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SZÜLETETT 
KŐSZEGIEK
Február 17-én Kőszegen született 
Kincső. Az édesanya, Soproni Júlia 
az otthonszülést választotta, így a 
kislány született kőszegi. A hír el-
terjedt, az is, hogy 14 éve is történt 
otthonszülés. A Kőszegi Hírmondó-
ban megírtuk: 2007. szeptember 
27-én hetedik gyermekként jött a 
világra Jacsev Menyhért. A család 
jött a városba, aztán ment. Bartók 
Alíz 1990. január 5-én a régi orvosi 
rendelőnél, a mentőautóban, Tóth 
Bianka 30 éve a szülők lakásában 
látta meg a napvilágot. (9. old) 
Született kőszegiek, akik – 1984. 
december 31-ével megszüntetett 
– kőszegi Szülőotthonban jöttek a 
világra. Dr. Prugberger János szü-
lész szakorvos 1974. május 15-én 
vette át a Szülőotthon vezetését. 
Jött, maradt és sokat tett a váro-
sért a doktor úr. Szavai szerint: „az 
orvosi tevékenység legfényesebb 
oldala az élet születésénél asszisz-
tálni”. Nincs pontos statisztika, de 
legalább 1800 gyermek születését 
vezette le dr. Prugberger János, 
akit a legfelső fotón köszöntünk 
a közelgő 80. születésnapja al-
kalmából. Bemutatjuk – balról és 
jobbra – azokat is, akik a bezárás 
előtti időszakban a Szülőotthonban 
születtek: Putz Ádám utolsó gyer-
mekként született december 16-
án, Weigl Kristóf, az utolsó hónap 
első, a család harmadik gyermeke-
ként. November 30-án – mostanra 
már édesanya – Varga Bernadett, 
és Horváth Katalin, aki sírással je-
lezte, hogy megérkezett. (8-9.old)
A négy gyermek születésével véget 
ért a kőszegi Szülőotthon működé-
se, 2011-től engedélyezett az ott-
honszülés, így lehet még született 
kőszegi gyermek.

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

A SZÜLŐOTTHONRA EMLÉKEZNEK
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám április 19-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elér-
hetőségeken szíveskedjenek megtenni! 
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(Básthy Béla polgármester rövidí-
tett ünnepi beszéde)  
Szeretettel köszöntöm Önöket már-
cius 15-én, nemzeti ünnepünkön, az 
1848. évi forradalom és szabadság-
harc kezdetének 173. évfordulóján.
Szomorú évforduló, hogy tavaly 
március 15-i megemlékezésünk 
volt az egyik első városi rendezvé-
nyünk, amely a koronavírus járvány 
miatt elmaradt. Művészeti Szem-
lénk díjazottjai is csak öt hónappal 
később, augusztus 20-án vehették 
át jutalmukat. Városunk közösségé-
nek nevében szeretnék gratulálni 
és köszönetet mondani az idei Mű-
vészeti Szemle szervezőinek, részt 
vevő diákjainak és felkészítő taná-
raiknak, akikben idén is megvolt a 
márciusi ifjak történetéből ismert 
„szent akarat” terveik jobb híján 
online megvalósítására. Szívből 
remélem, hogy még a tanév során 
lesz alkalmunk személyesen is kö-
szönteni a Szemle legjobbjait.
Március 15-ét gyakran említik a 
modern magyar nemzet születés-

napjaként. Tény, hogy a forrada-
lom az eredeti időzítést megelőzve 
spontán módon indult el, és szinte 
ötletszerűen haladt előre. A szerve-
zetlenségből összeállt a tökéletes 
forgatókönyv a Nemzeti dal sza-
badság-programjának felolvasásá-
val, a 12 pont pesti városházán tör-
ténő elfogadásával. Ez a csodálatos 
nap a születés tisztaságát, eleve 
elrendeltségét és spontán tökéle-
tességét hordozta magában.
De milyen az az országkép, amely 
megszületett 1848. március 15-én, 
és amely azóta is vonz, megszólít 
minden generációt? Március 15. 
kapcsán mindig elhangzik két szó, 
melyek nélkül ez az ünnep nem 
elképzelhető. Az egyik a nemzet, a 
másik pedig a szabadság. A kettő 
együtt pedig előhívja a független-
ség, a szabad nemzet képzetét.
Március 15. víziójában a magyar-
ság szabad nemzetként látja ma-
gát, és ez a szabadság nem merül 
ki annak eldöntésében, hogy kit 
űzzünk éppen el, és ki legyen az új 

király. Ez a szabadság egy program 
megvalósítására irányul: a nagy-
korú, önrendelkezésre képes, ma-
gában bízó nemzet programjának 
megvalósítására. A program, a 12 
pont nem arról szól, hogy kelethez 
vagy nyugathoz tartozzunk, hanem 
arról, hogy mindenekelőtt: össze-
tartozunk! Szabadságot követel az 
egyénnek, szabadságot a gondola-
toknak, és szabadságot a közösség-
nek, a nemzetnek. Önrendelkezést, 
hogy itthon, a mi fővárosunkban 
dönthessünk sorsunkról, és ezt a 
döntést senkinek ne adjuk át. Erőt, 
amely képessé tesz ennek a sza-
badságnak és ennek a közösségnek 
a védelmére, de nem irányul sen-
ki ellen. Gazdasági önállóságot és 
Nemzeti Bankot, hogy létrehozhas-
suk az ország gyarapodó gazdasági 
terét, melyben kibontakozhat az 
egyén képessége. És persze Uni-
ót, hogy a nemzet, a magyarság 
együtt, egyben legyen.
A március 15-i program a szabad 
nemzeti fejlődés programja. Nem 

céltalan lázadás, nem valamiféle 
beszorult düh, harag robbanása, 
hanem elindulás egy hosszú, máig 
is tartó útra: a 12 pont programjá-
nak megvalósítására.
Ez a program egy lényegében békés 
nappal indul, melynek szabadság-
harca tovább tart, mint Európa többi 
forradalma. Ez a program túléli a 
Bach korszakot, a Trianoni ország-
vesztést, majd a világháborúk és dik-
tatúrák időszakát, és ez hajt minket 
máig is az 1848-ban megálmodott 
ország- és nemzet álomképe, ideá-
ja felé. Ez a magyar álom, amelyért 
képesek vagyunk harcolni a vészben, 
és dolgozni a békében. 1848. márci-
us 15-e álma és programja. 
173 évvel a modern magyar nem-
zet születését elindító forradalom, 
és a máig érvényes modern, pol-
gári Magyarország programjának 
meghirdetése után hozzon ez a 
járvánnyal terhes, küzdelmes, ez a 
nehéz március szabadságot, békét 
és egyetértést családjainkba, vá-
rosunkba és országunkba egyaránt!

Gencsapáti, Szentkút

Ágh Péter

V I G Y Á Z Z U N K  E G Y M Á S R A ,  J Ó  E G É S Z S É G E T  K Í V Á N O K !

A modern magyar nemzet születésnapjára

Nem tudott regisztrálni a KORONAVÍRUS elleni oltásra?

Ha Ön elmúlt 60 éves, szeretné beoltatni magát a koronavírus 
ellen, de nincs email címe és így nem tud regisztrálni a www.
koronavirus.gov.hu felületen, akkor kérjük hívja a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatalt az 562-511-es telefonszámon!
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A parkosításról
A Balog iskola előtti területen a 
Zöld Városka projekt keretében ki-
épül az Európa park – testvérvárosi 
rekreációs park.
Kőszeg megőrizte műemlékérté-
keit, csodálatos természeti értékek 
veszik körül, kulturális élete évszá-
zados múlttal rendelkező művé-
szeti egyesületeknek köszönhetően 
Európa hírű. 
Számos város alakított ki Kőszeg-
gel testvérvárosi kapcsolatot. A 
jelentősége nem tárgyakban rejlik, 
hanem a csoportok együttműködé-
sében, barátságában. Jó példa erre 
a Vaihingenben felavatott Kőszeg 
utca, illetve nálunk a Vaihingen 
utca. Több partnerváros egy-egy 
táblával jelzi az élő kapcsolatot, 

mások rózsakertet hoztak létre, 
vagy pl. Cipruson a partnerváro-
sokból származó csempékkel bur-
kolnak be egy falat. 
A Zöld Városka projekt keretében 
végre megvalósulhat a Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesület régi célja, 
terve: egy olyan park jön létre, ahol 
a lakosság figyelmét nap mint nap 
felhívja az élő testvérvárosi kap-
csolatokra. A Kőszegi Testvérvárosi 
Egyesület eredeti elképzelése az 
volt, hogy minden partnervárosból 
kérünk egy-egy növényt (bokor, fa, 
virág), amely e parkot díszíthetné. 
A pár éve a Jurisich Gimnáziumban 
végzett tervező, Koós Nóra jól érzett 
rá: ebből káosz lehetne, s a park 
növényzetét kiváló szakértelemmel 

NÁLUNK ALAP 
AZ EXTRA

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

A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a kép illusztráció. További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.  
Az ajánlat érvényes 2021. 03.31 -ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 8,2-9 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 215-235 g/km.

FORD TRANSIT  
MÁR NETTÓ 6.329.000 FT-TÓL A VÁLLALKOZÁS 

MOTORJA

tervezte meg. A növények helyett 
most mást kell kitalálnunk, ami 
emlékezteti a járókelőket, pihenő-
ket partnerkapcsolatainkra. Szeren-
csére a kész tervek azért hagynak 
még lehetőséget erre. A mai korhoz 
igazodva kevés írott szöveggel, in-
kább interaktív játékokkal, infor-
matikai eszközökkel, hanganyaggal 

TEHERFUVAROZÁS
KISGÉPJAVÍTÁS
06 30 947 8688

igyekszünk bemutatni egy-egy vá-
rossal való kapcsolatunkat. Ez nagy 
feladat lesz, hiszen összesen öt bi-
laterális testvérvárosi együttműkö-
dés mellett 27 Douzelage várossal 
is kapcsolatban vagyunk, és szinte 
mindegyikkel volt legalább egy kö-
zös projektünk. 

Dr. Mátrai István

A Zöld Városka projekt 35 millió Ft támogatásából a város több zöld 
területe lesz még zöldebb. A tűzoltóknak hasznos is lesz, ha elkészül 
a gyakorlópálya a Kórház utcában a Malomárok és a Gyöngyös-patak 
közötti zöldterületen. A Királyvölgyben lévő Hármas-pad új környezettel 
várja az arrajárókat. A kivégzett mártír, Kiss János altábornagy szobra, 
kopjafája körül lévő területet is szebbé varázsolják.  
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Egyházi ingatlanok felújításáról
Húsvét után megkezdődik a Kálvária-templom felújítása

Jelentős összegű kormányzati tá-
mogatás érkezett Kőszegre a római 
katolikus egyházi épületek felújítá-
sára. A hírt 2020. november 4-én 
Soltész Miklós államtitkár jelen-
tette be sajtótájékoztatón, ahol a 
tervekről beszélt dr. Székely János 
megyéspüspök, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő és Básthy Béla 
polgármester. A teljes összeg 6,505 
milliárd Ft. Erről a Kormány első 
határozata (400 millió Ft) 2017-
ben született meg. A második 
(2020. október 30.) alapján 6 
milliárd 105 millió 75 ezer 947 
Ft fordítható a megadott célokra. 
A támogatási összeget a Szom-
bathelyi Egyházmegye kezeli.
A bejelentést négy hónapig csend 
követte a felújítások előkészítését 
célzó munkák mellett. Ezekről 
kérdeztük március 17-én Sarkadi 
Márton szakmai koordinátort. 
– Az elmúlt évtizedekben soroza-
tos erőfeszítésekkel, jelentős áldo-
zatokkal kísérelték meg a kőszegi 
templomok, egyházi épületek 
állagának megőrzését. Ennek el-
lenére azt kell mondanunk, hogy 
a templomok többsége megdöb-
bentően rossz műszaki állapotban 
van – kezdte a beszélgetést Sar-
kadi Márton. – A felújítási projekt 
indításakor alapvető problémákkal 
kell szembenéznünk. Olyan feladat-
tal is, amely az életveszély elhárí-
tását jelenti. A Jézus Szíve-templom 
homlokzatáról több száz kg-os 
műkő díszt, egy oromzat csúcsát 
díszítő keresztet kell eltávolítani, 
amelynél fennállt a lezuhanás ve-
szélye. A templom tetőszerkezeté-
nek állapota minden aggodalomra 
okot ad. Az elmúlt években a súlyos 
mértékű beázások miatt a tetőszer-
kezet jelentősen károsodott.
– Minden épületnél ilyen súlyo-
sak a problémák?
– A templomoknál különböző mér-
tékű és jellegű előkészítő munkákat 
kell elvégezni a felújítások meg-
kezdése előtt. A műemlékvédelem-
re fokozottan igaz a mondás, hogy 
a jó szabó kétszer mér és egyszer 
vág. A különböző szakvélemények, 
dokumentációk elkészíttetése akár 
több időt is igénybe vehet a kivi-

telezésnél. Mindez azonban nem 
elvesztegetett idő és pénz: a jó elő-
készítés megtérül, akár az orvoslás-
ban a helyes terápia kiválasztása. 
A Jézus Szíve-templomnál inkább 
műszaki jellegű a feladat, a Szent 
Jakab-templomnál nagyobb a je-
lentősége a tudományos, műem-
lékvédelmi előkészítésnek, mert ezt 
igényli a különféle tárgyak, kő nyí-

láskeretek, freskók, oltárok, szob-
rok, padok restaurálása. Általáno-
san érvényes mindegyik épületre a 
talajnedvesség okozta károk nagy 
mértéke. A talajnedvesség elleni 
védekezés megoldása rendkívül 
fontos. A kivitelezések elkezdését 
megelőzi az alapos előkészítés.
– Melyik épületnél kezdődhet el 
először a kivitelezés?
– A legegyszerűbb helyzettel a 
Szent Vér-temetőkápolnánál, illet-
ve a Kálvária-templomnál talál-
koztunk, de többféle tisztázandó 
feladat előtt állunk ezeknél az 
épületeknél is. Egyik ilyen kérdés 
például: a Kálvária-templomnál a 
1947-es tűz után mi maradt meg 
a korábbi díszítményekből a temp-
lombelsőben? A tűzvész után ké-
szült fényképek arról tanúskodnak, 
hogy a falakon lévő díszítőfestés 
és a falképek egy része átvészelte 
a tüzet. A kápolna mai falfelületeit 
vizsgálva azt gyaníthatjuk azonban, 

hogy a felújítás során tégláig lever-
ték a vakolatot, így a tűzvészt még 
átvészelő festések sem maradtak 
meg. Erről egy egyszerű, gyors res-
taurátori szondázó kutatás során 
bizonyosodhatunk meg. Ezt köve-
tően lehet dönteni: milyen legyen 
a jövőben a felújított kápolnabelső. 
Kérdés: helyreállítható-e valami a 
korábbi díszítményekből, vagy tel-

jesen újat kell kialakítani. 
Sajnos az utóbbi a való-
színűbb. A szondázó ku-
tatás Húsvét után meg-
történik, és elkezdődik a 
szobrok, tárgyak elszállí-
tása a restaurátorműhe-
lyekbe, ezzel munkate-
rületté válik a kápolna, 
megkezdődik a felújítás. 
A Kálvária-templom bel-
ső berendezése nagyon 
értékes, ennek egy részét 
az 1947-es tűz után más-
honnan hozták ide. Ilyen 
a Szent Kereszt-oltár, 
ami a jáki Szent György-
templom déli oltára volt 
korábban. Az értékek kö-
zött különleges jelentősé-
gű az orgona, amely Ma-
gyarországon a második 

legrégebbi. A Kálvária-templom 
eredeti berendezéséhez tartozik a 
húsvéti liturgiához készült szentsír, 
amely szerencsére nem volt a tűz-
vész idején a templomban. A szent-
sír építménye német nyelvterületen 
elterjedt, de itthon – a jelenlegi 
ismereteink szerint – ez az egyetlen 
megmaradt példánya. A mai em-
ber számára megdöbbentő szem-
besülni egy remetelakkal, amely 
fennmaradt a kápolna mellett. 
Mindennek az eredeti állapotban 
való megtartása elsődleges feladat. 
A Kálvária-templom felújításának 
része lesz a környezet rendezése. 
Önmagában is egy élmény az oda 
vezető zarándokút, de a stációk 
állapotát rombolja a talajnedves-
ség, a domboldalról lezúduló csa-
padékvíz. Több stációnál lépcsőt 
építettek az út felől az erózió meg-
állítása érdekében.  Az építmények 
szigetelése mellett a környezet 
finom, a természeti értékek iránt 

is figyelemmel levő rendezése is 
szükséges ahhoz, hogy a stációk 
huzamos ideig jó állapotban ma-
radjanak.
A Szent Vér-temetőkápolnában a 
szobrok képviselnek nagyobb ér-
téket, éppen ezért a berendezési 
tárgyak restaurálása adja a legtöbb 
feladatot. A talajnedvesség okoz-
ta károk elhárítására már létezik 
technikai megoldás, amelyek se-
gítségével az épületet jó állapotba 
lehet hozni. A temetőkápolna is 
olyan épület, ahol a kivitelezés a 
közeli időben megkezdődik, de eh-
hez még tervdokumentációkat kell 
készíteni. A belső felújítás idején a 
kápolna használatára nem lesz le-
hetőség. 
– Hol tart jelenleg a belvárosban 
lévő három templom felújítása?
– A Szent Jakab-, és Szent Imre-
templomoknál különböző jellegű 
előkészítés szükséges. Mindkét 
épületnél gondot okoz a talajned-
vesség, amely folyamatosan káro-
kat okozott. A felújítás során ennek 
a megoldása kiemelten fontos, 
hiszen ennek hiányában a restau-
rált tárgyak hosszabb idő után újra 
károsodnának. A templomok belső 
felszerelése hihetetlenül gazdag. 
A bútorok, oltárok között találunk 
több unikális értéket képviselő 
darabot, amelyet Magyarországon 
rendkívüliként tartunk nyilván. 
Ezek restaurálásának előkészítése 
időt és szakmai tudást követel. A 
Jézus Szíve-templom tetőszerkeze-
te okozza a legnagyobb problémát, 
és itt egy gyorsan romló állapot-
ról beszélhetünk. Ennek lehetnek 
veszélyes következményei, hiszen 
nagyméretű tetőszerkezet nyúlik 
a magasba. Egyes tartóelemek 
gyengülése miatt fokozott terhelés 
nehezedik a többire. Az épület mé-
rete miatt magában az állványozás 
költsége is jelentős, amely elkerül-
hetetlen a kivitelezés érdekében. 
Az építők számára szakmai kihívást 
jelent a szűk városi környezet. Már-
cius elejére elkészültek a kiviteli, 
műszaki tervek, de a munka kez-
déséhez március elején még több 
feltétel hiányzik.
Azt előre vetíthetem, hogy a felújí-
tás után nagyon szépek lesznek a 
templomok, sok eddig ismeretlen 
vagy eddig nem előtérben levő ér-
ték kerül majd napvilágra.

Kámán Zoltán
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Kitüntették a professzort A Magyar Érdemrend Tisztike-
resztjét adományozta Áder Já-
nos köztársasági elnök március 
15. nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Professzor Dr. Miszlivetz Fe-
rencnek, a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete alapító-
jának és főigazgatójának.
A kitüntetés elismerés Miszlivetz 
Ferencnek, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktorának, a Pannon 
Egyetem Modern Filológiai és Tár-
sadalomtudományi Kar egyetemi 
tanárának kimagasló színvonalú tu-
dományos kutatói és oktatói tevé-
kenységéért. Egyúttal országos el-
ismerése az általa kezdeményezett 

KRAFT programnak. Az integrált 
város- és vidékfejlesztési stratégia 
gyakorlati alkalmazása az ország-
ban egyedülálló módon Kőszeg és 
vidéke példáján keresztül indult el. 
Az új igényeknek köszönhetően a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
a koncepció regionális és országos 
szintű alkalmazásán dolgozik. Kez-
detét vette a Pannon KRAFT fejlesz-
tési stratégia körvonalazása.
A fejlesztések Kőszeg városában to-
vább folytatódnak: a tervek szerint 
az idei esztendőben születik újjá a 
kőszegi zsinagóga épületegyüttese; 
és indul a volt Bálház teljes körű 
rehabilitációja.

Gratulálunk!
Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, 
eredmények és teljesítmények, a megye gazdasági, kulturális és társa-
dalmi fejlődéséért végzett tevékenység elismeréséül – március 15-e al-
kalmából – a Vas Megyei Közgyűlés elnöki határozata alapján az alábbi 
személyek részesültek kitüntetésben:

„Vas Megye Fiatal Vállalkozója Díj”-ban részesült elismerésben része-
sült Dorogi Éva, az Art Water Kft. ügyvezetője.  
2016-tól ügyvezetője a horvátzsidányi Art Water Kft-nek, ahol 1,5 milliárd 
forintos befektetéssel indult el a Bambi projekt. Az ital receptúráját és a 
gyártási technológiát is gyökeresen új ratervezte a Kft., amely portfóliójá-
ban a Bambi mellett a Fizz Water ízvizek és a Chernel ásványvizek is meg-
találhatóak. Dorogi Éva nagy elhivatottsággal végzi ügyvezetői munkáját, 
kreatív ötletei megvalósításával mindig arra törekszik, hogy a gazdasági 
társaság ne csak itthon, hanem külföldön is ismertté, működése pedig 
évről-évre eredményesebbé váljon.   

„Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerésben 
részesült Döbrösi Ildikó, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi ügyintézője.
1993-ban kezdte meg a közigazgatási pályáját Kőszeg Város Polgármes-
teri Hivatalánál. A rá bízott feladatokat az elmúlt 28 évben mindvégig 
megfelelő szakmai ismerettel és jártassággal végzi. Hivatástudata átlag 
feletti színvonalú, amelyhez kiemelkedő szorgalom és igyekezet párosul. 

„Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerésben része-
sült Kissné Rentkó Zsuzsa, a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 
könyvtárosa.
Életcéljának tekinti az olvasóvá válást, aminek érdekében folyamatosan, 
magas szinten szervezi a gyermek- és családi programokat. Létrehozta 
és vezette a tiniolvasókört, a helyi iskolákkal együttműködve rendhagyó 
könyvtári irodalmi órákat tart. Nemcsak a baba-mama olvasókört vezeti, 
de rendszeresen tart óvodai foglalkozásokat is.

„Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerésben ré-
szesült Vecseiné Dr. Kiss Gabriella házi gyermekorvos.
Munkáját lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végzi, a gyermekek érdekeit 
mindig előtérbe helyezi. Magas színvonalú gyógyító munkáján felül nagy 
empátiával tekint a családok szociális problémáira is. Felismerve a csa-
ládok nehézségeit, segít a nehéz sorsú gyermekeknek. Négy évtizedes 

gyógyító munkája során sokat tett a gyermekek preventív gondozásának 
ügyében felvilágosító munkájával.

„Vas Megye Szolgálatáért Szociális Tagozata” elismerésben részesült 
Rába Attiláné, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ gondozója.
2001 óta dolgozik a Kőszegi Szociális Gondozási Központban. Magabiz-
tosság, lelkiismeretesség jellemezte szakmai munkáját, emellett mind 
fizikai, mind mentális teherbírása kiemelkedő. Aktívan részt vett a munka-
helyi kollektíva szervezésében.

„Vas Megye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata” 
elismerésben részesült Halmainé Szeleczki Irén családsegítő.
1998-tól dolgozik a Kőszegi Szociális Gondozási Központban családsegí-
tés és gyermekjóléti területen. A szociális munkát személyes elkötelező-
désének tekinti, aktívan segíti az intézmény egyéb szakmai egységeinek 
munkáját. Emberséges, lelkiismeretes munkamorál jellemzi, ezt a kliensek 
részéről érkező pozitív visszajelzések is megerősítik. 

„Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesült 
Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület edzője.
Edzői munkájának köszönhetően számos férfi és női bajnokot adott az 
amatőr ökölvívásban szűkebb pátriájának és a magyar sportnak, komoly 
sikereket ért el a saját nevelésű, fiatal sportolókkal országos és nemzet-
közi versenyeken is. Aktív tevékenységének köszönhetően egyre több fia-
tal választja a sportot. Munkáját dicséri, hogy 2021-től a magyar ifjúsági 
ökölvívó válogatott szakmai irányítására kérték fel.

A szőlőhegyi pincébe és az ünnepi asztalra is 
találsz megfelelő megjelenésű palackot!

xoda® termékek
  T ö l t é s i  d í j   b r u t t ó  á r

 1  l i t e r e s  p a l a c k  ( n e t t ó  0 , 8 5  l )  5 0 , -  F t  /  p a l a c k
 2  l i t e r e s  p a l a c k  ( n e t t ó  1 , 7  l )  1 0 0 , -  F t  /  p a l a c k
 2 5  l i t e r e s  b a l l o n  ( n e t t ó  2 1  l )  1 0 0 0 , -  F t  /  b a l l o n

Göngyöleg betéti díj rekesz/db/bruttó palack/db/bruttó összesen/bruttó

12 darabos rekesz – 
1 literes 2 . 0 0 0  F t  3 5 0  F t  6 . 2 0 0  F t

6 darabos rekesz – 
2 literes 2 . 0 0 0  F t  4 0 0  F t  4 . 4 0 0  F t

25 literes ballon – – csak vásárolható:
   31.990 Ft

Üzlet: 9721 Gencsapáti, Ipar út 1. | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7:00-
15:30 • szombaton: 8:00 -12:00

Érvényes: 2021. február 01-től
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tanítottam, vizsgáztattam. Jártam a megye fal-
vait és előadásokat tartottam a gyógynövények-
ről. Korábban szükséges volt szakmai végzettség 
az üzlet nyitásához, sajnos ma már elegendő a 
boltvezetői. Szerintem a megfelelő színvonalú 
munkához ma is szükség lenne legalább alap-
fokú egészségügyi végzettségre. András Móni-
kával 21 éve dolgozom együtt, aki dietetikus és 
kiegészítjük egymás munkáját. A Biotéka sikeres 
működésében mind szakmailag, mind emberi-
leg nagy szerepe volt az évek során. Egy iskolai 
osztálytársam Éva is velünk dolgozik.

– Nagyon szeretem a munkámat, az emberek-
kel való személyes kapcsolat lehetőségét. Min-
dig érdeklődéssel figyelem a hozzánk betérőket. 
Jó érzés, ha tudok segíteni. Van úgy, hogy néha 
csak meghallgatom őket, mert abból is kiderül-
het, miben segíthetek. Az évek során magam is 
sokat tanultam a vevő-eladó találkozásokból.
– Manapság az emberek már igyekeznek vigyáz-
ni az egészségükre és az internet világában sok 
információt el is olvasnak. Ennek ellenére egyre 
inkább szükség van a munkánkra és a több év-
tizedes tapasztalatunkra. A média az embereket  
elárasztja, bombázza reklámokkal, amik néha 
csodát ígérnek. Nem könnyű eligazodni a sok, 
néha ellentmondásos információk között még 
nekünk, szakembereknek sem. Gyorsan és be-
fektetett munka nélkül ígérnek egészséget, visz-
szahozott  fiatalságot, szépséget. Mi, emberek 
gyakran a könnyebb utat választjuk, könnyen 
bedőlünk az ígéreteknek. A több éve fennálló 
problémát szeretnénk gyorsan megoldani egy 
csodát ígérő termékkel. Pedig a változásért, a 
jobb közérzetért nekünk is kell tenni. Meg kell 
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Kávészünet Neudl Mariannával, a Biotéka vezetőjével
 A gyógyszertárban szerette meg a szakmát

Az utóbbi időben bővült a bioélelmiszerek 
kínálata, a fogyasztói réteg egyre jobban 
keresi. Neudl Marianna a Kőszegen műkö-
dő Biotéka vezetője. Bár helyi születésű, 
egy ideig élt Szombathelyen, aztán közel 
10 évig Gyöngyösfaluban, de visszavágyott 
Kőszegre. A régi Balog iskolában tanult, 
érdekli a kémia, amely a jó emlékű isko-
laigazgató, Hidegh Lajos tanár úr érdeme. 
Büszke arra, hogy a Jurisich Miklós gimná-
zium diákja lehetett. Szívesen gondol visz-
sza Mátrainé Tálas Ilona tanárnőre, Molnár 
Tibor tanár úrra, Francsics Katalin tanárnő-
re,  akik nemcsak a tananyaggal, de szemé-
lyiségükkel is tanítottak, példát mutattak. 
Így számára természetes, hogy fia is az 
iskola tanulója. Marianna az érettségit kö-
vetően gyógyszertári asszisztensnek tanult 
Sopronban, az Egészségügyi Szakdolgozók 
Továbbképző Intézetében. Akkor Magyar-
országon ez volt az egyetlen ilyen iskola. 
Gyógyszertári gyakorlatait Sopronban és 
Kőszegen töltötte. Ekkor szerette meg a 
patika légkörét. Ma is köszönettel gondol 
vissza a gyógyszertár dolgozóira, akiktől 
sok-sok segítséget kapott. Maurer Gábor 
gyógyszertár vezető csapatával oltotta belé 
a szakma iránti szeretetet. A kapcsolat 
megszakadt, mert Mariann a férjével, a Ha-
ladás labdarúgójával Szombathelyre költö-
zött. Majd 1994-ben visszatértek Kőszegre, 
és munkába állt egy győri cég által üzemel-
tetett Biotékában, amely üzemeltetését két 
év után átvette. Akkor az üzlet még a pati-
kamúzeummal közös épületben működött. 
Tíz éve költöztek át a szomszédos épületbe, 
ahol nagyobb, kényelmesebb helyük lett. A 
biobolt természetesen nemcsak egészséges 
élelmiszerek forgalmazásával foglalkozik. 
A Biotéka kínálatában gyógyteákat, vita-
minokat, immunerősítőket, natúrkozmeti-
kumokat is találunk. A táplálékkiegészítők 
mellett gluténmentes, tejmentes vegán és 
diabetikus termékeket is vásárolhatunk. 
A különböző fűszernövényekkel még fino-
mabb falatokat tudunk készíteni. Természe-
tesen a biobolt termékei közé tartoznak a 
környezetbarát tisztítószerek is. A bioter-
mékek nagyon népszerűek a nők körében, 
hiszen ők már odafigyelnek arra, hogy ne 
használjanak szintetikus termékeket. 

– Évek alatt elvégeztem egy gyors- és gépírói 
tanfolyamot is, megszereztem az alapfokú köny-
velőit, eladóit, boltvezetőit. Képesített termé-
szetgyógyász és fitoterapeuta vagyok. Évekig 

vizsgálni eddigi életünket és változtatni rajta, 
ha szükséges. Sem én, sem más nem tud senkit 
meggyógyítani. Mi a változás elindításában  se-
gíthetünk, ha igénylik, a munkát mindenkinek 
magának kell elvégezni. Természetesen, mind 
szakmailag, mind emberileg örömmel támoga-
tunk mindenkit, akár személyre szabott taná-
csokkal is. 
– Az elmúlt egy év a koronavírus miatt min-
denki számára nehéz volt. Tavaly márciusban 
mindnyájan tanácstalanul álltunk a jelenség 
előtt. Számunkra is ellentmondásos információk 
keringtek, szerencsére a több évtizedes tapasz-
talatunk segített bennünket. Igyekeztünk min-
denkinek szakmailag és emberileg is segíteni.
– Amit tanácsolni tudunk, tudtunk az volt, hogy 
erősíteni kell az immunrendszerünket. Ennek 
sokféle módja van, gyógynövények, vitaminok, 
ásványi anyagok, méhészeti termékek, illóola-
jok, egészséges ételek és a tiszta víz.
– Amikor nem minden a vírusról szól, kicsit a 
mi munkánk is más. Sajnos sokan különböző 
étel-, és egyéb allergiával élik mindennapjaikat. 
Tanáccsal, receptekkel és speciális termékekkel 
tudunk nekik segíteni. Sokan kérik a tanácsun-
kat gyógynövényekkel kapcsolatban is, ezekből 
80-100 félét tartunk. Természetesen ilyenkor a 
tél elmúltával, a tavasz elején a C, a D vitamin 
a cink, a szelén, a multivitaminok, az immun-
erősítők, a gyógyteák a legkeresettebbek. Egyre 
többen ismerik az illóolajak áldásos hatását is.
– -Nagyon szeretem a várost és az itt élő embe-
reket, számomra mindig fontos volt és az ma is,  
a civil szervezetek, a városi programok segítése.  
Részemről a segítés lényege az, hogy ne beszél-
jünk róla, hanem tegyünk érte. Szívesen tartot-
tam előadásokat régebben a városban is. Bízom 
abban, hamarosan eljön az idő, hogy a jövőben 
is lesz rá lehetőség. Az emberek érdeklődése 
egyre jobban a gyógynövények és az egészséges 
táplálkozás irányába tolódik. Nem is olyan régen 
a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szervezé-
sében több évig jártam falvakba előadásokat 
tartani a már nagyanyáink által jól ismert és 
használt  gyógynövényekről. Mindig nagy szere-
tettel fogadtak és gyakran az 1-2 órás előadás 
3-4 óráig is tartott a sok kérdés miatt. Tanítot-
tam Szombathelyen természetgyógyászokat,  
fitoterápeutákat és gyógynövény kertészeket is. 
Több alkalommal tartottunk életmódtáborokat 
Kőszegen is, amelyek az érdeklődők szemlélet-
formálását voltak hívatottak segíteni.
– Munkámat illetően pozitív visszajelzés, hogy 
az utcán is megismernek az emberek és moso-
lyogva köszönünk egymásnak.
   Kiss János
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Szülőotthonban, mentőben vagy otthon születtek
léssel lehet bárki született kőszegi. 
Február 17. után felmerült a kér-
dés: ki született utolsóként a Szülő-
otthonban, és mennyien érkeztek e 
világra Kőszegen. 
A Kőszegen született gyermeket 

született gyermeket. Köszönöm 
mindenkinek, ők sokan vannak, akik 
ebben a feladatban, akár csak fél 
mondattal is, a segítségemre voltak.

Az összeállítást készítette:
Kámán Zoltán

Február 17-én Kőszegen ritka 
esemény történt, előre tervezett 
otthonszüléssel jött világra Kincső. 
Miután 1984. december 31-én 
megszüntették a városban a Szülő-
otthon működését, csak otthonszü-

a városházán anyakönyvezték. Az 
adatokhoz hozzájutni nem lehet, de 
tudjuk: Kőszeg kisváros, az ismerő-
sök láncolata a végtelenbe ér. Ezen 
az úton indultunk el, hogy megta-
láljuk a Szülőotthonban utolsóként 

Szülésznő emlékei a Szülőotthonról
Palotás Eszter egykori (1974-1984 
időszakban) szülésznő tényként 
állapította meg: a várandós asz-
szonyok ragaszkodtak ahhoz, hogy 
Kőszegen, a Szülőotthonban szül-
jék meg a gyermeküket. Alkalman-
ként hullottak a könnyek, amikor 
az orvos döntésével a szombathelyi 
kórházba küldte mentővel az édes-
anyát. Kőszegen a szülészeti ellátás 
lehetősége 1984. december 31-
én megszűnt. Majd 1985. január 
1-jével az egészségügyi ellátásban 
új időszak kezdődött, mert elindult 
az éjszakai orvosi ügyelet. Akkor – 
a végső időszakban dolgozó három 
szülésznő – megkezdte az éjszakai 
orvosi ügyeleten az asszisztensi fel-
adatok ellátását.
Akkor ők hárman: Virágh Tiborné 
(Marika) (), Mikolics Ernőné (Ma-
rika) és Palotás Eszter szülésznők 
zártak le az egészségügyi ellátás-
ban egy időszakot dr. Prugberger 
János szülés szakorvos vezetésével. 
Eszter beszélt a doktor úr ember-
ségéről, aki tisztelte és szolgálta a 
nőt, az asszonyt, a beteget.
Ők négyen Kőszeg és a városkör-
nyéki családok legszebb pillanata-
inak voltak a részesei. Mindez ter-

mészetes is volt abban a Sáncárok 
utca 36. épületben, amely jelenleg 
a hajléktalanok ellátását szolgálja. 
Ott az 1970-es években műkö-
dött még a bölcsőde is. Palotás 
Eszter emlékei közé tartozik, hogy 
alapitó cserkészként az új őrsta-
gok nemegyszer mondták: „Eszti 
néninél születtem”. A Gyöngyös-
faluból útra indult Fekete Szabolcs 
és Bodorkós Imre atyák is Palotás 
Eszter gondoskodása mellett jöt-
tek a világra. A szülésznőnek ezért 
is szép emlék mindez, mert a fia, 
Kálinger Roland is az Isten szolgá-

latát választotta, háborús viszonyok 
között Afganisztánban és délvidé-
ken is. Az atya táborhelye 2021-
ben Szolnok.
A környék várandós asszonyai 
közül – a családias környezet, az 
otthon szülés érzete okán – so-
kan választották a Szülőotthont. 
A látogatónak oda mindig szabad 
volt a bejárás. A kapuszínben balra 
kanyarodva a folyosó végén volt 
a vizsgáló, innét nyílt a szülőszo-
ba, ahol volt egy másik ágy is az 
anyák részére. Az 1970-es évek-
ben sok-sok gyermek született itt, 

egyidőben 16 fő édesanya is meg-
kapta a biztonságot, lehet, hogy 
pótágyon vagy az orvosi szobában. 
A kicsiket a csecsemőszobában 
helyezték el pólyába takarva, de a 
jászol számukra kiságy volt, ahol a 
– teltház időszakában – „ketten is 
megfértek”.
A várandós nő bármikor érkezhetett, 
Prugberger doktor mindig készen-
létben állt. Mostanra alig hihető, 
hogy a Szülőotthonban lévő telefon-
ról először a postás kiasszonyt érték 
el, aki kapcsolta az orvost. A helyet-
tesítés feladatát – a hozzáállásuk-
ban példát mutató – körzeti / ház-
orvosok látták el.  Talán legtöbbször 
Kákonyi doktor, illetve – a sokszor 
futólépésben érkező, betegorientált 
– Klára doktornő. Eszter szavai sze-
rint az orvos döntött, hogy világra 
jöhet-e Kőszegen a gyermek, mert a 
Szülőotthonban csak a természetes 
szülést vezették le. Dr. Prugberger 
János álláspontja szerint: kivárták 
azt az időt, amíg a gyermek úgy 
gondolja, hogy születnie kell. Abban 
az időben nem volt apás szülés. Egy 
ilyen próbaalkalomra Eszter emlék-
szik. Az apa az első gyermeke szü-
letését lekéste, a másodiknál orvosi 
segítségre volt szüksége.
A Szülőotthonban 12 órás vál-
tásban négy szülésznő látta el az 
asszonyokat és a csecsemőket. 
Minden munkában részt vettek, 
étkeztettek vagy a csendesebb idő-
szakban vasalták a ruhákat, pelen-
kákat. A pincében volt a mosoda, 
ahol mosónő a véres, szennyezett 
ruhákat először mosókádban kefé-
vel tisztította, majd üstben kifőzte. 
Eszter szavai szerint a konyhában 
két asszony főzött a bölcsődével 
együtt legalább negyven főre.
A Szülőotthon megszüntetésével 
egy új ciklus kezdődött, amikor 
született kőszegi csak az lehet, 
akit otthon szült meg az édesany-
ja. 2021. március 22-ig hárman 
vannak. 

Kincső, aki Kőszegen született
2011 év óta az otthonszülés ter-
vezett formában sok-sok feltétellel 
törvényesen engedélyezett. Sopro-
ni Júlia élt a lehetőséggel, 2021. 
február 17-én, a hajnali órákban 
saját otthonában, Kőszegen világra 
hozta Kincső Bejke lányát. Öröm-
mel figyeli a kicsi rezdüléseit Abi-
gél, a testvér. Két évvel ezelőtt az ő 
születésekor is megfogalmazódott 
az otthonszülés gondolata. Mindezt 
megerősítette az életünket átszövő 
COVID, így Kincső ’csodaként’ ér-

kezett meg Kőszegre. 
Az édesapa, Horváth Tibor, akinek 
kívánságára a lánya felvette má-
sodikként, a Bejke nevet. Az édes-
anya elmondása szerint Kincső 
megérkezése azért kaphatott nyil-
vánosságot, hogy az otthonszülés 
lehetőségét többen megismerjék, 
mert sok-sok ember – ismeretek 
nélkül – nem fogadja el. A szülés-
nél jelen volt a dúla. A tapasztalt 
asszonytárs érzelmi és fizikai se-
gítséget nyújt a felkészülő, vagy 

már vajúdó anyának. Júliához a 
szülést kísérő bábák Győrből ér-
keztek, mert közelebb nincs ilyen 
szakember.
Kincső született kőszegi gyer-
mekként érkezett meg a családba 
ünnepélyes, bensőséges hangulat 
közben. Legyen gyümölcsöző az 
élete, adjon sok-sok boldogságot 
a szülőknek, nagyszülőknek! Az 
édesanya azt kívánja: ne Kincső 
legyen a legutolsó, otthon szüle-
tett kőszegi.
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Szülőotthonban utolsóként született
A kőszegi Szülőotthonban utolsó-
ként született Putz Ádám 1984. 
december 16-án 14.00 órakor. 
Ádám az elmúlt években „Kősze-
gen a legtöbbet mozgó fiatalem-
ber” kifejezést is kiérdemelte az 
ismerőseitől. Ő az, aki hidegben, 
esőben, szélben minden nap elin-
dul a Szabóhegyre túrázni. A moz-
gás lételeme, egy felelőtlen autós 
száguldozása okozta a hétéves 
Ádi balesetét, és a fiúnak az életet 
újra kellett kezdeni. Az édesanyja, 
Baráth Gyöngyi elmondta, hogy őt 
még utolsó várandós asszonyként 
fogadták a Szülőotthonban, mert 
az első gyermekét is probléma-
mentesen hozta a világra. Reggel 
fél ötkor Palotás Eszter szülésznő 

fogadta szakavatott módon. Gyön-
gyi ugyanazt a családias jellegű 
gondoskodást kapta, mint a meg-
előző évtizedekben az édesanyák az 

otthonszülés érzetével. Prugberger 
doktor megvizsgálta, és felügyelete 
mellett várták azt a pillanatot, ami-
kor a gyermek úgy gondolja, eljött 

a születés ideje. A kőszegi Szülő-
otthon meghatározó eleme volt a 
természetes szülés. Gyöngyi 36 év 
távlatából arról beszélt, hogy min-
den olyan volt, mintegy otthonszü-
lés. Sok éve ismerte a dolgozókat, 
elismerte szakmai tudásukat, biza-
lommal volt irántuk. Amikor a szü-
lés reggelén elindult otthonról, tud-
ta: a Szülőotthon a végnapjait éli 
át. Ádámmal hat napot töltött el, és 
csak ennek vége felé érezte a meg-
szüntetés által előidézett nyomott 
hangulatot. Ellátottként egyedül 
volt a gyermekével azokban a na-
pokban, és mindenkor szolgálatára 
állt dr. Prugberger János szülész 
szakorvos, és a szülésznők: Virágh 
Tiborné (Marika), Mikolics Ernőné 
(Marika) és Palotás Eszter. A tevé-
kenységükért Gyöngyi évtizedek 
elmúltával is kifejezi köszönetét.

Hat gyermekből a harmadik
Weigl Istvánné Zsuzsa 36 év táv-
latából is sajnálja, hogy megszűnt 
Kőszegen a Szülőotthon. Azt az 
otthonosságot, természetességet 
a várandós asszony máshol nem 
érezheti. Szavainak nyomatékot ad, 
hogy hat gyermeket nevelt fel, há-
rom fiát Kőszegen a Szőlőotthon-
ban hozta a világra. Kristóf 1984. 
december 1-jén született éjszaka 
fél egykor. Éppen aznap kezdődött 
meg a Szülőotthon működésének 
utolsó hónapja. 
Zsuzsa számára a keresztény élet 
a természetes, a nagy család, a 
11 unoka okozta örömét nap mint 
nap érzi. Visszaemlékezve Kristóf 

születésére elmondta, hogy elő-
ző nap este, fél hatkor biciklivel 
ment el a Sáncárok utcai épületig. 
Mikolics Ernőné (Marika) fogadta 
őt, a várandós asszonyt, a szülés-
nél Palotás Eszter szülésznő látta el 
a szolgálatatot Prugberger doktor 
vezetésével. „Mintha csak otthon 
lettem volna” – emlékezett visz-
sza Zsuzsa 2021. március 9-én. 
Természetes módon szülte meg a 
gyermekét, a családias környezet-
ben biztonságban érezte magát. Fi-
ával Mikulás napján mentek haza. A 
szülésznők is emlékeznek arra, hogy 
aznap este télapóként visszatért. 
Először a Maitz József vezette ÁFÉSZ 

Az anya kőszegfalvi
Horváth Csabáné kőszegfalvi asz-
szony így idézte fel 2021. március 
13-án lánya, Horváth Katalin (fotó 
a címlapon) születését: „1984. 
november 30-án született meg 
a kőszegi Szülőotthonban. Har-
minchat év elteltével is szíve-
sen emlékszem vissza azokra a 
napokra. Nemcsak azért, mert 
anya lettem, hanem az ottani 
barátságos fogadtatás miatt is. 
Virághné, Marika néni kedves-
sége, Prugberger doktor úr em-
berséges hozzáállása nagyban 

megkönnyítette, hogy nyugodtan, 
türelmesen nézzek az előttem 
álló nagy feladat elé. Azt a csa-
ládias légkört, amit ott és akkor 
tapasztaltam a szép emlékeim 
között őrzöm.”
Katalin férjével – kettő-, és tizen-
két éves, Oberpullendorfban szü-
letett – gyermeket nevel kőszegi 
otthonában. Az asszony a Bersek 
iskolában végzett, majd megsze-
rezte a vendéglátóipari technikus 
képesítést. A COVID-tól mentes 
időszakban Ausztriában dolgozik, 

de Kőszeghez ragaszkodik. 

fogadta szakavatott módon. Gyön- otthonszülés érzetével. Prugberger 

delemi tervezésével foglalkozik. 
Mindig fontos volt számára, hogy 
ne szakadjon el a várostól. Fele-
ségével, Ibolyával és kislányával, 
Izabellával élnek Kőszegen. Hálás 
a JóIstennek, hogy azt csinálhatja, 
amit szeret, és ott, ahol született.
(Fotó: címlapon)

Énekkaros társait lepte meg az ér-
kezésével. Zsuzsa vidám hangulatát 
azóta is mindenkor megőrizte, még 
a COVID-dal sújtott hónapokban is.  
Kristóf egyéni vállalkozókent közel 
két éve dolgozik Kőszegen, családi 
házak, ipari létesítmények közin-
tézmények villamos- és villámvé-
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Bianka 30 éve született
A kapuszínben várta a mentőket 
Tóthné Máté Zsuzsanna 1991. ja-
nuár 10-én a déli órákban. A csípős 
hideg megviselte a várandós asz-
szonyt. Türelmes volt, hiszen akkor 
már a szomszédos papírboltból fel-
hívták telefonon a mentőállomást, 
de az autó nem érkezett meg csak 
véletlenül két rendőrjárőr. Ők is ri-
asztottak, és bizonyos lett, hogy a 
mentőautó, a Nysa Szombathelyről 
elindult. Néhány perccel később az 
asszony magzatvize is, ezért vissza-
mentek a kicsi lakásba. A vékony, 

öt gyermeket szült édesanya visz-
szaidézte az otthonszülés perceit. A 
szülést Kákonyi doktor vezette le, 
nyomta ki az anya hasából Biankát. 
A gyermek egészségesen született, 
felsírt, és akkor megszólalt a textil-
gyárak 14 órai munkaidő váltását 
jelző szirénája. Az anya küzdelme 
nem ért véget, mert kemény fáj-
dalmak között jött ki a méhlepény. 
Biankát és Zsuzsát a mentősök 
szállították a szombathelyi kórház-
ba, egy hét elteltével jöhettek haza 
a szülői házba.

Azóta harminc év telt el, mostanra 
Bianka kétgyermekes édesanya, 

Kolos fia nyolcéves, Abigél lánya 
négyéves. Mindketten az Árpád-
háziba, iskolába, illetve óvoda 
járnak, ha ezt a COVID megenge-
di. Bianka a katolikus intézmény-
ben járta ki az általános iskolát, 
ahol jó nevelést kapott, ezért 
irányította a gyermekeit is az 
egyházi iskolába. Ott szívta ma-
gába a sport szeretetét, a vékony 
nő hetente legalább 30 km-t fut 
József testvérével. Február 27-én 
a beszélgetésünk napján, öt km 
megtétele után készült el a fotó 
Biankáról a cseresznyefa alatt, 

amit 30 éve az ő tiszteletére ülte-
tett az édesapja, József. 

Az édesanya bábaasszonynál született Peresznyén
Tuczay Magdolna március 6-án fel-
idézte a saját születését. Őt 1957. 
március 13-án a Peresznyén mű-
ködő utolsó bábaasszony, Horváth 
Erzsébet, Liszka néni segítette vi-
lágra jönni. A nagymama házában 
az asszonysereg a sparhelten for-
ralta a fertőtlenítéshez szükséges 
vizet, készítették elő a környezetet 
a szüléshez. A megőrzött emlékek 
szerint Magdolna egészségesen jött 
a világra.
Kőszeg város történelméhez kap-
csolódik, hogy a Kőszegen meg-
szüntetett Szülőotthon utolsó hó-
napjában, 1984. november 30-án 
Tuczai Magdolna hozta a világra 
Varga Bernadett lányát. A váran-
dós asszony november 29-én éjfél 

előtt, amikor már elfolyt a magzat-
vize, gyalogosan a férjével ment 
be a Sáncárok utca 36. számú 
épületbe. Palotás Eszter szülésznő 

fogadta készségesen, adott meg 
minden szakmai segítséget. Rö-
videsen megérkezett Prugberger 
doktor is, de az asszony a termé-

szetes szülésig erős fájdalmakat 
viselt el. November 30-án délután 
fél négy körül ölelhette magához 
Bernadett lányát. Az akkori anya-
gyermek szeretet változatlan, erre 
utal a 2021. március 6-án készült 
fotó is.
Bernadett olyan férjet választott, 
aki tíz évvel korábban a kőszegi 
Szülőotthonban született, ugyan-
csak Prugberger doktor szakmai 
vezetésével. A házaspár négy és fél 
éves fia, Márk Oberpullendorfban 
örvendeztette meg érkezésével a 
szüleit. Bernadett a határközeli 
fürdőben dolgozik, azon szeren-
csések közé tartozik, akik a COVID 
okozta lezárások miatt nem veszí-
tették el a munkájukat.    

Borkirálynőnek választották
Koledich Nóra 2007-ben nyerte 
el a Kőszegi Borkirálynő címet, 
azóta is a borhölgyek egyik 
aktív tagja. Születése óta 
ugyanabban a házban lakik 
Kőszegen. 2005-ben távozott 
az örökkévalóságba az édes-
anyja, Balogh Piroska, aki 
nem tudott beszélni arról a 
napról, amikor lánya megszü-
letett. Ezért március 7-én az 
apa, Koledich Mátyás emlé-
keit idézte fel Nóra. A váran-
dós anya és férje kétütemű 
Wartburg autóval mentek el 
a Szülőotthonba. Azon a pén-
teken, késő este a magzatvíz 

elfolyt, elsőként Virághné Marika 
várta, látta el az érkezőket. Éjfél 

után, 1984. november 24-én szü-
letett meg Nóra Prugberger dok-
tor szakmai felügyelete mellett. Az 
apa is csak a kora hajnali vissza-
érkezésekor tudta meg, hogy az 

egyetlen gyermeke megszületett. 
Az egykori borkirálynő 2021-ben 
a Lukácsházi Közös Önkormány-
zati Hivatalban a munkaügyi, 
pénzügyi feladatokat látja el.   

Bartók Andrásné idézte fel lánya, Bartók Alíz 1990. január 5-én 
15.00 órakor történt születését. A magzatvíz elfolyt, és elindultak 
Szombathelyre Ladával, de a betegeskedő autóval a mentőállomás 
felé vették az irányt. A mentősök a Prugberger doktor úrhoz, a régi 
SZTK-hoz vitték a várandós asszonyt, aki egészséges gyermeket ho-
zott a világra. A Rendelőintézetben dolgozott Marika, a nagymama, 
aki a kollégáktól tudta meg a jó hírt.

Mentőben született
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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

JUHAR
LAKÓKERT

A 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 besorolását a januári lapszámban tettük közzé. (koszeg.hu)

Zöldhulladék gyűjtés: ÁPRILIS – MÁJUS
Április 2. (péntek) 1. körzet – Április 9. (péntek) 2. körzet  – Április 16. 
(péntek) 3. körzet – Április 23. (péntek) 4. körzet.

Május 7. (péntek) 1. körzet – Május 14. (péntek) 2. körzet – Május 21. 
(péntek) 3. körzet – Május 28. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés Kőszegen: ÁPRILIS – MÁJUS
Április 5. (hétfő) 1. körzet – Április 6. (kedd) 2. körzet – Április 7. 
(szerda) 3. körzet – Április 8. (csütörtök) 4. körzet.

Május 3. (hétfő) 1. körzet – Május 4. (kedd) 2. körzet – Május 5. (szer-
da) 3.körzet – Május 6. (csütörtök) 4. körzet.

Befogadják a hulladékot
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. dolgozói 410 m3 illegálisan lerakott hulla-
dékot szállítottak el Kőszegről az STKH Kft. által üzemeltetett, Cséren lévő 
lerakóba. Három, az önkormányzat tulajdonában lévő helyszín mentesült 
kettőszáz tonna hulladéktól. Gondolkodjanak el azok, akik szennyezték a 
kőszegiek környezetét. Ha egy terület használaton kívül van, attól az még 
nem lehet a hulladéklerakás végpontja. Az egykori strand területére nem 
volt kirakva a Hulladéklerakó tábla, még kevésbé, a Deák Ferenc utca, 
– a szuper módon megépített – Pogányi út tájékára sem. ’Jól’ kiválasz-
tották néhányan vagy inkább sokan környezetszennyezésre a Szabó Tüzép 
mögött lévő, ipari park területét. Az önkormányzat élt a pályázat adta 
lehetőséggel, nyert 8,7 millió Ft-ot az területek tisztítására. Kovács István 
igazgató arról beszélt, hogy egy hónapig tartott a területek megtisztítása, 
lerakási díjként milliókat fizettek ki.
Hosszú ideje pihen a 87-es út mellett két db roncsautó. A túrázók a Kálvá-
ria-templomnál lévő szalonnasütőt hulladéktárolóként használták.
A Horvátzsidány felé vezető út mellett lévő Hulladéklerakó befogad sok-
féle hulladékot.(www.koszeg.hu KéV 2020. október; 5.o) Zöldhulladékot 
áprilistól elszállítja az STKH, az ehhez szükséges zsákokat a Hulladékud-
varban lehet megvásárolni.
Nyitva tartás kedd: 8.00 –15.30; Szerda: 9.00 – 16.30; Péntek: 8.00 – 
15,30; Szombat: minden hónap 2. és 4. szombatján 8.00 – 15.30.

KZ

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: 
Braun Zsuzsanna és Kovács Zol-
tán fia Dániel Márton, Börcsök 
Anita és Dominek Zoltán lánya 
Olívia, Horváth Péter és Janó 
Noémi lánya Szonja, Riegler 
Gábor József és Nagy Krisztina 
Donatella lánya Szofi, Léhmann 
Gábor és Bajnok Linda fia 
Máté József, Szathmári Csaba 
és Beszkid Angelika fia Balázs, 
Dr. Nagy Csaba és Bíró Zsófia 
fia Zsombor, Pungor Máté és 
Csaba Erika lánya Anna, Csőre 
Zsuzsanna és Csonka Balázs 
lánya Petra Zsuzsanna, Sopro-
ni Júlia és Horváth Tibor lánya 
Kincső Bejke.

HÁZASSÁG: 
Lőrincz Vanessza – Németh 
Viktor, Csiza Erzsébet – Horváth 
Péter, Kondics Petra – Horváth 
Olivér, Hegyi Alexandra – Szőke 
Balázs Péter, Dérfai Vivien  – 
Berényi Attila.

HALÁLOZÁS:
Lendvai Lajosné szül. Jeney 
Mária Magdolna, Juhász Ákos, 
Derdák Vilmos, ifj. Molnár Béla, 
Bauer László.

A hegyekből lezúduló esővíz súlyos 
károkat képes okozni a város utcá-
in. Tény, hogy a Szabóhegyen, és a 
felette lévő erdőkben gomba mód-
jára szaporodnak az építmények. 
Itt és ott, hipp és hopp a fák között, 
helyett kezdődik meg az építkezés. 
majd hozzá kapcsolódóan egyedi ki-
képzésű erdei utakkal. A víz megta-
lálja az autókerék nyomsávot, ahogy 
ezt mondják többen, és elindul lefe-
lé, szabályozatlanul mindenfelé.
Február végén egy újabb pályá-
zatot adott be az önkormányzat a 
csapadékvíz elvezetésére. Cél: a 

városhoz három részről érkező eső-
víz biztonságos elvezetése a Gyön-
gyös-patakhoz. Csapadékvíz érkez-
het: a Kálvária-hegy, a Királyvölgy 
és a Szabóhegy környékéről.
A beadott pályázat az alábbi terü-
leten célozta meg a vízelvezetést:
Kálvária u. Stációk mélyút 
Hideg-völgy alja 
Erdő utca É-i felső része 
Puskapor utca Ny-i része
Gesztenyefa utca 
Hadik András u. K-i vége
Csőszház utca 
Kőszegfalva Sobak-árok.

A csapadékvíz kárt okoz

Útépítés: Fekete-kert parko-
ló, Rómer Flóris utca (Velemi 
és Rákóczi Ferenc utca között), 
Rákóczi Ferenc utca (Munkácsy 
Mihály utca-Rómer Flóris utca 
és orvosi ügyelet között útbur-
kolat és kapcsolódó párhuzamos 
parkoló), Munkácsy Mihály utca 
(út- és bal oldali járda), Kossuth 
Lajos utca (főpálya útburkolat) 
felújításáról szóló polgármesteri 
döntés a következő: Az építést A 
SWIETELSKY Magyarország Kft.
végzi, az elfogadott bruttó ár: 
157 941 366 Ft.
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Az ebtartó felelősségei
Ugyan a felelős kutyatartók tisztában van-
nak az alapvető állattartási, állatvédelmi 
szabályokkal és talán Ők vannak többség-
ben, mégis a téma közérdekűsége miatt az 
alábbiakra szeretném felhívni a figyelmet.
Szülőként, egykori kutyatulajdonosként és nem 
utolsósorban több évtizede dolgozó állatorvos-
ként szeretném rávilágítani a kedves olvasót, 
hogy milyen felelősségeket vállal az, aki kutyát 
vesz magához.
Felelős a családjával szemben. Fajta válasz-
tásnál különösen fontos szempont, hogy a csa-
ládban lévő családtagokra, főleg a kisgyermekre 
és idősre veszélyt jelenthet-e a kutya fizikai 
erejével, vagy dominanciára törekvésével, eset-
leg harapásával. Van-e elég ideje a gazdának a 
kutyájára, mennyire vonhatók be a családtagok 
annak gondozásába. Tekintettel a zoonózisokra 
(állatról emberre terjedő betegségek) az ál-
latorvosi protokoll mellett is meg kell szabni a 
határokat ember és állat között, hangsúlyt kell 
fektetni a higiéniai szabályok fokozott betartá-
sára. Ne feledjük, hogy a kutya szájában benne 
van az utca és az erdő flórája baktériumokkal, 
vírusokkal, gombákkal, élősködőkkel együtt.
Felelős a kutyát nem tartó polgártársaival 
szemben. Tiszteletben kell tartani egyes embe-
rek kutyák irányába megnyilvánuló félelmeit. 
Ebet úgy kell tartanunk, hogy a környező lakó-
közösség nyugalmát ne zavarjuk. Kutyánk ha-
rapással embert ne veszélyeztessen (osztatlan 
közös udvar, ingatlanról kiszökött eb).
Felelős a kutyát tartó polgártársaival szem-
ben is. A kutyák találkozásakor biztosítani kell, 
hogy azok egymásra veszélyt ne jelentsenek. 
Különösen a közterületeken van ennek jelen-
tősége, amikor a póráz né lkül sétáltatott eb a 
pórázon vezetettre támad, vagy fordítva. Leg-

többször ilyen esetekben következnek be az em-
bert ért harapások is, amikor a gazda próbálja 
menteni a kutyáját.
„Belterület közterületén – kivéve az ebek fut-
tatására kijelölt területet – ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítására, keze-
lésére és féken tartására képes. Közterületen 
az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az 
eb sem más állatot, sem embert harapásával 
ne veszélyeztessen.” (Részlet a 41/20100(II. 
26) Kormányrendeletből)
Felelős a „jó gazda gondosságával”, hogy 
kutyájának szenvedést, fájdalmat ne okozzon, 
az időjárás viszontagságaitól megóvja, ivóvíz és 
étel szükségletét, szükséges mozgásszabadságát 
biztosítsa, ha beteg, gyógyíttatásáról gondos-
kodjon. Különösen fontos felelőssége a gazdá-
nak az eb szökésbiztos tartása. A kóborló eb a 
legkülönbözőbb szenvedésnek, fájdalomnak van 
kitéve: elütheti az autó, megtámadhatja más 
eb, lelőheti a vadász, éhezésnek van kitéve és 
nem utolsósorban állatkínzó hajlamú egyének 
önkénye érheti. Nem beszélve arról, hogy a 
nem ivartalanított állat nem kívánt szaporula-
tot „okozhat”. Ne felejtsük el, gyermekeinkért 
csak azok felnőtté válásáig vagyunk felelősek, 
kis kedvenceinkért azonban egész életük során. 
A kutya által okozott kárért mindig a gazda a 
felelős és nem az eb.
Nem utolsósorban felelős a gazda a közte-
rületeken a kutyája ürülékének eltávolítá-
sáért is. Itt szeretnék arra a téves szemléletre 
rávilágítani, miszerint az ebtulajdonosnak „jár”, 
hogy hulladékgyűjtő-edényeket helyezzenek ki, 
így bárhol a városban, vagy a kirándulóhelyeken 

tudja hová dobni a kedvence zacskóban össze-
gyűjtött anyagcsere maradékát. Alapvetően a 
város szívességet tesz az ebtartóknak, hogy hul-
ladékgyűjtő-edényeibe „befogadja” az alapvető-
en veszélyes hulladéknak minősülő kutyaürülé-
ket. Amíg a víz és csatornahálózat használatért, 
környezet terhelésért vízdíjat, kommunális adót, 
az autók az úthálózat használatáért súlyadót 
fizetünk, a kutyatartók közössége az ebekkel 
kapcsolatos közszolgálatért nem fizet semmit, 
szemben a tőlünk nyugatabbra fekvő országok-
kal, ahol többek között ilyen feladatok elvégzé-
sére (szelektív gyűjtés, fertőtlenítés) is vezették 
be az ebadót (ebrendészeti hozzájárulást).
Kedves ismeretlen gazdi! Ezért nem elegáns a 
Szabóhegy lábánál az egykori buszmegállóban 
az eltűnt hulladékgyűjtő állványára ráakasztani 
„jelzés értékűen” a bezacskózott kutyagumit.

Dr. Küttel István
hatósági állatorvos

Vágányzár lesz
Az idén kezdődik, és 15 hónapig tart a Szombat-
hely – Kőszeg közötti vasútvonal korszerűsítése. 
A vágányzárról a döntést később hozzák meg, de 
várhatóan júniusban kezdődik és három hónapig 
tart. Erről az utasok kapnak majd tájékoztatást.
A fejlesztés részeként elvégzik a szükséges pá-
lyavasúti munkálatokat, a hét megállóhelyen az 
utasok számára magasperonok épülnek, új pe-
ronbútorzattal, esőbeállókkal, térvilágítással, és 
vizuális tájékoztatással.
Kőszegen egy korszerű, a vasút és az autóbuszos 
közlekedést is kiszolgáló, akadálymentes peron 
készül térvilágítással. Az állomáson 40 férőhe-
lyes, fedett B+R kerékpártároló várja majd az 
utasokat. A állomásépület felújítását célzó pro-
jekt érdekében még ebben az évben kiírják a 
közbeszerzési eljárást.
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Az M87-esről az érintettek
Februári lapszámban tettük közzé, 
hogy a 2021-es év végére elkészül 
az M87-es gyorsforgalmi út építésé-
re vonatkozó engedélyes terv, amely 
a beruházó, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt határozott szándéka.
Ennek alapján épül meg a Szom-
bathely és Kőszeg közötti közel 14 
km hosszú 2x2 sávos út fizikai el-
választással, valamint Kőszeget ke-
letről elkerülő és az országhatárig 
tartó mintegy 4,7 km hosszú 2x1 
sávos út. A két útszakasz csatla-
kozási pontja a Kőszegtől Horvát-
zsidány felé vezető út, ahol körfor-
galmat építenek a Gubahegyen. A 
közzétett adatok szerint ennek a 
távolsága a vasúti csatlakozástól, a 
jelenlegi 87. sz. főúttól 1430 méter. 
A körforgalomtól a határ felé ha-
lad a 2x1 sávos út, amely érinti a 
kőszegi gazdálkodókat.  A NIF Zrt. 
tájékoztatása szerint a földterületek 
tulajdonosait kiértesítették. 
2019-ben a lovagteremben tartott 
fórumon ismerhette meg a lakos-
ság először a nyomvonal lehetsé-
ges útvonalát. Többen kérdésekkel 
vetették fel aggályaikat, hiszen a 
rendszerváltás után a határ mellett 
többen kezdték el mezőgazdasági 
vállalkozásukat. A közzétett útvo-
nalterv végleges, ezért megkérdez-
tük az érintett borászokat, almater-
melőt: hogyan érinti a gazdálkodá-
sukat az útépítés.

Böröcz Tamás mezőgazdasági 
vállalkozó szőlőt művel, de több-
ségében almatermeléssel foglalko-
zik. A nagyobb földterülete Kőszeg-
doroszlón van.  Az almatermelését 
érinti a 2x1 sávos út nyomvonala. 
Kérdésünkre elmondta, hogy „a 
gyümölcsösből 30 m x 100 m 
darabot fog lecsípni az új út. Az 
még annyira nem is zavarna, vi-
szont mi itt lakunk a leendő út 
közelében. A házunktól a mosta-
ni adataink szerint mintegy 150 
–180 méterre épül meg az új út. 
Így annyira nem örülünk.”
Keserű szavakkal állapította meg, 
hogy Kőszegfalvától távolabb épül-
het meg az M87-es, de „nálunk ez 
nem sikerült, és ez az én bána-
tom”. Azt is elmondta, hogy majd 
nem az Ólmodi úton, hanem kerü-
lővel a Sörgyári út felől tudják meg-
közelíteni az almáskertet. „Ez sem 
zavar annyira” – fogalmazta meg, 
„mint a lakóházunk közelsége”. 
Az önkormányzat felé feltett kérdé-
sekre kapott tájékoztatás szerint a 
leendő út és a ház távolsága nem 
indokolja a zajvédő fal építését. 
Böröcz Tamás beszélt arról is, hogy 
az Ólmodi út mellett, a Trianoni ha-
tár felé húzódik egy természetvé-
delmi terület. Ezért került – fogal-
mazta meg – „felénk szorítva az 
új út”. A tervekről így fogalmazott: 
„Akkora környezetrombolás az 

útépítés, hogy mindegy hol megy 
itt az út. Itt majd naponta ütnek 
el vadakat, mert jelentős az itt élő 
állatvilág. Aztán majd kifogynak 
a vadak. A házunk körül futkos-
nak az őzcsaládok, élnek a köze-
lünkben vaddisznók.”
Rövid gondolkodás után tette fel 
a kérdést: „Biztosan kell itt ne-
künk, az erdőn át ez út? Nem 
biztos, hogy ez megoldás a prob-
lémáinkra”. Majd a saját kérdésére 
megadta a saját válaszát is: „Az út 
azért épül, hogy a szombathelyi-
ek ki tudjanak menni Ausztriába 
dolgozni”. Merthogy a jelenlegi 
állapotok szerint két időszakban 
forgalmas a 87-es út. Egyik reggel 
6.00 és 8.00 óra, a másik 15.00 
és 17.00 óra közötti időszakban. 
A kőszegiek a TESCO-nál mennek 
el Szombathelyre, és a városon át 
Ausztriába. Majd elhangzott a mi-
nősített indoklás is: „Jobb lenne a 
magyar gazdaságnak, ha marad-
na a magyar erdő, és a magyarok 
itthon dolgoznának”.
Jagodics Pincészet: „Szerencsé-
sek vagyunk, hiszen alattunk, a 
város felőli részen fog haladni az 
út körülbelül 15 méterre. A feljá-
rás, a forgalom zaja és az üzem-
anyaggőzön kívül más hátrány 
nem ér bennünket.”
A termésről, a borról: „Alakul a bor, 
kár, hogy a jég megverte augusz-
tusban. A borsmonostori dűlőben 
még jól jártunk más dűlőkhöz 
képest, de nem lesz olyan kima-

gasló minőség. Így is elégedettek 
vagyunk. A Metró után sikerült a 
lengyel piacra is betörnünk. Már 
elvitték az első szállítmányt.”
Frank Pincészet: 2020 tavaszán 
jutott tudomásomra, hogy a Kő-
szeget elkerülő 2x1 sávos út át-
szeli a szőlőterületemet. Erről 
hivatalos értesítést eddig egyéb-
ként még nem kaptunk. 
Nagyon érzékenyen érinti életün-
ket, hogy a Borsmonostori dűlőben 
található 2008-ban telepített 2 
hektár szőlő ezzel megsemmisül.
Sok szempontot figyelembe vettek 
az út tervezésénél – környezetvé-
delmi előírások, lakóház közelsége, 
vadak vonulása –, de sajnos a ki-
váló adottságokkal rendelkező ül-
tetvény a szempontrendszer végére 
került. Pinot Blanc, Blauburger, 
Cabernet Sauvignon szőlő találha-
tó itt. Innen került hordóba többek 
között Vas megye legjobb vörös 
bora 2015-ben, illetve a város 
bora 2018-ban. A 2020-as évjárat 
is nagyon ígéretes. Új terület bevo-
nására eddig nem látok esélyt.
Elkészült Bozsokon a szőlőfeldol-
gozó, palackozó üzemem. A pá-
lyázati forrás felhasználása miatt 
vállalt kötelezettségek megvaló-
sulása is kétséges. Vállalkozásom 
akár meg is szűnhet. A családunk 
életvitele épült a szőlő és borter-
melés köré, ami egy kisajátítási 
eljárás során megfizethetetlen.
Alasz Pincészet: Az érintett terü-
letünk összesen 4,4 hektár, ebből 
a szőlő 2 ha. Ennek mintegy 1/3 
része megsemmisül, míg 2,4 ha 
erdőnket átlósan szeli át az út, két 
háromszögre osztva azt. A szőlő 
20 éves, bőven termő, most adja 
a legjobb minőséget. Az akácerdő 
25 éves, kb. 20 év múlva lesz vá-
gásérett. Nagy gondunk, hogy az 
út és a határ közötti terület csak 
jelentős kerülővel, egyelőre még 
ismeretlen útvonalon lesz meg-
közelíthető. A kisajátításra kerülő 
részt nyilván megfizetik, de mivel 
a vállalkozásunk a jelenlegi terü-
letekről működik, más alkalmas 
helyet kell vásárolnunk, ahová 
szőlőt kell telepítenünk. Az átfutá-
si idő a legoptimálisabb esetben 
is 3-4 év. Jelentős kiadást jelent, 
hogy a felszabdalt területeket be 
kell keríteni, ami legalább 500 
méter hosszúságot tesz ki.

KZ-TáF
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A plébános megérkezett
Február 28-án Gyöngyösfaluban, 
a Szent Márton-templomban fél 
tizenegykor kezdődött szentmisén 
iktatták be hivatalába Bokor Zoltán 
plébánost. 
A hivatal átadása nem történhetett 
atyától atyához, mert a nyugál-
lományba helyezett Porpáczy Jó-
zsef címzetes esperes, a Plébániai 
Kormányzó betegsége miatt nem 
lehetett jelen. Az atya a Szent Már-
ton-templomban 54 évet szolgált, 
káplánként 1967. szeptember 15-
én érkezett meg a faluba.
Császár István Helynök adta át a 
plébánia kulcsát Bokor Zoltán plé-
bánosnak, aki a meghitt pillanatok 
után így fogalmazott: „Nem azért 
küldött közétek dr. Székely Já-
nos Püspök Úr, hogy jól érezzem 
köztetek magam, értetek jöttem, 
a nyájat szolgálni, egybe terelni 
és tartani”.
A világi tanácsadó testület elnöke, 
Balaton Tihamér arról beszélt, hogy 
Porpáczy József esperes lélekben 
van jelen, és a stafétát jelképező 
pecsétet nem adhatja át. Az elnök 
kérte, hogy az átadás, beiktatás kö-
zös imával folytatódjon. Az ünnepi 
szentmisén Zoltán atya elmondta, 

hogy nyitott szívvel, nagy örömmel 
érkezett az új szolgálati helyére, 
amelyet püspök úr kijelölt számára. 
– Mikor történt a felkérés? – kér-
deztük Bokor Zoltán atyát, Lukács-
házán a Szent Antal-templomban, 
március 5-én, pénteken a nagyböjti 
keresztút megtartását követően. 
– Februárban, amikor tényszerű 
volt, hogy Porpáczy atya egészsé-
gi állapota nem teszi lehetővé a 
visszatérését. Akkor intézett felém 
kérést, kérdést a püspök atya: vál-
lalnám-e a plébánosi feladatot. A 
döntést a váratlan betegség kény-
szerítette ki. 
– Ismerte Ön korábban Porpáczy 
atyát és a falvakat?
– Alaposan nem, de egyházmegyei 
papként, a közösen tartott ünne-
peken találkoztunk. Gyöngyösfalut 
és a többi települést csak térkép 
szerint ismertem, és az itteni hit-
életről nem volt információm. A 
körülöttünk zajló járvány akadályt 
jelent, hogy az első időszakban az 
egyházi életért tevékenykedő sze-
mélyek mindegyikét megismerjem. 
Bízom abban, hogy a védőoltások 
számának növelésével újra in-
dulhat a mindennapi élet. Arra az 

időszakra tervezem a falvak lakos-
ságának megismerését. A hitéletért 
tevékenykedő emberekhez, a gyer-
mekes családokhoz, az idősekhez 
mielőbb szeretnék eljutni.
– Regisztrált Ön oltásra?
– Igen, de a március 8-ra igért 
oltakozást a visszajelzés szerint ké-
sőbbre halasztották. 
– Most még Szombathelyen lakik.
– A plébánia még nincs költözhe-
tő állapotban, felújítást is igényel, 
ezért járok ki Szombathelyről.  
A mindennapi hitéletünket is a 
COVID előidézte szabályokhoz kell 
igazítanunk.
– Mit tart legfontosabb feladatá-
nak? 
– A kereszténység legnagyobb 
ünnepére, a Húsvétra való felké-

szülést. Fájdalmas volt tavaly, ami-
kor a szertartásokat nem lehetett 
megtartani.  A Húsvéti feltámadási 
körmenet a monarchia volt orszá-
gainak a sajátossága, mindez a 
távolabbi országokban a liturgiá-
nak nem része. A jövőre gondolva 
fontos lenne a falvakban olyan 
csoportok erősítése, ahol nem a 
létszám az elsődleges, hanem a 
közösség hitélete. Jézus is kis nyáj-
ról beszélt, akik megmaradnak és 
kitartanak. Látjuk és tudjuk, hogy 
a mai nyugati szellem nem kedvez 
a kereszténységnek. Mégis ebben 
a környezetben úgy kell tevékeny-
kednünk, hogy az ettől távol lévők 
érezzék: érdemes keresztény szel-
lemben élni.

Kámán Zoltán

1204

microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat 
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető 
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas, 
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslap-
pal köszöntötte a város szépkorú lakó-
it születésnapjuk alkalmából: Németh 
Pálné Mikó Etelkát (92 éves), Tóth 
Jánosné Horváth Juliannát (91 éves), 
Berendi Péterné Grebenár Annát (92 
éves), Nemes Józsefet (90 éves), Ogl 
Jánosné Dévényi Teréziát (91 éves) és 
Döbrösy Józsefet (92 éves).
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Lukácsháza
Február 24-én az előzetes egyez-
tetéseket követően a képviselő-tes-
tület elfogadta Lukácsháza 2021. 
évi költségvetését. Az elmúlt évi 
617 millió Ft-hoz képest 2021-
ben 911 millió Ft a költségvetés 
bevételi és kiadási oldala. Lukács-
háza büdzséje tartalmazza a hiva-
tal 97 millió Ft-os költségvetését 
és a Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde 
és Konyha 110 millió Ft-os álla-
mi feladat finanszírozását. A futó 
pályázatoknak köszönhetően 230 
millió Ft a költségvetésben az állam 
által már átutalt összeg. A Gyermek 
és Családvédelmi Szolgálat és a Vé-
dőnői Szolgálat gesztora is, a szék-
hely település Lukácsháza, így azok 
költségvetése is Lukácsházánál 
jelenik meg. A tervezett 200 millió 
Ft iparűzési adóbevétel mellett 5,5 
millió Ft kommunális adóbevé-
tellel számol az önkormányzat. Az 
előbbi tételek nélkül mintegy 450 

millió Ft-ból gazdálkodhat 2021. 
évben a település önkormányzata. 
A 2021-es években cél a meglévő 
futó projektek megvalósítása, és 
csak kisebb fejlesztések valósulhat-
nak meg önerőből. Ennek fedezete 
az általános tartalékban lévő 201 
millió Ft.
A Bölcsőde kivitelezése a terve-
zett ütemben halad. Az eszközbe-
szerzések pályázati kiírása is meg-
történt, az eredmény kihirdetése 
márciusban megtörténik. Szept-
ember 1-én a két csoportban, 26 
gyermekkel indulhat a Bölcsőde.
Az orvosi rendelő felújításának 
nyílt közbeszerzése elindult, annak 
eredménye április elején várható. A 
kivitelezésnek november 30-ig kell 
megvalósulnia.
A Gyöngyház Óvoda és Bölcső-
dei csoportjaiba a beiratkozás 
2021. 04. 20-án 8.00 – 17.00 
és 21-én 7.30 – 16.30 óra között 
lesz. A pandémia miatt lehetőség 
van az e-mailben történő jelent-
kezésre! A beiratkozási felhívás és 

az ezzel kapcsolatos nyomtatvány 
megtalálható a www.lukacshaza.
hu települési honlapon.
Húsvétra megtörténik a Magyar 
Falu programban elnyert 5 millió 
Ft-ból az új játszótéri eszközök te-
lepítése az óvoda udvarán.
A COVID helyzetből adódói szi-
gorítások miatt a Gyöngyház Óvo-
dába és Bölcsődébe járó gyerekek 
részére ügyelet biztosítása meg-
történik a szülői igazolt igényektől 
függően.
Lukácsháza Község Önkor-
mányzata a Magyar Falu Program 
keretében út és járdafelújításra és 
Óvoda felújításra szándékozik pá-
lyázatot benyújtani.
Március elején az önkormány-
zat a 2022-re tervezett VII. Pincés 
Kemencés böllérversenyre nyújtott 
be pályázatot az Agrárminisztérium 
által kiírt Hungarikum pályázatra.
A március 6-ra tervezett nőnapi 
rendezvény sajnos a járványhelyzet 
miatt elmaradt. Az Önkormányzat 
személyre szóló képeslappal kö-

szöntötte a település 18 éven felüli 
lányait, asszonyait.
Lukácsházi temetőben búcsúztunk 
a február 20-án elhunyt Molnár 
Jánostól. A SCHOTT Lukácsháza 
SE lovas szakosztályának elnöke, 
atyja és motorja volt a Lukács-
házán 2000. és 2010. év között 
„A” és „B” kategóriás kettes és 
négyesfogathajtó versenyek meg-
rendezésének. Emlékét megőrizzük!
A megyei I-ben szereplő 
SCHOTT Lukácsháza SE labdarú-
gó csapata megkezdte az elmaradt 
téli és a tavaszi mérkőzések zárt 
kapus lejátszását. A sérülések és el-
tiltások miatt az eredmények sajnos 
nem a legjobbak. Öt mérkőzésen 
egy győzelem, egy döntetlen mellett 
három vereség a csapat mérlege.
A Postakocsi Lukácsháza Teke 
Sportegyesület folytatta szereplé-
sét az újra induló NB-III-as teke-
bajnokságban. Daraboshegy ellen 
megszületett a csapat első győzel-
me 62 arányban. A részvételt 14 
csapatból 9 vállalta.

Építési telek
Gyöngyösfalu: A település álta-
lános iskolájába is begyűrűzött a 
korornavírus, emiatt az intézmény  
áttért a digitális  oktatásra. A fer-
tőzés terjedését sikerült talán csök-
kenteni. A betegeknek jobbulást 
kívánunk!
Néhány fiatal dicséretre méltóan 
hasznosította a szabadidejét, a 
közterületen – a felelőtlen emberek 
által –  elszórt szemetet összeszed-
ték. Az ilyen lakossági kezdemé-
nyezések tudják élővé tenni egy 
falu közösségét.
Bokor Zoltán atya megkezdte a 
plébánosi hivatását. A miserendet 
kihirdette, és igyekszik a hívekkel 
kapcsolatokat kialakítani. Szavait  
idézve, nemcsak jó, de a rossz hí-
rekkel is keressék fel.
Az önkormányzat  pályázatot nyúj-
tott be a Ludadi temetőhöz vezető 
út és vízelvezető  árok rendbetételé-
re. Már több éve cél az út felújítása.

Az idei évben is lesz lomtalanítás, a 
tavalyihoz hasonlóan gyűjtőpontos 
rendszerrel. Célja a tisztább kör-
nyezet és a biztonságos gyűjtés.
Nem feledkeztünk meg a falunk 
Hölgyeiről, virággal köszöntöttük 
őket a nőnap alkalmából. Idén nem 
tudtunk összejönni, de jövőre már 
vírusmentesen szeretnénk ünne-
pelni.  
A rajzpályázatra sok alkotás érke-
zett, a legjobbakat díjazzuk. 
A faluban egyre többen építkeznek, 
az ingatlanok gyorsan cserélnek 
gazdát. Ha a lakosság támogatja, 
akkor folytatjuk a telekkialakítást 
a faluban. Sajnos van, aki a zárt-
kerti ingatlan lakás célú beépítését 
tervezi. A jelenlegi lakók számát 
nem szeretnénk növelni a hegyen. 
Az önkormányzat  nem támogatja 
a kiköltözést, mert a terület besoro-
lása mezőgazdasági övezet. A hegy 
épített és kulturális sajátosságai 
mellett a természeti értékeink óvá-
sa is fontos. 

Tóth Árpád

Ismét szól a harang
Velem: Az I. világháború hősei-
nek tiszteletére építették a Hősök 
Kapuját az 1940-es évek elején. 
Később a II. világháborús hősök 
nevei is felkerültek falára. Magyar-
ország területén összesen négy 
Hősök Kapuja (tornya) található. A 
négy közül kettő Vas megyében van 
(Kőszeg) és a velemi az egyetlen, 
amelyik különálló épületként és 
községben épült.
A Hősök Kapuja tornyában a ha-
rangot működtető villanymotor 
elromlott, javítása már nem volt 
gazdaságos. Ezért 
2020 júniusától 
nem szólalt meg 
a harang. Moder-
nebb szerkezetre 
az Önkormány-
zatnak nem volt 
anyagi fedezete. 
Felhívásra viszont 
a „Velemnek Ve-
lemért” számlára 
2020.08.14 – 
2021.03.03 között 
219.500 Ft gyűlt 
össze, mely fedezte 
a javítás költségeit. 

Az új mechanika valóság lett. 
Velem Község Önkormányzata ne-
vében köszönjük a felajánlásokat, 
a mindenfajta segítséget, amely a 
célt szolgálta. Nagy Csaba szíjgyár-
tó a harang szívét bőrrel látta el, 
Reményi Rajmund kovács a ha-
rangot a végleges helyére szerelte, 
Rajczi Imre a működés beállításá-
ban segített. A harang üzemelteté-
sét Gábriel Imre végzi.
A harang 2021. február 18-án is-
mét megszólalt.

Pálffy György 

Nemescsó: Alexandra elindította a RecepTúra Facebook oldalát. A 
szülői házba visszajár. Az interneten közzé tette azt a régi falusi ételt, 
amit együtt főztek Mayer Irénnel, a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület elnökével. A finom étel receptje: 1 fej vöröshagyma, 1 zacskó 
savanyított káposzta, 20 dkg füstölt sonka, 3 db tojás, 4 db krumpli, só.



 

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 PIZZÉ-
RIA

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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Mnoštvo vjernikov dojde iz okoline Kisega na spominjanje

Križni put
Pobožnost križnoga puta nas spominja na ona 
mjesta u Jeruzalemu, ke je naš Spasitelj prega-
zio idući na Golgotu. Jur Blažena Divica Mari-
ja je gustokrat pohadjala mjesta muke i smrti 
svojega božanskoga sina, ter je tako ona prva 
obavljala pobožnost križnoga puta. Ali kad svim 
kršćanom nij moguće otputovati u Svetu zemlju, 
Mati Crikva je dopustila da u svakoj hiži božjoj, 
u crikva postavi se 14 štacijov, ke nam pred oči 
postavljaju križni put.

kastom šetališću ovoga mjesta su postavljene 
kamenske štacije križnoga puta, djela Ludwi-
ga Shönea. U čudesnoj prirodnoj lipoti vjerniki 
imaju mogućnost premišljavati o muki Kristu-
ševoj, ča im nudi ojačanje za svoje osobne i 
vjerničke pokore.

A Kalvária dombon a keresztúti ájtatosság 
a Coronavirus harmadik hullámának kedve-
zőtlen hatásai miatt az ez évi nagybőjtben 
elmarad.

Marija Fülöp Huljev 

U Kisegu od 2015. ljeta 
Zbirka skralne umjet-
nosti Hrvata u Mađar-
skoj je oživila ov vjerski 
susret na brigu Kalva-
rije. Od ljetos HSCT u 
Kisegu (Hrvatska sek-
cija crikvenoga tanača) 
je odgovorna za ovu 
vjersku priredbu. Na 
393 m visokoj površini 
na spomen negdašnje 
strašne kuge (ka je 

harala od 1709-1711. 
ljeta) nador Miklós 
Palfy sa skupštinom 
Kisega i s bogatimi ki-
seškimi gradjani dao je 
sazidati crikvu Kalva-
riju. U provincijalnom 
baroknom stilu na-
pravljeno djelo je skoro 
jedinstvena vridnost 
ove dobe u Madjarskoj. 
1763. ljeta na brežulj-

Mnoštvo vjernikov dojde iz okoline Kisega na spominjanje

Volkskunde in der Balog Schule
Német népismereti óra a Balog iskolában
A német nemzetiségi népismeret órákon első-
sorban a hagyományokkal, a régi életmódokkal 
foglalkozunk. A farsangi időszakban termé-
szetesen a háromnapos kőszegfalvi farsangról 
tanulunk, így a falu jellegzetes süteményéről, 
a cigenudliról/Ziegenudeln/ is.  Felmerült ben-
nem, hogy jó lenne a gyakorlatban ezt ki is pró-
bálni, elkészíteni. 
Febr. 15-én délután a 4.a osztályosok, mire a 
tantermükbe értek, Rábai Ferenc segítségével 
minden kellék elő volt készítve. A gyerekek nagy 

örömmel vettek részt a kelt tészta elkészítésé-
ben.
Amíg a tészta kelt, a kőszegfalvi farsangról 
1985-ben készített filmet vetítettem le, melyet 
nagy figyelemmel néztek meg a gyerekek. Az 
osztályfőnök, Pálfy Ildi néni is segített, együtt 
szaggatták, sodorták, formálták kifli alakúra 
a tésztát, Tátrai Edit néni sütötte, a gyerekek 
porcukrozták a cigenudlit, melyet helyben el is 
fogyasztottak. Megélni egy hagyományt, aktívan 
részt venni valamiben, sokkal nagyobb élményt 

nyújtott mindenkinek, köszönet a német önkor-
mányzatnak. 
Az 5.a osztályosok Ambrusné Andi néni veze-
tésével farsangfarkán maskarába öltözve min-
denféle zajkeltő eszközzel felszerelve tettek egy 
kört az iskolában. Az alsó tagozatosok először 
meglepetten, félénken nézegették a hangos 
menetet, de aztán örömmel szedegették a kö-
zéjük dobált cukorkákat. „Der Winter ist weg. 
Der Fasching ist weg. Die Sorgen sind weg.” 
– skandálták a felvonulók. És hogy időszerűek 
legyünk, kiegészítették a mondókát: „Die Viren 
sollen verschwinden.” 

                    Kőszegfalvi Ágnes
                         KNNÖ elnöke 



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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Beiskolázás 
A Balog iskola a 2021/2022. tan-
évben két első osztályt indít.
„A” jelű osztályunk német nemzeti-
ségi nyelvoktató tagozatos és isko-
laotthonos rendszerű. A tanulóink 
8:00 és 16:00 óra időszakot az is-
kolában töltik, a tanórák eloszlanak 
délelőtt és délután. Adódik alkalom 
játékra, szabadidős tevékenységre.  
A diákok napi egy órában ismer-
kednek a német nyelvvel. 
„B” jelű osztályunk hagyományos 
tanrendű, a gyerekek a tanítás 
vagy ebéd után hazamehetnek, de 
szükség esetén 16:00 óráig napkö-
zit biztosítunk, ahol a házi feladat 

elkészítésére és a gyakorlásra van  
lehetőség, de a játékra, sportolásra 
is. Heti két órában németül is ta-
nulnak már az első osztálytól kezd-
ve. Tanórán kívül sport- és szabad-
idős lehetőséget biztosít az iskola.
Honlapunkon (beribalog.hu) és 
Facebook-oldalunkon folyamato-
san tájékoztatjuk az érdeklődőket 
intézményünk mindennapjairól, a 
beiratkozásról (Jelen információink 
szerint 2021.04.15-16.). Honla-
punkon bemutatkoznak a tanító né-
nik, valamint március végén online 
beiskolázási tájékoztatót is tartunk, 
amelyre honlapunkon regisztrálhat-
nak az érdeklődők. Szeretettel vár-
juk az érdeklődést és a kérdéseiket!

 Nemesné Erdősi Timea

 Rendhagyó 
A TEKI tanári kara azt tervezte, 
hogy a végzős diákoknak no-
vemberben feltűzik azt a szalagot, 
amely jelzi, hogy 2, 3 vagy 4 éven 
keresztül evangélikus iskola diákjai 
lehettek. A vírushelyzet mindezt át-
írta. Osztályfőnökkel, igazgatóval, 
szépen felöltözött diákokkal végül 
2021. február 26-án az iskola 
dísztermében osztályonként meg-
történt méltó körülmények között 
a nagy alkalom. Az ünnepi ese-
mény közepette is eleget tettek az 

Segítenek
Március 6. a logopédia napja. 
Ehhez kapcsolódva idén is meg-
rendeztek, igaz most csak virtu-
álisan, egy háromnapos online 
konferenciát. A szakemberek több 
témakörben tartottak előadásokat, 
a harmadik napon virtuálisan a 
Beszédjavító Általános Iskola adott 
otthont a konferenciának.
A kőszegi intézményben 1960-ban 
indult az első logopédiai évfolyam 
az értelmi fogyatékosokat oktató 
bentlakásos iskolában. Fogadták 
a dadogókat, akik szívesen jöttek. 
Az itt kidolgozott dadogás terápiás 
módszerrel tudják javítani a be-
szédjüket. Az 1980-as évek elején 
Meixner Ildikó itt dolgozta ki, tö-
kéletesítette a diszlexia prevenciós 
módszerét, amit azóta is hasz-
nálnak iskolákban, ha a gyermek 
olvasási, írási nehézséggel küzd. 

Mostanra két évfolyamos, nyolc 
osztályos lett a Beszédjavító Általá-
nos Iskola, amely a Dr. Nagy László 
EGYMI területén működik. Kollégi-
umi ellátást is tudnak biztosítani a 
messzebbről bejáró gyermekeknek.
Az iskolába SNI-s (sajátos neve-
lési igényű) gyermekeket oktat-
nak szegregáltan. Az Országos 
Beszédvizsgáló Bizottság és a 
Megyei Szakértői Bizottságok 
vizsgálatai alapján kerülhetnek be 
a gyerekek. A súlyos beszédhibás 
és tanulási problémás gyermekek 
számára egyedi lehetőséget tud 
nyújtani az iskola. A nyújtott első 
osztályban a gyerekek 2 év alatt 
tanulják meg az első év anyagát. 
Van idő és szakértelem a kész-
ségek, képességek fejlesztésére. 
Az iskolából a gyerekek bármikor 
visszakerülhetnek a többségi álta-
lános iskolákba, amikor a gyerme-
kek állapota már nem igényli ezt 
az intenzív fejlesztést.

egészségügyi előírásoknak. Az kék 
szövetdarab jelezte a közösséghez 
való tartozást.
A 13K osztályfőnöke, az egykori 
TEKI-s diák, Kovács Péter tanár a 
volt osztályfőnökétől kapott Paulo 
Coelho-idézetét osztotta meg övé-
ivel: „A világon minden ember 
kapott valami adományt az égtől. 
Ez valakiben magától megmutat-
kozik, valakinek viszont meg kell 
dolgoznia érte, hogy megtalálja.” 
Mesterházy Balázs igazgató Isten 
áldását kérte a végzős diákokra, 
az úton elindulva: legyen sikeres az 
érettségi és szakmai vizsga.

A hagyományos táncversenyek a 
járványhelyzet miatt sajnos elma-
radnak, de egyre több táncszövet-
ség rendez online versenyeket. A 

koreográfiákat videón kell elkülde-
ni és ezek alapján dönt a zsűri.
Februárban a Dance Jam táncosai 
két versenyen vettek részt, és re-

mek eredményeket értek el.  
A Táncpedagógusok Országos 
Szövetségének megmérette-
tésén Nagy Réka a „Párizsi 
lány” című koreográfiával 
arany minősítést szerzett és 
a gyerek kategóriában induló 
alsó tagozatos táncosok „Ta-
vaszi ébredés” csoportos tán-
ca is arany minősítést kapott.
A Ritmuscsapatok Országos 
Táncverseny sorozatán Füzi 
Dalma „Fekete hattyú” tánca 
és Németh Mira „Álmodozás” 
koreográfiája 2. helyezést ért 
el, míg Gergye Liliána „Titkos 
kert” kortárs tánca 3. helye-
zett lett.
Elismerés illet minden tán-
cost, akik ebben a nehéz 
helyzetben is kitartóan, alá-
zattal gyakorolnak, trénin-
geznek. 

Dance Jam sikerei
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Hírek a várból
Továbbra sem fogadhatnak láto-
gatókat a kulturális intézmények, 
de az élet mégsem állt meg telje-
sen, hiszen nincsen tavasz városi 
Művészeti Szemle nélkül. A nép-
szerű hagyományt a járvány sem 
tudta legyőzni. A formán változtat-
ni kellett, de ebben az esztendőben 
is megmutathatták a gyerekek, 
mely művészeti ágakban a legjob-
bak. A zsűri (Nagyné Erőss Rozália, 
Fasching Zsuzsanna és Merklin Fe-
renc) három napon át (márc. 2-4.) 
rendhagyó körülmények között 
dolgozott. Kivetítőn tekinthették 
meg a beküldött felvételeket. Har-
mincnégy alsós, harmincegy felsős 
tanuló és 18 középiskolás diák sze-
repelt a virtuális színpadon. A szük-
ségkörülmények nem pótolhatták 
az élő bemutatók hangulatát, de 
a szervezők örömüket fejezték ki, 
mert megvalósulhatott a rendez-
vény. „Még így is fantasztikus per-
ceket éltünk meg. Ezúton mondunk 
köszönetet az összes gyereknek, 
tanárnak, felkészítőnek és a szü-

lőknek, hogy ebben a helyzetben 
is meg tudtuk rendezni a szemlét” 
– nyilatkozta Gelencsér Ildikó a 
művelődési központ munkatársa. 
(A részletes eredmények megtalál-
hatók a város honlapján.)  
A kiválók között a legkiválóbbak 
voltak, KIEMELT ARANY ELIS-
MERÉST KAPTAK: Nikl Rebeka / 
hangszeres zene, a Német Nem-
zetiségi Kórus / ritmus-gyakorlat 
(képen), Tánczos Krisztofer Zoltán 
/ ének-zene, Desics Bettina / 
vers-próza, Iliás Máté / hangsze-
res zene, Szafián Réka / hang-
szeres zene, Moldvai Dóra / vers-
próza, Vadász Kristóf / hangszeres 
zene, Németh Alíz / vers-próza, 

Kumánovich Kata / vers-próza, 
Vadász Kristóf / vers-próza, Füzi 
Hanna / vers-próza, Láng Laura / 
ének és Kovács Róza / vers-próza. 
A fellépők az elért minősítéseket 
tanúsító okleveleket valamely ké-
sőbbi rendezvényen vehetik majd 
át. A gálaműsort március 15-én 
láthatjuk „online”.

A kőszegiek és a turisták is hoz-
zászoktak, hogy a járványmentes 
időszakban különböző programok, 
foglalkozások bővítik a kínálatot. 
Az intézmény animátorai a jeles 
alkalmakhoz illő kézműves foglal-
kozásokkal, felújított „jelmeztárral” 
várják az újraindulást. A Jurisics-vár 

Művelődési Központ és Várszínház 
„cukiságát”, Fruzsit – a cicát – évek-
kel ezelőtt már bemutattuk. Gyakran 
ő az, aki elsőként üdvözli az érkező-
ket. Így lesz ez akkor is, ha megint 
beindulhat a turistaszezon, de mos-
tantól a látogatók is szponzorálhat-
ják a cicahölgy mindennapjait. A vár 
munkatársai által készített levendu-
lás illatzsákocskát kaphatnak azok, 
akik adományaikkal hozzájárulnak 
Fruzsi közérzetének további javítá-
sához, ellátási költségeihez.

Ismét Göttinger-darab lesz a 
várszínház idei nagyelőadása. A 
Manőver című művet júniusra 
tervezik. Ezt megelőzően érkezik 
a Mesebolt Bábszínház. A nyárra 
várhatjuk Gergye Krisztián társu-
latát, és újra színpadra kerül Az 
Öreghíd alatt című előadás. A múlt 
évi monodráma, a Vera sikerén 
felbuzdulva, újabb érdekes ötlettel 
készül a Kőszegi Várszínház. Egy 
önálló WEÖRES-est létrehozását 
tervezik. Weöres Sándort mindenki 
ismeri. Művei minden korosztályt 
megérintenek.

TáF. 
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Segíts magadon!
„Ha egy zalai plébános nem rendel tőlem négyszáz liter bort”

Most hallottam a hírt, hogy tízez-
rek szorulhatnak Magyarországon 
Covid-rehabilitációra. Azt hittem, 
valami baj van a hallásommal, de 
nem. Nem tudtam, hogy ettől félni 
kell. Most kiderült, hogy van, aki-
nél nyomot hagy. 2020 áprilisában 
írtam először arról, hogy „Üres a 
város”. A járvány miatt. Eltelt egy 
esztendő, és újra üresek az utcák. 
Érezzük, tudjuk, hogy nyomja a 
lelkünket, rátelepedik a kedé-
lyünkre, nem enged el minket. 
„Megtanultam már, hogy az árny 
lerázhatatlan” – írtam akkor. Azért 
mégis erősebb a remény, mert már 
van vakcina, nem is egyfajta. Ba-

rátunk lett, az életünk része. Úgy 
hallom, készül a magyar változat is, 
hogy megszűnjön a kiszolgáltatott-
ság. Sors- és kortársaimmal együtt 
maszkkal az arcomon én is türe-
lemmel kivártam, hogy megkapjam 
az első oltást. Úgy jöttem el, hogy 
tudom már a második dátumát is. 
Van két hírem. Egy nyertes, és 
egy vesztes szereplővel. Haj-
dúságból ért el egy pékség üze-
nete. Gluténmentes pékáruval 
akkora sikert arattak, hogy a piac 
igényeihez igazodva már épül az új 
üzemrész is. Hegyaljáról azonban 
ennél különösebb dolgot hallottam. 
Ez persze Kőszegre is igaz lehet. 

„Ha egy zalai plébános nem ren-
del tőlem négyszáz liter bort, nem 
tudom, mi történt volna velem” – 
vallotta be a borász-pincemester. Két 
ellenkező előjelű hír. Azzal a kiegé-
szítéssel, hogy a második üzenet a 
jellemzőbb. Sajnos. Megint elmarad 
a Szőlő Jövésnek ünnepe, de a helyi 
pincék borai a helyükön maradtak.
És akkor az idegenforgalom, a ven-
déglők és a szállások sorsa még 
szóba sem került. Pedig mindenki 
tudja, hogy ezen a területen történt 
a legnagyobb pusztítás. Jártamban-
keltemben akaratlanul is érzékelem, 
hogy milyen sok új, intézményi és 
magán szálláshely született Kősze-
gen. Sőt, a meglévőket is egyre-
másra újítják fel. Más-más források-
ból ugyan, de szinte folyamatosan. 
Azért, mert a vidéki Magyarország 
turizmusa könnyebben vészelte át 
2020 nyarát. Él a remény, hogy ez 
történik 2021-ben is. 
Nézem az új, ízléses buszvárókat. 
Jobb oldalt az üvegfelületen hat tételt 
olvasok. Az egyik az otthonteremtést 
támogatja. A másik kész tényként 
kezeli, hogy orvosaink több bért vi-
hetnek haza. A harmadik bértámo-
gatást ígér a vállalkozásoknak. A ne-
gyedik a hitelek visszafizetését tolja 
kifelé. Az ötödik minket, öregeket 
biztat. Azzal, hogy a 13. havi nyug-
díj első részét már idén megkapjuk. 
Végül a hatodik a fiatalokat szólítja 
meg. Ígéri, hogy jövedelmüket nem 
adóztatják meg. Kormányzati szinten 
tehát megszületett a felismerés, hogy 
miként védjük ki ezt a brutális 
támadást. A munkahelyeken épp-
úgy, mint bankszámláinkon. 

Országos, digitális fórumon vettem 
észre, hogy az önkormányzat ren-
dezvénysátorral védi azokat, akik 
az oltásra várakoznak a szabad-
ban. Meg azt is, hogy intézményi 
kisbusszal hozzák-viszik, akik ön-
erőből nem tudják elérni az oltás 
helyét. A város vezetése is reagált 
tehát. Hónapok óta nézem, hogy 
újjáépül a városháza. Hadd le-
gyek pontosabb, modernizálják az 
energiarendszerét. Úgy, hogy az ne 
ejtsen sebet annak a városházának 
az arculatán, amely a legrégibb 
Magyarországon. Ha országosan is 
átvették a kőszegi példát, annak 
erős hírértéke lehet. Mire leszedik 
az állványokat, talán már maszk 
nélkül nézhetünk a homlokzatra. 
Nem vagyok virológus, nem aka-
rok részt venni abban a versenyben, 
hogy ki hogyan értelmezi a kialakult 
helyzetet. Legyen az a hozzáértők 
és a döntéshozók ügye. Egy dolog 
azonban feltűnt, és nagyon örültem 
neki. Március 15-én az állami ki-
tüntetettek között két nevet is olvas-
tam, akik időközben a szakmaiból 
közszereplővé léptek elő: dr. Karikó 
Katalin kutatóbiológus, a Pennsyl-
vaniai Egyetem magyar származású 
gyógyszerkutatójának, valamint dr. 
Merkely Béla kardiológus profesz-
szornak, a Semmelweis Egyetem 
rektorának nevét. Az egyik a járvány 
leküzdésében szerzett világra szóló 
érdemeket, a másikuk itthon. „Ha 
jól halad az oltás – nyilatkozta 
Merkely professzor –, májusra le-
csenghet a járvány”. Ez a mondat 
nekünk szól. Üzeni, hogy mennünk 
kell az oltóhelyekre. Egyben lélekben 
is megerősít minket. „Segíts maga-
don – szól az ismert közmondás -, 
az Isten is megsegít”. Van tehát, 
amiben egyedül mi döntünk.

Dr. Bariska István

Kérjük, támogassa a személyi jövedelemadója 1%-ával a BE-JÓ 
Táncegyüttest. Adószám: 18843684-1-18. A táncos lányok köszönik 
a  segítséget!

Pandémiás farsang
Február 16-án szervezte a Művelő-
dési központ a Farsangfarkát, ame-
lyen ugyancsak érződött – ahogy 
ezt Pócza Zoltán megfogalmaz-
ta – a pandémiás helyzet okozta 
hangulat. Kötelezően zárva voltak 
a vendéglátóhelyek, nem lehetett 
csoportos rendezvényt tartani. Eh-
hez képest elismerésre méltó sok 
ember hozzáállása a hagyomá-
nyoktól jelentősen eltérő szórakoz-
tató esemény megtartásához. Üzle-
ten, bolton, hivatalon, iskolán belül 
vették fel a közösségek a maskarát. 

Ezért is jó volt, szép volt a farsang 
ünnepe, köszönet azoknak, akik 
ebből szervezéssel vagy jelmezben 
részt vettek. Abban bízunk, hogy 
a részvevők alábbi névsora teljes: 
Primo Zoo; Polgármesteri Hivatal; 
Panni Varrodája; Líra Könyvesbolt, 
Coop Rohonci; Tóth Szalon; E-on; 
Író-kéz; Livi’É fodrászat; Stihl Már-
kabolt; Allianz Biztosító; Biotéka; 
Infiniti fodrászat; Univerzum Sport-
bolt; Bonita; Kőszegi Meseváros 
Óvoda és Bölcsőde; Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház .

A Poggyász című produkció – 
Kadlacsek Krisztiánnal – a Jurisics-
várban forgatott.  A kőszegi részt 
március végén vetíti a TV2.

Véradás volt a lovagteremben 
március 4-én délelőtt 10 órától este 
6 óráig. A szabályok betartásával 
fogadták az önkénteseket. Kőszeg 
ezúttal is kitett magáért. Összesen 
153 fő jelent meg. Az intézmény 

zárva van, csak az ilyen kiemelt, köz-
érdekű alkalmakon, mint a véradás: 
„látogatható”.

A borversenyek elmaradtak az 
elmúlt esztendőben, de idén már 
folynak a szervező munkák. A nem-
zetközi vetélkedésre biztosan nem 
lesz lehetőség, de a Vas megyei 
gazdák nevezhetnek akár 2019-es 
mintákkal is.

Aktuális hírek
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Boksz: Énekes István Emlékverseny
Mindkét kőszegi bokszklub képviseltette magát a február végi Énekes Ist-
ván Ifjúsági Emlékversenyen.
A Fitt-Boxnál Neválovits Róbert (75 kg) és Szabó Dávid (49 kg) kevés ta-
pasztalattal léptek szorítóba: Szabó Dávid első hivatalos mérkőzését vívta, 
de Neválovits is csak második összecsapásánál tartott. Próbálták a tanul-
takat alkalmazni, de még az út elején járnak. Ellenfelük lépett tovább. 

A Buza fivérek rutinos bokszolók, de súly és korcsoportváltásuk mellett 
a sorsolás sem volt kegyes hozzájuk. Rafael (64 kg) bajnoki ezüstérmes 
egyhangú legyőzésével kezdett. Az elődöntőben, nagy adok-kapok után, 
osztott pontozással kiharcolta a döntőt. A fináléban pécsi ellenfelével igazi 
ki-ki mérkőzést vívtak. A mérkőzés végén azonban ezúttal is a kőszegi 
versenyző kezét emelte magasba a játékvezető, így aranyérmet ünnepel-
hetett. Rómeónak (69 kg) bajnoki bronzérmes jutott „bemelegítésként”. 
hajtós meccsen jutott tovább. Az elődöntőben felőrölte pesti ellenfelét. A 
döntőben az első menetben bekapott néhány kemény ütést. A későbbiek-
ben igyekezett korrigálni, de a pontozólapokon nem érte utol ellenfelét. 
Szépen csillogó ezüstéremmel térhetett haza. A két érem a csapatok ver-
senyében az előkelő második helyre rangsorolta a Fitt-Box ÖE-t.

Az Alpokalja színeiben is két újonc húzott kesztyűt. Kovács Bence (60 kg) 
az első körben tapasztaltabb ellenfelet győzött le, a második mérkőzésen a 
bajnoki címvédő megállj-t parancsolt neki. A rutin Pap Erik bemutatkozá-
sán sem a kőszegi fiú mellett szólt, de ő is megbirkózott a feladattal. A dön-
tőbejutásban őt is Magyar Bajnok akadályozta meg. Soha rosszabb kezdést.

xxx
A verseny után a Buza testvérek nem sokat pihenhettek. Március 6-án, 
Kókán, a XII. Tóth Ákos Nemzetközi Emlékversenyen léptek szorítóba. 
Rafael (ifjúsági 64 kg-ban) kecskeméti, Rómeó (ifjúsági 69 kg) horvát 
ellenfelet győzött le. Ellenfeleiket végig nyomás alatt tartva szerezték meg 
súlycsoportjukban az emlékverseny aranyérmét.

xxx
Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány március 6-án a Sopron, Nagykani-
zsa és Balatonlelle csapatát látta vendégül közös kesztyűzésre. A nagy lét-
szám miatt négy ringben zajlottak a küzdelmek. A klub versenyzői 13-án 
Nagykanizsára látogattak, s szereztek fontos mérkőzés-tapasztalatokat.
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Labdarúgás: Beragadva a rajtnál
Az őszi szezon utolsó hat mérkőzéséből ötöt megnyertek a kőszegiek, mi-
kor a koronavírus miatt lényegében félbeszakadt a bajnokság. A bajnok-
ság befejezhetősége miatt, a tavaszi rajtot korábbra hozták. A felkészülési 
idő lerövidült. Mint az első, még őszről elmaradt fordulók mutatják, több 
csapat is sikeresen erősített a téli szünetben. Az eredmények tükrében a 
kőszegiek rosszul jártak a sorozat félbeszakadásával. Így is hidegzuhany, 
hogy a szünet után magára találó Celldömölk elleni vereséget újabb kettő 
követte. Vép és Szentgotthárd ellen megvoltak a lehetőségek is. Sőt Szent-
gotthárdon, kőszegi előny után csak egy szerencsétlen öngóllal húzta be 
a mérkőzést a házigazda. Közben a 16. fordulóban szabadnapos volt a 
Kőszeg. Rumból aztán végre ponttal tért haza az együttes. Sajnos Csák 
Dominik mesterhármasa csak a döntetlenre volt elég. Szarvaskend ellen 
győzelmet remélt a szakvezetés, de a siker ezúttal is elmaradt. Az ellenfél 
a 30. percben vezetést szerzett. Döntetlenre is csak a 93. percben sikerült 
menteni a mérkőzést. A bajnokság meglehetősen zaklatottan folytatódik. 
Miközben a 20. 21. fordulókat már lejátszották, a 18-dikra csak áprilisban, 
a 19-dikre májusban kerül sor.

Eredmények 14. forduló: CVSE-Vulkán Fürdő-Kőszegi Lóránt FC 4:0 (1.0), 15. 
forduló: Vép VSE-Kőszegi Lóránt FC 2:0 (0:0), 16. forduló: a KLFC szabadnapos, 
17. forduló: Szentgotthárdi VSE-Kőszegi Lóránt FC 2:1 (1:1), gól: Szolyák, 18. 
forduló: Csepregi SE ellen április 21-én, 19. forduló: Jánosháza ellen május 
12-én, 20. forduló: RUM KSC-Kőszegi Lóránt FC 3:3 (2:2), gólok: Csák (3). 21. 
forduló: Kőszegi Lóránt FC-Lorry GM Szarvaskend 1:1 (0:1), gól Römer.

Kőszegfalva is vereséggel kezdte a tavaszt. A második félidőben a telekesiek 
a maguk javára döntötték el a mérkőzést. Két elmaradt forduló után – ami-
ket még későbbi időpontban pótolnak, mint a KLFC mérkőzéseit – Acsádon 
lendületbe jött a kőszegfalvi csapat. A Telekesen csak szépítő gólig jutó Pintér 
ezúttal négyet rámolt be az acsádi kapuba. Ebből három úgynevezett klasz-
szikus mesterhármas (Egymás után megszakítás nélkül elért három gól.).

Eredmények 15. forduló: MEDOSZ SE Telekes-Kőszegfalvi SE3:1 (1:1), 16. 
forduló: Sorkifalud ellen június 13-án, 17. forduló: Rábahidvég ellen június 
20-án, 18. forduló: Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE
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Diáksport
Háziverseny vírusszabályokkal
A sportversenyeknek számos fontos pedagógiai értéke van. Segíti a vállal-
kozó szellem kialakulását, a helyes önértékelést, a fair play-t. Nem utol-
só sorban közösségi élmény. A pálya szélén önfeledten szurkoló szülőkre 
ugyan még várni kell. A vírusszabályok, megkötések miatt a versenyek 
hangulata sem az igazi. A gyerekeknek mégis sokat jelent, hogy a Balog 
iskola több időpontban, kisebb csoportokban, de megszervezte házi te-
rematlétika bajnokságát. A verseny jelentősége éppen kivételessége miatt 
haladja meg az iskolai kereteket. A győztesek örömén a rendkívüli körül-
mények mindenesetre nem változtattak. A körzeti, megyei teremversenyek 
megtartására nincs esély, de a szabadtéri versenyek majd talán megtart-
hatók lesznek. Ha igen, ez a háziverseny remek felkészülést jelentett.

Győztesek (lány-fiú, életkor szerint növekvő sorrendben) sprint Frank 
Bettina, Döbrösi Zalán, Koltay Eliza, Schatzl Bálint, Halper Hanna, 
Pénzes Dávid, Pápai Nerina, Janó Zoltán, Pápai Nerina, Lakatos Kris-
tóf, többkörös futás Frank Bettina, Döbrösi Zalán, Koltay Eliza, Róth 
Ármin, Gergye Liliána, Szekszárdi Patrik, Pápai Nerina, Németh Bence, 
Pápai Nerina, Török Rómeó, kislabdahajítás: Tóth Fanni, Duics Domi-
nik, Marton Annaróza, Schrott Vince, tömöttlabdalökés Horváth Ami-
ra, Tamás Nándor, Polyák Mercédesz, Gombai Dominik, Fábián Flóra, 
Hankó Krisztián, ötösugrás: Gergye Liliána, Dudás Noel, Pápai Nerina, 
Lakatos Kristóf, Pápai Nerina, Lakatos Kristóf, magasugrás: Halper 
Hanna, Tamás Nándor, Pápai Nerina, Marton Olivér, Pápai Nerina, Pén-
zes Bálint. Szuperbajnokok: 1 osztály: Frank Bettina, Döbrösi Zalán, 
I.kcs Kiss Aliz, Róth Ármin, Gergye Liliána, Pénzes Dávid, III. kcs. Pápai 
Nerina, Marton Olivér, IV. kcs. Sipos Eszter, Lakatos Kristóf.

Vörös Virág a Síugró VB-n
Február 22. és március 7. között 
Oberstdorfban (Németország) rendez-
ték meg az Északi-sí Világbajnokságot. 
A német város 1987 és 2005 után, 
harmadízben adott otthont az észa-
ki-sí legjobbjainak. A hattagú magyar 
csapat egyetlen síugrójaként, a kőszegi 
Vörös Virág is résztvevője lehetett a sí-
ugró világversenynek. Normál és nagy-
sáncon egyaránt indult, de fő célja a 
normálsáncos verseny volt. A sérülése 
után magát újra felépítő versenyző, a 
VB előtt inkább kihagyott versenyeket, 
hogy az edzésekre koncentrálhasson. A 
kvalifikációban borzasztó közel került 
célja eléréséhez. Mint nyilatkozta: repülés közben hibát követett el, amitől 
instabillá vált az ugrás és ez bizony a távolságban jelentkezett is. A hiba 
sokba került, így is összesen három tizedponton múlott a legjobb negyven 
közé kerülés. Egy plusz méter a 39. helyet jelentette volna. A nagysáncra 
keveset tudott készülni, kevés ugrás volt a lábában. Teljesítménye meg-
felelt a várakozásnak. Virágot bosszantotta hiba és a három tized, de ne 
felejtsük, súlyos sérülés után visszatérve, továbbra is a világ legjobbjai 
között szerepelhetett.

Vörös Virág eredményei: normál sánc (HS 106) 41. helyezés 73,5 
méter, 72,1 pont (17 távolsági pont, 46,5 minőségi pont, 8,6 pont 
szélkorrekció), nagysánc (HS 137) 48. helyezés 79,5 méter 41,3 
pont (-12,9 távolsági pont, 41,5 minőségi pont, 12,7 szélkorrekció).

Sieltek
Eplényben síeltek az Árpád-házis diákok. Közel ötven felső tagozatos ta-
nulónk vehetett részt két alkalommal is, az Intersport Síaréna területén, 
a SKI43 programban. Először januárban, majd március elején élvezhettük 
a napsütéses lesiklást Eplényben. Az alapismeretek oktatásán túl, a síelés 
élményét is megtapasztalhatták a diákok. A csodálatos idő, a kristálytisz-
ta levegő még szebbé tette az eseményt. A programot kis erdei sétával 
zártuk, az Ámos-hegyen álló kilátóból csodáltuk meg a Bakony lankáit. 
Néhány fős haladó csapatunk a nagypályán élvezhette a lesiklást.

Kiss Csaba

Vörös Virág a Síugró VB-n

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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TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Apróhús 70/30 .................... 1369,- Ft/kg
Karaj hosszú ........................ 1579,- Ft/kg

 ÚJDONSÁG!
Kolbásszal töltött karaj ......... 2099,- Ft/kg
Kolbásszal töltött szűzpecsenye .. 2099,- Ft/kg

Csirke szárny ......................... 699,- Ft/kg
Csirke egészben ..................... 699,- Ft/kg   
Csirkecomb ............................ 699,- Ft/kg        
Csirkemellfilé ....................... 1499,- Ft/kg        
Csirkemell csontos ............... 1159,- Ft/kg

EXTRA TOP ÁR!
Körmendi Kocsonya 500 g .... 699,- Ft/db

1399 Ft/kg

Tepertőkrém 250 g/dob  ..... 399,- Ft/db
1296 Ft/kg

Lecsókolbász ...................... 849,- Ft/kg
Zsír 1 kg ............................. 699,- Ft/kg
Disznósajt vcs. .................... 999,- Ft/kg
Véres – májas hurka ............ 999,- Ft/kg
RETRO párizsi ................... 1399,- Ft/kg
Marhapárizsi .................... 1499,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................ 1319,- Ft/kg
Vasi grill vcs. ..................... 1799,- Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas ..... 1099,- Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs  ........ 1399,- Ft/kg
Körmendi Borókás ............ 2299,- Ft/kg
Körmendi Extra Sonka ......  2899,- Ft/kg

Füstölt kötözött .................... 1999,- Ft/kg
Füstölt Sódér ........................ 1999,- Ft/kg                              
Füstölt csülök ....................... 1599,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül ..... 1929,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna .... 2399,- Ft/kg
Füstölt comb ......................... 2499,- Ft/kg
Füstölt tarja  ......................... 2499,- Ft/kg
Füstölt parasztsonka ............. 2699,- Ft/kg
Füstölt parasztlapocka .......... 2599,- Ft/kg
Füstölt angolszalonna ........... 2899,- Ft/kg
Lángolt karaj ........................ 3249,- Ft/kg
Körmendi szívsonka .............. 3099,- Ft/kg

KEMENCÉBEN SÜLTEK!
Sült hasalja szalonna ............. 2599,- Ft/kg
Sült tarja .............................. 3299,- Ft/kg
Sült oldalas .......................... 2999,- Ft/kg
Sült csülök csont nélkül ......... 2329,- Ft/kg
Sült csülök csontos ............... 1999,- Ft/kg

Az árváltozás jogát fenntartjuk! 
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Húsvétra hangolódva! Húsvéti ajánlatunk 03.01 – 04.04.

Érvényes: 2021. 03.22 – 04.04-ig!
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