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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

A KÁLVÁRIA KÁPOLNA
Mindenki, aki egyszer már felzarándokolt a kőszegi Kál-
vária-hegyre és beléphetett a három tornyú kápolnájába, 
bizonyosan megismerte az épület történetének legtragi-
kusabb eseményét. 1947. október 19-én éjjel az épület 
belsejében tűz keletkezett, és ahogyan a kortársak is fel-
tételezték, ezt a tüzet szándékosan lobbantották lángra. 
Kiégett a kápolna belseje, elhamvadtak a berendezési 
tárgyai: oltárok, szószék, padok, karzat, orgona és számos 
szobor, festmény; a vaslemezes kapuk beroskadtak és a tűz 
részben átterjedt a tetőszerkezetre is. Kőszeg akkori apát-
plébánosa, Székely László, erőfeletti küzdelemmel, a hívek 
és a környékbeli plébániák segítségével helyreállította és 
ismét felszerelte a kápolnát; azt az épületet, amelyet nem 
kis áldozatok révén, nem sokkal korábban, 1940-ben telje-
sen helyreállított és díszesen kifestetett. A kápolna egykori 
berendezését, felszerelésének gazdagságát csak néhány, 
szintén Székely apát által készített fénykép őrzi, valamint a 
Szentsír építménye maradt ránk tárgyi valójában, amelyet 
a húsvéti ünnepek elmúltával mindig lebontottak, így a tűz 
ideje alatt a remetelak raktárában menekült meg. 
A kápolna legékesebb berendezési tárgya a Szent Kereszt 
tiszteletére szentelt főoltár volt, amit 1745-1746 között 
emeltetett Kőszeg városa; festését, aranyozását pedig egy 
kőszegi polgár, Radosics Jusztina adománya tette lehetővé. 
A szentély teljes hátfalát kitöltő főoltár, ahogyan a 18. szá-
zad nagyobb szabású művei, több képzőművészeti techni-
kát összeolvasztó alkotás volt. Voltak fából faragott részei, 
voltak falra festett elemei és voltak fára-vászonra alkotott 
darabjai is. Középütt, a szentély hátfalát, a falra festett táj-
kép előtt – amiről feltételezhetjük, hogy Jeruzsálem látké-
pét is bemutatta – a grandiózus Keresztrefeszítés jelenet 
töltötte be. A kereszt két oldalán Szűz Mária és Evangélista 
Szent János szobrai álltak, míg a hátfalra helyezve, Jézus 
alakjával egy magasságban, két lebegő angyal egészí-
tette ki a kompozíciót. A főoltár középrészét két oldalról 
oszlopok keretezték, felül egy baldachin zárta le, amely-
nek függönyét puttók emelték magasra. Az oltár oszlopai 
mellett egy-egy falra festett fülke előtt Krisztus keresztjét 
megtaláló Szent Heléna és a kereszten megtérő lator, Szent 
Dizmasz egész alakos szobra állt. Az oltárasztal stipese 
nyitott előlapú volt, ahol a Szentsír állandó helyét alakí-
tották ki. Jézus drapérián fekvő alakja mögött, középkori 
hagyományokat idézve, a három Mária kisméretű alakja 
látszódott. A mensán magasodott az oszlopokkal keretelt, 
félköríves lezárású tabernákulum, amelynek ajtaját korpu-
szos kereszt díszítette, tetejét a sugárkoszorúkkal övezett, 
hétpecsétes könyvre helyezett Agnus Dei, az Isten Bárá-
nyának képi megjelenítése zárta le. Írásos forrásokból az 
is tudható, hogy a szentségház tetején egykor elhelyezett 
kereszt a Szent Kereszt ereklyéjét rejtette magában. 
Az 1947-es tűzvészt a főoltár egyetlen darabja sem élte 
túl. Ma egy 1948-ban készült oltárasztal és kereszt he-
lyettesíti, szobrai a jáki kápolnából kerültek ide és közel 
egyidősek a 20. század közepén elpusztult főoltárral. 

Dr. Haris Andrea

A KÁLVÁRIA KÁPOLNA EGYKORI FŐOLTÁRA 
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Kedves Olvasó! A következő 
lapszám 2021. május 17-én 
jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

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

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

TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 399,- Ft/kg
Láb hátsó ............................... 299,- Ft/kg
Apróhús 70/30 .................... 1369,- Ft/kg
Lapocka .............................. 1499,- Ft/kg 
Karaj hosszú ........................ 1579,- Ft/kg

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

EXTRA TOP ÁR!
Tepertőkrém 250 g/dob  ..... 399,- Ft/db

1296 Ft/kg

Lecsókolbász ...................... 849,- Ft/kg
Zsír 1 kg ............................. 699,- Ft/kg
Véres – májas hurka ............ 999,- Ft/kg
RETRO párizsi ................... 1399,- Ft/kg
Marhapárizsi .................... 1499,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................ 1319,- Ft/kg
Disznósajt vcs. ...................1599,- Ft/kg 
Főtt tokaszalonna csécsi ... 1599,- Ft/kg 
Vasi grill vcs. ..................... 1999,- 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 tokaszalonna ............. 1599,- Ft/kg                     
Füstölt csülök ....................... 1599,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül ..... 1929,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna .... 2699,- Ft/kg
Füstölt comb ......................... 2489,- Ft/kg
Füstölt tarja  ......................... 2899,- Ft/kg
Füstölt angolszalonna ........... 2899,- 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!

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ!  2021.04.12 – 04.25.

Érvényes: 2021. 04.12 – 04.25-ig!

Csirke szárny ......................... 719,- Ft/kg
Csirke egészben ..................... 699,- Ft/kg   
Csirkecomb ............................ 709,- Ft/kg        
Csirkemellfilé ....................... 1599,- Ft/kg        
Csirkemell csontos ................ 1199,- Ft/kg

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.

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
Április 23. (péntek) 4. körzet.

Zöldhulladék gyűjtés: MÁJUS
Május 7. (péntek) 1. körzet – Május 14. (péntek) 2. körzet – Május 21. 
(péntek) 3. körzet – Május 28. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: MÁJUS
Május 3. (hétfő) 1. körzet – Május 4. (kedd) 2. körzet – Május 5. (szer-
da) 3. körzet – Május 6. (csütörtök) 4. körzet.
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A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát 
képező Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. sz. alatti 43 m2 
nagyságú lakás értékesítése tárgyában.
További információ Kőszeg város honlapján olvasható (Vagyonér-
tékesítés/Önkormányzati ingatlanértékesítés), valamint a Város-
üzemeltetési Osztályon kérhető (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

Földünk és napjaink
Faültetéssel emlékezünk meg a 
Föld napjáról április 22-én, két 
nappal a szőlő jövések Szent 
György napi bemutatása előtt. A 
korai juhart, mely majd a Fő te-
ret díszíti, internetes szavazáson 
választották ki a túlnyomórészt 
kőszegi facebookozók. A leadott 
645 szavazat és a hozzászólások 
is jelzik, hogy tisztában vagyunk 
közterületeink zöldítésének fon-
tosságával, a fák jelenlétének elő-
nyös és néha hátrányos következ-
ményeivel is.
Ennyi volna a hír, és önmagában 
talán nem is lenne túl izgalmas. 
A naptárba idén két időpontot 
írnánk, és csütörtökön a Fő té-
ren találkoznánk a faültetésnél, 
szombaton pedig a Jurisics téren 
a szőlőhajtásokkal. De sajnos nem 
így lesz. Nem jöhetünk, nem talál-
kozhatunk. Helyette megnézzük a 
neten, elolvassuk az újságban, és 
azt gondoljuk: milyen mások idén 
az ünnepeink. Közben reméljük, 
hogy a tavaszi hónapok oltási 

kampányával végre elbúcsúzunk a 
járványtól, a betegségtől.
Kőszegi jeles napunkat őseink 
alapították 280 évvel ezelőtt. 
Naponta mentek a szőlőbe, és az 
év egy napján ünnepi ruhában 
behozták a hajtásokat a Fő térre. 
Természetközeli életük hétközna-
pi ritmusát megszakították egy 
városban töltött nappal. A Föld 
napja csak 50 éve, 1970 óta lé-
tezik. Természettől eltávolodott 
hétköznapjaink ritmusát szakítjuk 
meg ilyenkor környezetvédelmi 
akciókkal, remélve, hogy majd a 
hétköznapokban is jobban figye-
lünk Földünk fogyatkozóban lévő 
tartalékaira. A tiszta vízre, a jó le-
vegőre, a föld termőképességére, 
az elviselhető klímára, a fajgazdag 
élővilágra, közös kincseinkre, me-
lyeket egyénileg is óvnunk, véde-
nünk kellene.
Kőszeg alapítása óta kincses hely: 
heggyel, erdővel, folyóval, barát-
ságos klímával csábít maradásra, 
megtelepedésre. A nagyobb bő-

ség azonban nagyobb felelősség-
gel is jár!
Ennek a felelősségnek egyszerre 
kell tükröződnie a városvezetés, a 
közszolgáltatók és a lakosság, va-
lamint a gazdálkodók viselkedé-
sében. A Városházán, a munkahe-
lyeken és otthonunkban egyaránt 
naponta kerülnek elénk a környe-
zetünkkel kapcsolatos feladatok. A 
hulladékszállítási közszolgáltató-
val sikerült megállapodnunk arról, 
hogy a zsákos szelektív hulladék-
gyűjtést fokozatosan kiterjesszük 
a társasházas városrészekre is. 
Hosszas tárgyalásokkal elértük, 
hogy április végétől ne csak a 
Hulladékudvarban, hanem a Coop 
üzleteiben is megvásárolhassuk a 
zöldhulladék, nyesedék gyűjtésé-
re szolgáló zsákokat. A város és a 
Wienerberger téglagyár közötti te-
rületcsere után ismét lesz lehető-
ség a tiszta inert építési törmelék 
kőszegi elhelyezésére, melyet így 
nem kell távoli lerakókra szállíta-
ni. A Városüzemeltető Kht-vel fo-
lyamatosan dolgozunk azon, hogy 
közterületeinken több fát ültes-
sünk el, mint amennyit kivágunk. 
Pályázunk a csapadék és szenny-

víz elvezető rendszereink további 
fejlesztése érdekében, és szigorú 
szabályokat hozunk a levegő tisz-
taságának megőrzéséért. Tesszük a 
dolgunk, ez a felelősségünk. 
Szólnunk kell ugyanakkor az egyén 
felelősségéről is. Ahogy a vírus el-
leni küzdelem, úgy az egészséges 
környezet megóvása sem elkép-
zelhető egyéni felelősségvállalás, 
együttműködés nélkül. Mert egyé-
ni döntés a hulladékégetés a kály-
hában és a szabadban is, egyéni 
döntés a rendszám nélküli autók, a 
hűtők és kidobott kanapék leraká-
sa a bokrok között vagy a szelektív 
gyűjtő mellett, egyéni döntés a 
csapadékvíz bekötése a szenny-
vízcsatornába, és egyéni döntés, 
hogy eldobjuk-e a szemetet az er-
dőben, a kirándulóhelyeken.
Egyéni döntés, hogy tudomásul 
vegyük: egy Földünk van, melynek 
megőrzésére nem elég egy napig 
odafigyelnünk. A Fő térre ültetett 
juharfa emlékeztessen minden 
nap erre: nem elég évi egy gesz-
tus! Legyenek napjaink a Föld 
napjai!

Básthy Béla
polgármester

Az életmentő
Április 4-én az országzászló mel-
lett lett rosszul egy autós férfi. 
Szeidel Béla is ott közlekedett, és 
megállt, hogy segítsen. Az erős, jó 
fizikumú férfi négy percig végezte 
az újraélesztést, a szívmasszázst. 
Nagyon fáradtnak érezte magát, 
amikor a mentősök átvették tőle 
az életmentést. A Kőszegszerda-
helyen élő férfiről a fotó április 
17-én készült. Előző nap egy 
különleges ajándékot kapott, a 
kőszegi RafKaland csapata egy 

vadvízi evezéssel ajándékozta 
meg. A sportág kiváló ismerő-
je, Kovács Bence az életmentő 
férfi bátor lépését emelte ki, azt, 
hogy határozottan és céltudato-
san tudott segítséget nyújtani. 
Hangsúlyozta, hogy a hétköznapi 
életben is hangsúlyt kell fordíta-
ni a biztonságra, ebben pedig a 
hivatásosokon túl a civileknek is 
nélkülözhetetlen a szerepe.
Az életmentés tényét a rosszul lett 
férfi felesége – az orvosok véle-
ménye alapján – megerősítette a 
Facebookon Szeidel Bélának írt le-
velében. A megmentett férfit április 

17-én a nagyka-
nizsai kórházban 
ápolták. Az asz-
szony mélyreható 
köszöntét fejezte ki 
a megmentőnek, 
aki nem kapott 
rendkívüli képzést 
az elsősegély-
nyújtásból. Ahogy 
ő fogalmazta: 
használta az au-
tóvezetői vizsgánál 
tanultakat.

KZ

Hulladék a Malomárokban
Április 22-én korai juharfát ültet-
nek el a Fő téren lévő egyik szökő-
kút helyére. 
Kovács István, a Városüzemelte-
tő Kht. igazgatója április 14-en 
elhangzott tájékoztatása szerint 
az ehhez szükséges előkészítést 
elvégezték. A mélyből kivették a 
betonfalakat, így a fa gyökerei 
oldalirányba is növekedhetnek. A 
terület funkció váltását ugyancsak 
indokolta szökőkút műszaki állapo-
ta, indokolatlanul nagy mennyisé-
gű víz fogyását mutatta a vízmérő 
óra. A vezeték sérülésének helyét a 
föld mélyében nem lehetett meg-
állapítani.

Különböző aggodalmaknak adott 
okot a Malomárok tisztítása. A 
környezetvédők féltették az állatvi-
lágot. Aki korában járt az ott lévő 
sétányon, észlelhette a mederben 
lévő uszadékok, hulladékok soka-
ságát. A városüzemeltető igazga-
tója elmondta, hogy csak a záto-
nyos szakaszokat szüntették meg. 
Először kiszedték az uszadék fákat, 
mert azt még tűzifaként lehet hasz-
nosítani. Ezen kívül több köbméter 
hulladékot is összegyűjtöttek. Ez 
jelenti a Malomárok tisztítását. A 
partoldalon szárad az iszap, elvi-
szik, ha kiszárad.

KZ
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Teljes körű LÁTÁSVIZSGÁLAT és 
SZAKTANACSADÁS!

A vizsgálatot végzi:
Dr. Gáti Éva és Kőhalmi-Szalay Mónika

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék ismét 
30% kedvezménnyel!

Előtétes SZEMÜVEGKERETEK
széles választékban!

Egyes NAPSZEMÜVEGEK
20% árengedménnyel!

Bombabiztos híd
A december 4-én történt bejelen-
tés szerint a Kormány 2,8 milliárd 
Ft támogatást adott Kőszeg útja-
inak, parkolóinak a felújítására. 
Az áprilisban érzékelhető változás 
látványos, leginkább a Balog is-
kola előtt. Április 16-án két építő 
cég is dolgozott. (A fotó időpontja.)  
A 70 db parkoló építését aznap 
befejezték. Április 19-én a szülők 
már elegáns parkolóig vihették a 
gyermekeket az iskolába. Az el-
múlt években sokan kritizálták az 
ottani közlekedési lehetőséget, volt 

ott korábban cirkusz, nagy 
sátorral, és égettek ott ka-
rácsonyfát is. Ezen a terü-
leten kerül kialakításra az 
Európa park – testvérvárosi 
rekreációs park. A köríves – 
térkövezett vagy kavicsozott 
– gyalogos utak pihenésre 
adnak lehetőséget. A park 
központját fenyőfából épí-
tett pergolával, padokkal 
alakítják ki, a terület több-
ségét zöldnövényzet borítja.
A város több milliárdos fej-

lesztése február 18-án kezdődött a 
Deák Ferenc utca 3. számú előtti 
parkoló építésével. Egy héttel ké-
sőbb lerakták a térköveket, majd 
március 25-ig a ház előtt lévő 
járda is elkészült. Az útra az első 
aszfaltréteget április 15-én terí-
tették. Az útépítéseknél az aszfal-
tozási versenyt a Kőszegfalván lévő 
Erdészház utca nyerte el, a máso-
dik réteggel is bevonták az utat 
április 12-én. Ettől az időpontból 
az új aszfalttal bevont parkolók, 

utak száma gomba módjára sza-
porodnak. Érdemes a járókelőnek 
figyelni az útépítés sokaságát. Az 
áprilisig történt változásokból a la-
kótelepen élők kapták a legtöbbet. 
Régi terv valósul meg a „lapos” 
mögött épülő ívesen kialakítandó 
parkolókkal. (Fotó április 11.) Az 
Űrhajósok utca családi házas öve-
zetében élők panaszjoga is meg-
szűnt, amikor elkezdték kiépíteni az 
új utat a poros járófelület helyett. 
Ne feledjük – a korábban közre-
adott híradások szerint – a régi 
SZOT-üdülő területét egészségügyi 
fejlesztést tervező befektetők vásá-
rolták meg. Ha megtörténik, aján-
dék lesz a városnak. A Bajcsy utca 
lakói is kaptak ajándékot Húsvétra, 
folytatódott és egyben befejeződött 
a járda építése is. Teljesült az ígéret. 
Ugyanúgy, mint a Dózsa utcai fej-
lesztés. Az építők télen is dolgoztak, 
aszfalt borította április középen az 
út járófelületét, a Malomárok hídját 
bombabiztosra építették. Az ottani 
– állami – százmilliós beruházás 
nem része a 2,8 milliárd Ft-os kor-
mányzati támogatásnak.

KZ

Utcanév: Libaszőlő utca
A Királyvölgy egyik új utcája, 
2017-ben kapta az elnevezést. 
Megközelíthető a Hármaspad felől 
és a meredek Poncihter utca felől 
is. De igazán akkor látható az ut-
canév tábla  is, ha a Napostetőről 
lefelé sétálunk.
A Libaszőlő – korábban Ganser, 
Kulm és Knappeln dűlőneveket 
viselő, a város fölé magasodó 
– domb alig száz éve még a Ki-
rályvölggyel együtt a legkiválóbb 
szőlők termőhelye volt, a legjobb 

borokat adta Kőszegen. Mostanság 
inkább Szultántetőként ismerik, 
talán ezért is jó a magyarosított 
utcanév elnevezés, nem feledve a 
dűlő nevet.
A tetején állva láthatjuk Kőszeget, 
ahonnan 1532-ben állítólag a 
nagy Szulejmán szultán nézett le 
a városra. Szulejmán Európában 
a „nagy”, a „dicsőséges” jelzőket 
kapta, a muszlim világban a „tör-
vényhozót”. 

Plechl Ildikó
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Építik a határátkelőt
A 87-es út határátkelő szakaszát – 
az alapkő letételénél (2019. június 
28.) közzétett információk szerint – 
idén nyáron adják át. Az elmúlt év 
november 26-tól az autók már új át-
kelőn haladhattak Ausztriába, de az 
építés teljes befejezése nem történt 

meg. 2021. április elején az arrajáró 
jelentős változásokat fedez fel. A ko-
rábbi szervízút alapját a kőszegi tég-
lagyár mögötti területről elszállított 
agyagos földből építették meg. Ezen 
az úton közlekedtek az autók 2020. 
november 26-ig. Idén március má-

sodik felében markológépek kezdték 
meg az út hosszirányban való bon-
tását. Közel másfél méter mélyen 
kimarkolták az útalapot, és ebből a 
földből építik meg a régi határátke-
lőtől az új úton lévő ellenőrzési pon-
tig vezető útszakaszt. A gépek óriási 
dombot építettek meg.
A szervízút megmaradt fele lesz a 
bicikliút, amelynek magyar oldali 

végpontja a régi határellenőrzési 
pont. Innét Kőszeg felé haladva, 
a szervízút végpontjától, a Vízmű-
től építik a bicikliutat a régi vasúti 
nyomvonalon. A mellette lévő mély 
árokban vezetik a határátkelőtől a 
csapadékvizet a Gyöngyös-patakba 
a Nemezgyár előtt kiépített csator-
nán keresztül.

KZ

Park a tűzoltóknak
Az önkormányzat a „Zöld városka” 
projekt keretében EU-forrásból 
nyert 35 millió Ft vissza nem térí-
tendő támogatást, amelyet a város 
5 db közösségi használatú közte-
rület részleges megújítására fordít. 
Az önkormányzat a lakosság és a 
civil szervezetek javaslatait figye-
lembe véve döntött a projekt által 
érintett 5 helyszínről, ahol felújítási, 
parképítési munkálatok valósulnak 
meg. Ezek egyike a Malomárok és 
a Gyöngyös medre között elterülő, 
Kórház utcából megközelíthető ön-
kormányzati tulajdonú terület. Az 
ide tervezett gyakorlópálya ötlete a 
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjaitól származik. A fejlesztés 
célja a tűzoltók felkészítését, az 

ifjúsági tűzoltók fejlődését szolgáló 
gyakorlópálya kialakítása.
A parkban nemcsak testedzésre, 
gyakorlásra, hanem csendes ki-
kapcsolódásra, beszélgetésre is 
lehetőség lesz az árnyas fák alatt 
elhelyezendő pihenőpadokon és a 
Malomárok közvetlen partjára épí-
tendő két megfigyelő stégen. Az új 
tűzoltólaktanya szomszédságában 
kialakítandó parkban a gyermekek, 
családosok is szórakozhatnak.
Az önkéntes tűzoltók és a Városüze-
meltető Kft. a projekt megvalósítá-
sát a vízparti növényzet rendbetéte-
lével, az érintett Malomárok szakasz 
medrének megtisztításával segítet-
ték. A kivitelezési munkálatok vár-
hatóan június végére befejeződnek.

Kőszegi Lakásszövetkezet könyvelőt vagy 
Társasház kezelőt keres.

Önéletrajzot a következő email címre kérjük: 
epületkezeles2021@gmail.com
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ros polgáraiban is egyre inkább tudatosuló, 
az itt élők létét, jövőjét történelmi lépték-
ben meghatározó törekvésekről. 

– Kőszeg szerelem volt első látásra. 1986. de-
cember 31-én Szombathelyre indultam, Tokaji 
Nagy Erzsébet – aki akkor a főiskola könyvtá-
rának munkatársa volt –, várt rám a pályaud-
varon, és mivel bőven volt még időnk az esti 
találkozóig, proponálta, hogy látogassuk meg 

egy közeli barátnőjét Kőszegen. Elképesztően 
gyönyörű, máig felejthetetlen kép fogadott: a 
friss hó lepte alpokalji település József Attilával 
szólva ártatlanul felfalta szívem.  
– Persze a környék vonzereje nem volt ismeretlen 
számomra: ekkor már egy éve futottak a ’velemi 
hétvégék’. A Szabó Gábor fiatal és rendkívül 
tehetséges szociológus hallgató vezette szom-
bathelyi csapattal kiváló előadásokat és szemi-
náriumokat szerveztünk az ország miden részéből 
érkező egyetemisták és érdeklődők számára, ahol 
az akkori rendszer kritikus húrokat is pengető 
magyar értelmiség színe-java megfordult.  
– Az 1992-ben létrehozott Szociológia és Poli-
tikatudományi Tanszék újdonsült vezetőjeként 
meghívtam a velemi hétvégék előadóit Szom-
bathelyre tanítani. Így lettünk a ’90-es évek 
elejétől barátokból kollégák Nagy Endrével, 
Simon Róberttel, de ekkor már csatlakozni tud-
tak a korábbi diákok, Nagy Anna, Csonka Feri, 
Sümegi Pista és Szabó Gábor is. Navracsics Tibor 
frissen végzett jogászként és politológusként is 
a tanszékre került mint óraadó. Az Európa Ház 
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Kávészünet Dr. Miszlivetz Ferenc professzor úrral
 Negyedszázad Kőszegért, városmentő vízió

Miszlivetz Ferenc magyar szociológus, a 
kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zetének alapítója, főigazgatója, a Pannon 
Egyetem egyetemi tanára, a Társadalom-
tudományi Kutatóközpont Politikatudomá-
nyi Intézetének tudományos tanácsadója, 
a UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 
Társadalomtudományi Szakbizottságának 
elnöke. Jean Monnet ad personam profesz-
szor, számos hazai, európai és amerikai 
egyetem vendégoktatója, 2012-ben a New 
York-i Columbia Egyetem Deák-ösztöndí-
jas vendégprofesszora. 2018-ig a Bolognai 
Egyetem állandó előadója, tanított a Bécsi, 
a Salzburgi Egyetemeken. 
Kőszegnek, a késő 19. századtól kezdve volt 
tanítóképzője, sőt egy esztendeig tanárkép-
ző főiskolája is. A középfokú intézményt az-
tán 1959-ben áttelepítették Szombathely-
re. Emberöltőnyi időt kellett várni, mire a 
kilencvenes évek közepére az Európa Ház 
projekt bejáratódott és Kőszegen ismét 
megteremtődött a felsőfokú tanulmányok 
lehetősége. Néhány év alatt kiderült, hogy 
Kőszeg a maga iskolavárosi elkötelezettsé-
gével befogadónak bizonyult az intézmé-
nyes és tudományos innováció szempontjá-
ból. Talán azért is volt könnyebb gyökeret 
ereszteniük, mert ez a stigma az átkosban 
is letörölhetetlen volt a város homlokáról. 
A nyári egyetemeikkel több mint huszonöt 
éve vannak Kőszegen, számos nemzetközi 
konferenciát, kutatás-fejlesztést indítottak, 
épületeket tettek használhatóvá európai 
uniós támogatással. Kezdetben kormány-
zati támogatás híján EU-s pályázatokból 
tartották fenn magukat, később vezető 
nemzetközi cégekkel kötöttek innovációs 
kutatási szerződéseket munkakultúrával, 
felsőoktatással és közép-európai város-
fejlesztéssel kapcsolatban. Kormányzati 
támogatás a kőszegi FTI megalapítására 
és a Kőszeg-KRAFT programra 2015 óta 
érkezik.
2005-ben a Magyar Köztársaság Lovagke-
resztjével tüntették ki, 2009-ben megkap-
ta a Vas Megyei Príma Díjat, 2017-ben a 
Kőszeg Városért díjat. 2021. március 15-én  
a  Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét ado-
mányozta Áder János köztársasági elnök 
Professzor Dr. Miszlivetz Ferencnek.  A kö-
zelmúltban újabb öt évre kapott kinevezést 
a főigazgatói posztra. A „kőszegi egyetemi 
város” megálmodójával és a KRAFT prog-
ram megfogalmazójával beszélgettünk az 
elmúlt negyedszázadban történtekről, a vá-

1994-es megalakításával és az 1996-ban induló 
nemzetközi nyári egyetemekkel kezdődő kőszegi 
fejezetben   többségükben   megjelennek ezek a 
szereplők is. Úgy látszik a Kőszeg-mágnes nem 
csak engem ragadott magával.
– Jean Monnet az európai integráció ikonikus 
figurája. Én először 1997-ben, még Szombat-
helyen lettem Jean Monnet professzor, másod-
szor már Kőszegről pályáztam meg a címet. Az 
ad personam azt jelenti, hogy személyre szab-

va, nem intézménynek ítélték oda a díjat. Ez 
elsősorban egy nagy kutatási térben jelentett 
hasznos kapcsolatokat, kutatói hálózatot. Jean 
Monnet kiválósági központokra is lehetett pá-
lyázni, ezt is kétszer nyertük el, egyszer Szom-
bathelyen, egyszer Kőszegen. A program igen 
hasznos volt az Európa-tanulmányok és a nyári 
egyetem beindításakor. Európa minden szeg-
letéből érkeztek Kőszegre diákok és előadók, 
Wroclaw-tól Brugge-ig, Madridtól Tallinig. 
– A ’90-es évek elején élénkebbek, nyitot-
tabbak voltak az emberek, volt egy pozitív 
várakozás országon belül és furcsa módon 
Ausztriában is. Burgenlandban, ahogyan Szlo-
véniában és Észak-Olaszországban még aktív 
volt az Európa Ház mozgalom. Egy idő után 
kezdték kérdezni, hogy mikor viszonozhatják a 
látogatást. Próbáltam egy méltó helyet keres-
ni. Egyszer felhívott Gonda György, hogy szíve-
sen látna minket Básthy Tamás, Kőszeg akkori 
polgármestere. Pusztay Jánossal kirohantunk 
Kőszegre, így született meg a kőszegi Európa 
Ház 1994-ben.
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Hamarosan megismertem dr. Bariska István ak-
kori levéltár igazgatót, aki elkápráztatott tudá-
sával, helyismeretével és lokálpatriotizmusával.
Pusztay professzorral hármasban elindítottuk 
az Európa Ház-i beszélgetéseket, innentől ment 
minden, mint a karikacsapás – párommal Jody 
Jensennel, akinek oroszlánrész jutott a nemzet-
közi kapcsolatok kialakításában és működteté-
sében, otthon éreztük magunkat. Nagyon sok 
kedves barátunk és segítőnk akad, a városházá-
ról Balazsin Zsolt nélkül valószínűleg nem tud-
tunk volna eligazodni a kőszegi útvesztőkben, 
mert természetesen itt is vannak ilyenek.
– Kezdetben a FÁK országokból kerültek ki 
hallgatóink, akik az uniós ismereteiket itt sze-
rezték meg, de jöttek a világ minden tájáról, a 
tengerentúlról és a Távol-Keletről is. Az elmúlt 
években javarészt a tágabban vett közép- és 
délkelet-európai régióból származnak, és kuta-
tási területek széles skáláját fedik le globális és 
regionális – európai és közép-európai – össze-
függésekben is. Nálunk feltétel az interdiszcipli-
náris érdeklődés és nyitottság.
– Feleségem Dr. Jody Jensen amerikai származá-
sú politológus a nemzetközi tanulmányok mes-
terszak vezetője, sikeres nemzetközi pályázatok 
lebonyolítója, a Polányi Központ igazgatója. Ide 
jelentkezik az ösztöndíjasok túlnyomó többsé-
ge, az elmúlt öt év során jelentős nemzetközi 
kutatócsoport jött létre. A fentiek mellett Jody 

vezeti a nemzetközi tanulmányok mesterszakot 
a Pannon Egyetemen, amelyet a kőszegi kam-
puszon egy főként külföldiekből álló diákcsoport 
hallgat. Az intézet kutatási eredményei közvet-
lenül becsatornázódnak az oktatásba, több ha-
zai és nemzetközi kutatónk bekapcsolódásának 
köszönhetően. A doktorandusz kutatóink így 
egyben oktatási tapasztalatot is szereznek, a di-
ákoknak pedig lehetőségük nyílik a legfrissebb 
kutatási eredmények megismerésére. Mindezt 
Jody nélkül nem tudtuk volna megcsinálni.
– 2020-ban volt ötéves a kőszegi Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete. Olyan intézet létreho-
zását tűztük ki célul, amelyik az alapkutatások 
és a kutatási területek összekapcsolása mellett 
feladatának tekinti a társadalmi és intézményi 
innovációt, különös tekintettel a perifériára szo-
rult kisvárosok és régióik együttes fejlesztésére, 
a vidék megtartó képességének növelésére. Az 
iASK-kal reményeim szerint egy olyan kutató és 
fejlesztő központ jött létre Kőszegen, amely glo-
bális szinten is növeli a város ismertségét, egy-
ben tovább erősíti annak iskolavárosi identitá-
sát, a kulturális örökség iránti elkötelezettségét.                                                                                
– Az újszerűséget tekintve itthon a legismer-
tebb a KRAFT program. Ez egy teljesen új vízió 
és fejlesztési stratégia, amelynek segítségével 
mozgásba lendíthetők a történelmi gyökerű és 
emlékezetű kis- és középvárosok. Meggyőződé-
sünk, hogy nem elég felújításra kijelölni épüle-

teket, funkciójukban össze is kell őket kötni, és 
garantálni azt, hogy hosszú távon is fenntartha-
tóak legyenek. Ebből a vízióból született, a vá-
rosfejlesztési stratégiai terveivel összhangban, a 
Kőszeg KRAFT projekt, ami ma már követőkre 
is talált – Kőszeg ezzel a regionális fejlesztések 
gyújtópontja lett. Már nemzetközi téren is be-
mutatkozott: az iASK vezeti az Interreg Europe 
– Local Flavours projektet nyolc EU-s partnerin-
tézmény közreműködésével.                                               
– Folyamatosan több mint 6 milliárd Ft érkezik 
az egyházi épületek felújítására, korszerűsítésé-
re. Hosszú évtizedek mulasztásait pótolva, tavaly 
év végén már elindult – a második világháború 
után gazdátlanná vált és nagyon leromlott álla-
potú – zsinagóga felújítása. A tervek szerint ez 
év végére, a jövő év elejére be is fog fejeződni. 
Folyamatosan szeretnénk a KRAFT program  ép-
pen aktuális eredményeiről beszámolni.                                                   
– Az 1792-ben épült Bálház – amelynek falai 
között egykor Liszt Ferenc koncertezett – fel-
újítását követően nemcsak az Intézet, hanem 
Kőszeg város XXI. századi kulturális és közéleti 
terévé válhat. A zenei kutatások terén is óriási 
eredmények körvonalazódnak. A Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete keretei között Mizsei Zol-
tánnak köszönhetően szárnyait bontogató Zenei 
Műhely saját fejlesztésű kisvárosi kreatív zenei 
programja a Hangzó Város. 

 Kiss János



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 890 Ft 1090 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1150 Ft 1350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1500 Ft 1600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1500 Ft 1600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1550 Ft 1650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1550 Ft 1650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1550 Ft 1650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1550 Ft 1650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1550 Ft 1650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1590 Ft 1690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1590 Ft 1690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1650 Ft 1750 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1650 Ft 1750 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1750 Ft 1850 Ft

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Karitász
Április 13-án kora reggel fotóztuk a Brenner 
Házban Kelemen Józsefnét, a Kőszegi Plébánia 
Karitász önkéntesét. Rövid időre megszakította 
az aznapi élelmiszer adományok csomagolását, 
amit minden héten keddtől szombatig megtesz. 
Miért? Mert tudja, hogy a sok rászorulónak nagy 
szüksége van az élelmiszerekre. Szavai szerint 
teszi a dolgát, szívesen, örömmel, mert tudja, 
hogy segíthet sok-sok embernek. Látja a cso-
magokért érkezők örömét, és az arcokon kifeje-
zett köszönetét. Ibolya 15 éve a kőszegi karitász 
önkéntese, és hozzáfűzte: Kőszegen született, a 
családja is a városban él. Reggel hat órára már 
gyalogosan megérkezik a Brenner Házba, és 
megkezdi a csomagolás előkészítését. Az előírt 
távolság többszörösét megtartva vette kézbe 
a fotózásnál a csomagot. Óvakodik a vírustól, 
mert – az orvosa javaslatára – vakcinát nem 
kaphat. Nagyon kér másokat: oltakozzanak!
A csomag átadása rövid idő alatt megtörténik, 
mert csak egy pillanatra találkozik az átadó és 
az átvevő. Reggelente, nyolc órára érkeznek a 
nők és férfiak, a türelmetlenebb már hét óra-
kor. Sorokba rendeződve, maszkban várakoznak. 
Ibolya tudja, hogy az érkező egyszemélyes vagy 
több gyermekes családnak viszi a naponta biz-
tosan meglévő ennivalót. Beszélt az asszony a 

COVID előidézte biztonsági szabályok-
ról, amely minden elképzelést felülmúl, 
Azt a sokféle védekezést, ha mindenki 
betartaná, akkor a vírusnak nem lenne 
helye ebben az országban. Minden nap 
minden élelmiszert új zacskóba csoma-
gol, amit a Vas megyei karitász biztosít.
Ibolyának minden nap ad egy kicsi 
plusz örömet, olyan emberi érzést, 
amely a másoknak nyújtott segítségből 
származik.
– Ibolya munkáját nem lehet eléggé 
megköszönni – fogalmazta meg április 
13-án Rábai Ferenc, a kőszegi karitász 
vezetője. – Figyelmes, szorgalmas, és 
ebben a vírusidőszakban is felvállalja 
az önkéntes munkát. Még nagyszom-
baton is neki a rászorulók érdeke volt a 
fontos. Ismeri a családokat, személye-
ket, akiknek a rendelkezésre álló adományokból 
tud összeállítani egy-egy csomagot. Tegyük hoz-
zá, nemcsak ő végzi ezt a munkát egyedül, de 
amit tesz, az kimagasló. Köszönjük sok ember 
nevében. A karitász sok-sok jó szándékú ember 
adakozását köti össze a rászorulókkal. Sokszor 
alig hihető, hogy mennyien akarnak, tudnak 
segíteni szinte ismeretlenül. Mindez nemcsak 
segítség, hanem az emberiesség legjobb kifeje-
zője. Húsvét előtt a Plébánián tartott adomány-
gyűjtés is erről szólt. 

A tartós élelmiszereken túl 137 500 Ft-ot ado-
mányoztak a hívek. Ez alapján nagyhéten hat-
van db nagyobb élelmiszercsomagot és 20 db 
hús vásárlására jogosító kártyát adhatott át a 
karitász a rászorulóknak.

Kámán Z
A Kőszegi Plébánián (beleértve a hozzátartozó 
fíliákat is) a  Horvátországi földrengés károsultjai 
javára felajánlott adomány 319.200 Ft, amely 
összeg a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
igazgatójának személyesen átadásra került.

Hernigl László a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
alapító tagja április 11-én jó irányú változásnak 
nevezte az egyesület átalakulását. A hetvenes 
éveinek végén jár férfi a háttérben való munkát 
továbbra is vállalja. A fiatalítás, megfogalmazá-
sa szerint azt is jelenti, hogy van jövője, célja az 
egyesületnek. A mandátumok lejárta okán meg-
történt az egyesületben a vezetőség megújítása. 
Az elnök funkcióját átvette Horváth Gábor, aki 
a változásokból szintén a fiatalítást emelte ki. 
Ennek egyik része a Jurisics Bandérium megala-
pítása az egyesület keretein belül. Ők nem egy 
új csapatot alkotnak, hanem az elmúlt években 
a Darabontok tevékenységét istápoló gimnáziu-
mi tanárok (Móricz Imre, Tóth Botond) munká-
jának eredménye. Ők az ifjú csapat tagjai: Weidl 
Márk, Varga Máté, Riczinger András, Tóth Huba, 
Molnár Márk, akik mindannyian a várvédők 
csapatát erősítik. Ők is színreléptek az utolsó 
igazi ostromon, 2019-ben. Akkor Jurisics Miklós 
szerepét Horváth Gábor vállalta, aki a szakmája 
alapján is tagja a kőszegi önkéntes tűzoltóknak. 
A sokféle munkát végző elnök kiemelte a Kősze-
gi Martalócok évek óta tartó aktív tevékenysé-
gét. Miért is fontos ez? Ők azok, akik a Kőszegi 
Darabontokkal együtt részt vettek több város 
hagyományőrző programján, majd baráti ellen-
tételezésként a díszegyenruhába öltözött har-

cosok visszajöttek Kőszegre és védték a várat. 
Ne feledjük, 2019-ben a kőszegi várat támadó 
török sereg vezetője Siklósról érkezett.
Horváth Gábor arról is beszélt április 12-én, hogy 
az egyesület korábbi vezetősége értékes munkát 
végzett, és ezúton is megköszönte a korábbi el-
nök, Móricz Imre munkáját. Az új elnökség át-
vette, és folytatja a pályázatokon való részvételt 
a megszerezhető támogatásokért. Közülük kettő 
már nyertes, milliós értékben tud az egyesület 
vásárolni a hagyományőrzéshez korhű ruházatot, 
fegyvereket. Ne feledjük azt, hogy a kardvívás 
egy veszélyes tevékenység, azt gyakorolni kell 
balesetmentes eszközökkel.  A néző, az Ostrom-
napokra érkező turista a gyakorlott bajvívóktól 
láthat hagyományt őrző és tisztelő kardcsörgetést.
Az elnök arról beszélt, hogy az új elnökség előtt 
jelentős feladatok állnak. Az alelnök feladatát, a 
Martalócok mindenese, Polák Norbert vállalta. 
Ott van a vezetőségben a történész diplomával 
rendelkező Csiki István, és régi elnök, a gimnázi-
umi tanár, Móricz Imre is. A titkári teendőket, az 
ügyintéző munkát Kövesdi Andrea vállalta. A fel-
adatuk sokrétű, de legfontosabb, hogy készülnek 
az augusztusra tervezett Ostromnapokra. Tudják, 
hogy mindent meghatároz majd a pandémia 
akkori helyzete. Az biztos, hogy az egyesület ve-
zetősége harcosan indul el a program megren-

dezésének irányába, emiatt is tartják fontosnak 
az oltakozást. Köszönettel veszik a javaslatokat, 
különösen az aktív részvételt, és számítanak 
a harcokban résztvevő régi csapattársakra. És 
Önre is Kedves Olvasó: ha másért nem is, de az 
önkéntes munkát megköszönő, támogató tapsra.

Kámán Z

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület nyer-
tes pályázatai:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00237
„Fegyvert s vitézt éneklek” – városvédő 
indentitásunk eszközei. 
Támogatás összege 1,5 millió Ft. A projekt 
keretében a tábori élet eszközei (fegyvertartó 
állvány, asztalok, padok) és hagyományőrző 
viseletek beszerzése történik.

NEAO-KP-1-2021/6-000938
„Elődeink emlékezete – Hagyományőrző 
találkozó a Kőszegi Ostromnapok rendez-
vény keretében”. 
Támogatás összege 1,4 millió Ft.  A nyertes 
pályázat a 2021. augusztus 6-8. között meg-
rendezni tervezett XIV. Kőszegi Ostromnapok 
rendezvényhez kapcsolódóan hagyományőr-
ző találkozó szervezését, viseletek készítteté-
sét teszi lehetővé.

A Kőszegi Ostromnapokra készülnek



AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021.04.19 - 04.27.
AKCIÓ IDŐTARTAMA:
KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

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

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

549 Ft/db

549 Ft/db 219 Ft/db

699 Ft/db

279 Ft/db 349 Ft/db

199 Ft/db129 Ft/db

179 Ft/db

99 Ft/db

79 Ft/db

Coop 
Napraforgó 

Étolaj 1l

499Ft/db

639Ft/db 599Ft/db

129Ft/db

199Ft/db

319Ft/db

Eduscho
 Kávé Őrölt 

Dupla vagy 
Wiener Extra 

250g, 1 996Ft/kg 

1299 Ft/kg 2699 Ft/kg

  Sertés Comb Eh. Stefri Turista Felvágott

Sága
 Füstli
Classic

vagy Sajtos 
140g, 2 279 Ft/kg 

Magyar  Teavaj 
200g, 3 195 Ft/kg 

  Tobi
Túró  Félzsíros 

500g, 1 198Ft/kg 

Kinder
 Hűtött 

Tejszelet 
28g, 4 607 Ft/kg

SPÓROLJON 
TÖBBET ! 

24 DB 
VÁSÁRLÁSA 

ESETÉN
398Ft/l

VÁSÁRLÁSAVÁSÁRLÁSAVÁSÁRLÁSAVÁSÁRLÁSA

Kőbányai
 Sör Dobozos

 4.3% 0.5l, 438 Ft/l

199  199199199199199  Ft/db

Coop 
Tejföl 20% 

330g, 845 Ft/kg  

Coop 
Kefír

150g, 527 Ft/kg  

Coop 
 Őszibarack 
Ital   25% 1l 

Coop 
 Instant 

Kávéitalpor
 3In1. 

Classic vagy 
Barna Cukorral 

10x18g,  1939 Ft/kg

Coop Euro Prémium 
Egészségügyi  Papír Sárga   

Illatos 8 Tekercs  87 Ft/db 

Topjoy 
Gyümölcsital 
Kaktusz-Alma-

Lime 40%
 vagy Alma-

Görögdinnye 20%
vagy¨Alma-Ananász-

Szőlő-Kakaóbab 
25% 0.25l, 796 Ft/l 

129

Watt 
Energy Drink 

Classik vagy
 Fehéreper&
Guava vagy

 Görögdinnye-Egres 
0.25l, 516 Ft/l

479Ft/db
Tento 

Kéztörlő
 Extra/Strong 

3 Rétegű
 2 Tekercses 

275 Ft/db 

Theodora 
Ásványvíz 

Kereki Szénsavas
vagy Kékkúti Dús vagy Kereki 

Szénsavmentes 1.5l, 66 Ft/l 

Coop
 Alma Ital 12% 1l   

KoszegiHirdetes_202104_01.indd   1 2021.04.15.   8:39:49
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13 éve működik időjárás állomás 
a Kendig-csúcson. 2008 tavaszán 
kereste a Városi Rádióklubot a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt, hogy a 
Kendig-csúcson lévő rádióamatőr 
versenyállomásunkon, amely az ő 
általuk kezelt állami területen épült 
fel, egy meteorológiai állomást sze-
retnének elhelyezni az idokep.hu 
internetes oldallal közösen.
A kérésnek örömmel tettünk eleget, 
több okból is. Egyrészt, az Erdészet 
és jogelődjük 1970-től mindenben 
támogatta a rádióklubot, hogy a 
versenyállomásunkat felépíthes-
sük. Másrészt, az elektronikai, rá-
diótechnikai eszközök felkeltették 
a szakmai érdeklődésünket. Az a 
lehetőség, hogy itthonról láthassuk, 

hogy milyen időjárás van odafenn,  
motivációt jelentett számunkra.
Az Időkép munkatársai hamaro-
san meg is érkeztek az állomást 
alkotó eszközökkel. Közösen 
telepítettük a szélerősség,- és 
iránymérőt, a csapadék-, hő- és 
páratartalommérőt, valamint egy 
ma már kezdetlegesnek számító 
WEB-kamerát. Vállaltuk a további 
üzemeltetést, fenntartást, amely 
elég könnyelmű ígéret volt, mert 
kezdetben hetente kellett felmen-
ni különböző problémák miatt. Az 
elektromos áramot, az internet-
kapcsolatot is klubunk biztosítja 
az állomás működéséhez.
Időközben az állomás eszközei 
többször is kicserélődtek, vagy 

meghibásodás, vagy korszerűbb 
eszközök megjelenése miatt. Sőt 
mechanikusan is teljesen átépítet-
tük az állomást, amit, ha lehetett, a 
kültérből a beltérbe helyeztünk át. 
Az eszközök cseréjében az időkép 
csapata támogat bennünket.

Így az állomás ma három korsze-
rű, klubunk által vásárolt éjjellátó 
kamerát, egy nemzetközi háló-
zatra csatlakozó villámszámláló 
és a villám helyzetét pozicionáló 
egységet tartalmaz. Ezen kívül a 
legújabb másodperces szélerő és 
szélirányjelző egységet, valamint 
hő-, csapadék- és páratartalmat 
mérő eszközöket is.  
És egy érdekesség: 2019. május 
5-én a késői havazás során egyik 
kameránk fotóira 19.40 óráig 
80 895 db megtekintés érkezett. 
Ez alapján is érzékelhető, hogy 
az ország érdeklődésen túl, kül-
honból érdeklődőknek a kőszegi 
hegyből kibocsátott időjárás képei 
iránt. Rendkívüli időjárási helyze-
tekben a kereskedelmi TV adók is 
gyakran hivatkoznak az időjárás 
állomásunk adataira.

A tizenhárom év alatt klubtagjaink 
több száz órát fordítottak a szabad 
idejükből, hogy az állomás mindig 
üzemképes legyen. Klubunk ehhez 
jelentős anyagiakkal járul hozzá.

Polgár József
elnök, Városi Rádióklub Kőszeg

A Kendig-csúcson kiépített rendszer az idokep.hu oldalra továbbítja az 
adatokat, amelyek az alábbi linkeken elérhető el:
https://www.idokep.hu/automata/ha1kyy
https://www.idokep.hu/webkamera/ha1kyy2
https://www.idokep.hu/webkamera/ha1kyy
https://www.idokep.hu/webkamera/eszenyi1

Vasfüggöny
A Szabóhegy felett lévő parkolót a 
kőszegiek Okmányos néven isme-
rik. Ott a vasfüggöny időszakában 
határőrizeti pont volt, egy kapu, 
ahol át lehetett lépni a Trianoni 
diktátumban felállított országhatár 
irányába. Csak az léphetett át ott, 
akinek erre különleges engedélye 
volt. Horváth Balázsnak volt ilyen 
papírja. Akkor, 1989-ben besoro-
zott katonaként Szombathelyen, a 
Garasin laktanyában töltött el 18 
hónapot 1988. év augusztusától. 
Majd a következő év nyarán abban 
a történelmi helyzetben volt része, 
hogy honvédként, katonai rendfo-
kozat csillagai nélkül, kőszegiként 
vett részt a Kőszegi-hegyekben 
lévő vasfüggöny lebontásában. 
Erről beszélgettünk április 9-én az 
óriás platánfa közelében.
Balázst 1989. nyarán sorkatona-
ként vezényelték az Okmányosnál 
lévő vasfüggöny bontásához. Akkor 
még állt ott a beléptető kapu, a 
mostani Szálasi-bunker felé vezető 
lejáratnál. Két méterrel beljebb, a 
Hétforrás irányába a kapu mindkét 

oldalán állt egy-egy őrbódé. Katona 
nyitotta a fakeretes, szögesdróttal 
behálózott kaput. A vasfüggöny 
egykori nyomvonala a mai ember 
számára is látszik, a büfé mögött 
vezet a Vöröskereszt irányába. Az 
okmányostól induló szakasz bontá-
sában vett részt Balázs. A katona-
társak bontották a vasfüggöny vad-
hálóját, amely azt a célt szolgálta, 
hogy az állatok érkezése ne okozzon 
riasztást. Ne azt jelezze, hogy egy 
határsértő indult el a tiltott úton.
A vasfüggöny betonoszlopaira 
rögzítettek egy fapadlót, amelyre 
U-szeggel erősítették rá a rozsdaál-
ló szögesdrótokat. Minden második 
drót tüskék nélkül védte a határt. 
Balázs a honvéd társával ezeket 
bontotta, kézi erővel megrántották, 
és az U-szög kihullott a fapadlóból. 
Amikor elég hosszú volt már a drót, 
akkor egy UAZ-gépkocsi, terepjáró 
hátsó kardántengelyéhez fabrikált 
csigával tekerték fel egy dobra. A 
reggeltől estig tartó munka során 
gyűltek a dobok. Balázs nemcsak 
az Okmányosnál bontotta a határt, 
hanem a Nemezgyár mögött lévő 
R-100-as hídnál is, és a Bozsok 
felett lévő határszakaszon. 

A sorkatonák önállóan dolgoztak, 
alig kaptak a többcsillagos tisztektől 
ellenőrzést. A teherautókat megrak-
ták betonoszlopokkal, drótkötegek-
kel, és vitték el a Garasin-laktanya 
udvarába, ahol hegyekben álltak a 
vasfüggöny lebontott anyagai. Ba-
lázs határozottan állította, hogy a 
szállításban részt vevő sorkatonák 
által vezetett teherautók nem min-
dig értek oda a célállomásra, mert 
sok más helyen is történt lerakodás. 
A jó anyagokat sokfelé és sok más 
célra is fel lehetett használni.

Balázs szerint jó lett volna megtarta-
ni néhány oszlopot az eredeti helyén, 
az Okmányos mellett az utókornak. 
A Vöröskereszttől a Kendig-csúcs 
irányába – a kék háromszögjelzé-
sen haladva – található egy kato-
nai megfigyelő bázis kerítésének 
oszloprendszere. Mindez egy kis fi-
gyelmeztetés a múltra, a vasfüggöny 
rendszerére. Jövőbe tekint az, ahogy 
az Írottkő Hotel tulajdonosa alkal-
massá tette a turisták fogadására a 
Keresztkút II. egykori laktanyát.

Kámán Z

Kendig-csúcson működik

A nagyhéten a Kálvária III. Stációja mellett kidőlt egy vastag fa. A mű-
emlék épségét bizonyosan angyalok óvták meg. Ebben az időszakban az 
I. Stációról eltűnt az a tábla, amelyet Székely apátplébános helyezett el. 
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A háziorvost kérdeztük

Nap mint nap halljuk, hogy regiszt-
ráljunk vakcina oltásra. A beszél-
getések során elhangzik: melyik 
ismerősünk szenved COVID beteg-
ségben, vagy… halljuk a legrosz-
szabb hírt is. 
Több – már oltakozott – vállal-
kozót kérdeztünk az üzletmenete 
helyzetéről. Nem mindenki adta a 
nevét a véleményéhez, pesszimista, 
optimista vélemények is elhang-
zottak, de a multik előnyszerzését a 
COVIDOS helyzetben többen sérel-
mezték. Az üzletzárás időszakában 
(március 8 – április 7.) a multik 
árusíthatták azt a terméket, amit 
az egyszemélyes bolt nem tehetett 
meg. A kicsivel szemben előnyt 
kaptak, hogy előnyükből még több 
legyen. A beszélgető kereskedők 
nem kérték a Kormány által a vál-
lalkozásoknak biztosított sokféle 
támogatást. A vélemények egyér-
telműek: a COVID okozta helyzet 
a vendéglátósokra mérte a legna-
gyobb csapást.  A cukrászdában, 
elvitelre megvásárolt kávét a ven-

dég kivitte az utcára, a műanyag 
poharat visszavitte. Ez kényelmet-
len, de jobb, mint a betegség.
Volt olyan munkavállaló, aki a ka-
rantént osztrák településen töltötte, 
még Húsvétkor is. Az osztrák ható-
ság megszüntette a rokonok találko-
zását az Írottkő-kilátónál, alkalman-
ként katonákat vezényeltek oda.
Egyik falun élő ismerőssel beszél-
tem telefonon, a hangján érezni 
lehetett a COVID hatását. „Nem 
játék ez” – mondta.  A család 
Húsvétkor egybegyűlt, és a vírus 
szárnyakat kapott. Egy idősebb fér-
fi is keseredetten ejtette ki: „nem 
tudunk egymással beszélgetni 
sem” mondatot. Keserű a helyzet, 
mert évek óta azért történt sok 
minden, hogy a faluközösség egy-
re erősebb legyen, „aztán közénk 
bújik a betegség, szörnyű kín. 
hetek alatt elmennek barátaink”. 
Léteznek panaszok boltzárásra, is-
kolanyitásra, korlátozásokra, amíg 
mindezt csak halljuk nincs nagy 
baj. Arra kell figyelni: „nem játék 
ez”, ami körülöttünk zajlik.
A véleményeket gyűjtötte: 

Kámán Z

Nem játék ez

A COVID-19 betegség óriási fela-
datot hárít az egészségügyi dolgo-
zókra. Tünetek esetén a kőszegiek 
először a háziorvosokhoz fordul-
nak, ők azok, akik szakavatott sze-
mélyzettel együtt vesznek részt a 
betegellátásban. Április 14-én dr. 
Németh Lilla doktornőt kérdeztük 
a vírus okozta helyzetről. Miközben 
a rendelő ajtójánál beszélgettünk, 
telefonon hívta az egyik páciense.
– Mekkora az Önök terhelése?
– A háziorvosi körzetem mérete kö-
zepes, így a többi kőszegi praxishoz 
viszonyítva a terhelés mértéke ki-
sebb. Az elmúlt hónapokban jelen-
tős mennyiségű szervezési feladat 
hárult ránk a koronavírus fertőzés-
sel és az ez elleni oltás lebonyolí-
tásával kapcsolatban. Asszisztens-
nőmmel napközben a betegek 
hívásait folyamatosan fogadjuk 
vagy a foglalt vonal miatt visz-
szahívjuk. Gyakori a koronavírusra 
utaló tünetek említése, amelyeknél 
a beteg számára tesztet kérünk. Az 
eredmény megérkezéséig a beteget 

ellátjuk terápiás javaslatokkal, majd 
a teszteredmény függvényében 
megbeszéljük a további kezelést. Az 
ÁNTSZ felé is jelentési kötelezettsé-
günk van, az adminisztráció időigé-
nyes. Szerencsére az önkormányzat 
az oltásokkal kapcsolatos admi-
nisztrációban segítséget 
nyújt, valamint a második 
vakcinaoltás kiértesítésé-
ből részt vállal. 
– Hogyan reagálnak az 
emberek a vakcinák faj-
táira?
– Amióta az AstraZenecát 
a média szóba hozta a 
vérrögképződéssel, azóta 
jónéhányan visszauta-
sítják. A kínai és orosz 
vakcinánál meghatáro-
zó mellékhatások nem 
kerültek a felszínre, de 
főleg az oltási kampány 
kezdetén már önma-
gában azért, mert kínai 
vagy orosz az oltóanyag, 
erősebb a visszautasítás 

aránya. Legnagyobb igény a Pfi-
zer és a Moderna vakcinára van 
minden korosztályban. Ehhez a 
két típushoz az idősebb krónikus 
betegek előbb hozzájutnak. Nem 
gondolom, és nincs rá bizonyíték, 
hogy az AstraZeneca egyértel-
műen összefüggésbe hozható a 
vérrögképződéssel. Ha valaki ol-
tás nélkül elkapja a koronavírust, 

akkor 16,5% az esélye a vérrög-
képződésre, ha dohányzik, akkor 
0,18%, a női fogamzásgátlók sze-
dése esetén 0,05-0,12% az esély. 
Az AstraZeneca vérrögképződésre 
vonatkozó esélye 0,0004%, vagy-
is rendkívül alacsony. Kétségtelen 
tény, hogy az embereket a médiá-
ban terjedő hírek nagyon elijesztet-
ték ettől a vakcinától.
– Mennyi páciensét oltotta be 
eddig?
– Április 14-ig az első oltáson 
résztvevők létszáma meghaladta az 
500 főt, beleszámítva az oltópon-
ton történő oltásokat is.  
– Ön mintegy másfél éve vet-
te át a háziorvosi praxist dr. 
Prugberger Jánostól. Hogyan érzi 
magát Kőszegen?

– Alapvetően jók a tapasztalataim, 
de kevés időt töltöttem el. A gyer-
mekem születése miatt kimaradt 
egy hosszabb időszak, és amikor 
újra megkezdtem a rendelést, meg-
érkezett a koronavírus. Lecsökkent 
a betegekkel való találkozások szá-
ma. A mai helyzetben a telefonos 
kapcsolattartás előtérbe került. 
– Mennyivel nehezebb így?

– Aki nem koronavírus fer-
tőzésre utaló tünetekkel je-
lentkezik, időpontegyeztetés 
után bejöhet a rendelőbe, 
és nem marad el a vizsgá-
lat. A koronavírusfertőzésre 
utaló panaszokat nehezebb 
távolról kezelni, de erre is 
létezik terápiás gyakorlat. 
Rendszerint adunk ki a bete-
geknek véroxigénszintmérőt, 
javasoljuk, hogy legyen 
otthon vérnyomásmérő, a 
pulzus értéke is iránymuta-
tó.  Ezekkel az eszközökkel 
lehet objektivizálni a beteg 
tényleges állapotát. Mindig 
átbeszéljük, mikor szükséges 
kórházi kezelés. A tapasz-
talataim szerint a betegek 
mindezt elfogadták, megér-

tették.
– Ön szerint a vírus előidézte sza-
bályokat mennyire tartják be az 
emberek?
– Vegyes a tapasztalat. A közép-, 
és idős korosztály jobban fél a be-
tegségtől, szabálykövetőbbek. A fi-
atalokhoz kevésbé jutott el a vírus-
veszély, de kivétel természetesen 
itt is van. A koronavírust bárhol el 
lehet kapni, családonként egy fő 
fertőzöttsége elegendő a terjedé-
séhez. A védekezésnél meghatá-
rozó a lakosság átoltottsága. Bíz-
tatok mindenkit, hogy regisztráljon 
és oltassa be magát! Minimum két 
oltás kell ahhoz, hogy valameny-
nyire biztonságban érezhessük a 
magunkat.

Kámán Z

Anyakönyvi hírek
Születések: Haramia Nikolett és Lakics Zoltán fia Nolen, Földesi Réka és 
Rábai Róbert leánya Laura, Dóczi Máté és Sirhuber Enikő fia Simon, Máté 
Gyöngyi és Hornyák Gábor leánya Anna, Somfai Norbert és Humpók Ale-
xandra fia Noel Norbert, Sudár Ferenc János és Novák Eszter Katalin fia 
Gellért László, Kálmán Péter és Berzsenyi Anett leánya Izabella.
Házasság: Szőke Bettina – Darányi Ákos.
Halálozás: Oláh Miklósné szül. Bálint Erzsébet, Zeve Anna.
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Vásároltak a kőszegiek
A CSOKISZEG édességbolt 2014-
tól a Jézus Szíve-templom mellett 
lévő üzletsoron működik. Gyenes 
Zsuzsa az üzlet tulajdonosa – április 

10-én elhangzott mondatai szerint 
– szerencsésnek tartotta azt a hely-
zetet, hogy a COVID által előidézett 
intézkedések nem kényszerítették a 

A multik törnek előre
Magyar Erika 45 éve vezeti a női 
és férfi divatszaküzletét. A Rákóczi 
utca közepéről a Fő térre 1994-ben 
költöztette át a boltját abba a ház-
ba, ahol korábban Pertolini Dezső 
bádogos boltja működött. Később 
megvásárolta a házat, amit 2000-
ben alaposan felújított. Ha a COVID 
támadása nem tart örökké, akkor a 
divatszaküzlet működtetését Fanni 
lánya veszi át. A vírus támadását 
korlátozó intézkedések miatt Erika 
is bezárta a boltját márciusban. 
„Nyitunk április 12-én, hétfőn” 

mondatot már előző héten kiírta 
az ajtóra. A csendes időszak utol-
só napján kerestük meg – az Astra 
vakcina oltással rendelkező – Eri-
kát, akinek határozott a kívánsága: 
„túl kell lennünk, egészségben 
kell túlélnünk a vírus időszakát”. 
Az egy éve tartó üzleti forgalom 
pangása miatt Magyar Erika nem 
kért állami támogatást, kölcsönt 
sem vett fel, mert nem akar koc-
káztatni. Szerinte ebben a világ-
ban a múltik törnek előre, a kicsi 
vállalkozásoknak szűk a mozgás-

boltot bezárásra. Az ősszel érkező 
második vírushullám hatása – a tu-
ristaforgalom hiánya miatt – alapo-
san csökkentette az üzlet forgalmát. 
Azóta a kőszegiek vásárlása tartja el 
a boltot, különösen így volt ez a Ka-
rácsony és a Húsvét előtti időszak-
ban. Emiatt Gyenes Zsuzsa többféle 
módon kifejezte már köszönetét a 
kőszegieknek, a környék falvaiból 
érkezett vásárlóknak. „Nagyon jó 
érzés volt, hogy az ajándékok 
vásárlásánál minket választottak, 
és ezt nem tudjuk eléggé megkö-
szönni. Azt tesszük, hogy a leg-
jobb minőségű édességet adjuk a 
vásárlóknak”. Az üzletvezető szá-
mára mindez azt is jelenti, hogy a 
kőszegiek elfogadták, hogy az üzlet 
kőszegi. Zsuzsa asszony jó érzések-
kel hallgatta az üzletben a Kőszegi 

Szülőotthon múltjáról szóló beszél-
getéseket, pedig ő nem ott szüle-
tett, de kőszegi polgár, vállalkozó 
lett. Azért, mert szereti a különleges 
ízvilágot, mert a csoki is a minőségi 
táplálkozás része. Ezért hozták létre 
a férjével a vállalkozást, amely a 
COVID első hullámáig teljesítette a 
családi vállalkozás igényeit. Az egy 
éve kezdődött „maradj otthon”, és 
egyben kihalt város időszaka ala-
posan megtépázta az üzlet bevéte-
leit. Majd 2020 nyarán megkezdő-
dött a nyitás időszaka, és érkeztek 
a turisták, a visszatérő vásárlók, és 
ez tartott a második vírushullám 
kezdetéig. 
Az üzlet tulajdonosa bízik az újra-
indításban, abban, hogy visszatér a 
normális mindennapi élet.

KZ

tere. Aggódik a sok-sok kicsi cég, 
a vendéglátás jövője miatt, akiket 
súlyosan megtépázott az üzleti for-
galom csökkenése. Szavai szerint: 
„amíg nincs vendéglátás, amig 
nincsenek városi programok, ad-
dig nem indul el a kereskedelmi 
forgalom sem”. Hozzáfűzte: csak a 
mostani időszakban lehetett igazán 
értékelni a korábbi városi prog-

ramok jótékony hatását. A jövőre 
vonatkoztatva abban bízik, hogy 
továbbra is vonzó lehet a vevővel 
való személyes találkozás, az egye-
di igények teljesítése. Erika azt is 
biztosan tudja, hogy „a régi szép 
idők már nem jönnek vissza”, de 
mégis teszi a dolgát, mint az előző 
45 évben.

KZ

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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Kőszegdoroszló: Csendes, kicsi 
falu két és félszáz lakóval. Élni 
és működni akarnak, akkor is, ha 
tombol a vírus. Az elmúlt másfél 
évben nagyvárosi mértékű fejlesz-
tések történtek, amiről Joó Tamás 
polgármester boldogan beszélt. 
Büszke a változásokra, különösen 
azért, mert ebben a rendkívü-
li világban sokan és sokat tettek 
a változásokért. Szavai szerint: 
„mindenkinek, nagyon, nagyon 
köszönöm”. A segítőket nem lehet   
felsorolni, beletartozik a falu teljes 
lakossága, és több falun kívüli sze-
mély is. A polgármester számára a 

közösség szelleme a lényeg, az ér-
dem is közös, neki az emiatt érzet 
büszkeség a fontos.
Április 19. egy beruházás kezdésé-
nek dátuma. A Faluház tetőterében 
alakítanak ki 16 fő bakancsos tu-
rista számára szálláshelyet. Mindez 
a jövőbe mutat, ha érkezhetnek 
a Hegyaljára a turisták. Fizetik a 
szállásdíjat, és lesz az önkormány-
zatnak saját bevétele. 
Az alpannonia plus pályázaton 
nyertek a beruházásra 17 millió Ft-
ot, de „sok-sok kopogtatás” után 
kaptak még újabb 57 ezer EUR-t. 
Így indulhat meg a Faluház tetőze-

ténél a beruházás. Az épület teljes 
felújításához a Magyar Falu Prog-
ramhoz 30 millió Ft támogatásról 
szóló pályázatot adtak be.
A Pogányokban a csapadékvíz 
okozott kárt, a vis maior pályázat 
keretében az önkormányzat helyre 
tudja állítani a sérült 490 méter 
hosszú utat.
Egy tartós esőzés után a falut el-
árasztja a csapadékvíz, mert a 
Hegyalja falvainak vízgyűjtő te-
rületéről három patak halad át a 
falun. A Cáki-patak csatlakozik a 
Doroszlói-patakhoz, majd a dupla 
mennyiségű víz belefolyik a falu 
területén a Szerdahelyi-patakba. 
A Hegyalja falvainak területén az 
esővíz okozta problémák megol-
dására 270 millió Ft értékű fej-
lesztés történt. Ebből szabályozták 
a patakokat, és megépült a Cáki-
patakra telepített záportározó. A 
betonműtárgy egyenletessé teszi a 
hirtelen lezúdult esővíz elfolyását. 

A pályázat részeként a falu belte-
rületén szabályozták a csapadékvíz 
elvezetését. A beruházás elkészült, 
de – amint Joó tamás polgármester 
mondta –, lesz még feladat, amit 
a második ütemben kell elvégezni.
Jelentős változás a falu életében, 
hogy minden útja aszfaltos. Ennek 
megvalósítására a Belügyminiszté-
rium által kiírt pályázaton nyertek 
20 millió Ft-ot. 
A Magyar Falu Program keretében 
megvalósult A-típusú sportparkba 
még a vírusjárvány idején is lehet 
sportolni. Külön ünnepség nélkül ad-
ták át a felhasználóknak februárban.
Egyedi ünnep volt a márciusi Nő-
nap. Kívánság, hogy a jövőben ne 
ilyen formában történjen, a járvány 
ne akadályozza meg, hogy a falu 
Színjátszó köre kitegyen magáért a 
program keretében. Idén a lányok, 
asszonyok virágot kaptak, amit a 
házuk kapujában vehettek át.

KZ

Jelentős fejlesztések

Új, közművesített telkek
Gyöngyösfalu: A tavasz köze-
ledtével elindult a közterületek 
karbantartása, a Kossuth utcában 
az 1972-ben ültetett, mostanra 
veszélyes fák kivágása megtörtént.  
A következő évben ezen a terüen 
a tervek szerint szilvafák ültetése 
történik.
Az önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében a közterűlet 
karbantartását szolgáló eszköz-
beszerzés 2020 című pályázatán 
5.521.542 Ft támogatást nyert, 
és a megvásárolt eszközöket a falu 
honlapján lehet áprilisban megte-
kinteni.
Idén is benyújtunk pályázatokat a 
falu programhoz. 
A testülettel egyeztetve, indulunk 
egy vidékfejlesztési pályázaton, 
amely műszaki előkészítése el-
indult, és a Csorda út (Hegyi út) 
aszfaltozása a cél. Gyöngyösfalu  
új utcájában a víziközmű társulat  
által megkezdett munkák utolsó 

szakhatósági ellenőrzése is meg-
történt.
A VASIVÍZ  szakemberei folyama-
tosan ellenőrízték a munkálatokat, 
és a javaslataiknak megfelelően 
dolgozott a helyi kivitelező. A mun-
kálatok utolsó része az út helyreál-
lítása, ez is elindulhat. 
A projekt során 21 telek lett köz-
művesítve, és ehhez telkenként 
1.150.000 Ft hozzájárulást fizettek 
be a tulajdonosok. Volt pár telektu-
lajdonos aki nem engedhette meg 
magának a befizetést, nekik az ön-
kormányzat  tagi kölcsönt biztosított.
A testülettel elfogadott fejlesztési 
tervet szeretnénk idén megvalósí-
tani, tudatos és hatékony felhasz-
nálás mellett.
Április hónapban a falu területén 
lévő vízátereszeket tervezzük ki-
mosatni, a fásítást folytatni. A te-
metőkben a kutak igen rossz álla-
potban vannak, fel kell újítani őket.

Tóth Árpád 

Tézsula Egyesület
Nemescsó: Nagy megtiszteltetés 
a falu lakossága számára, hogy az 
ATV Hazahúzó műsorának egyik 
helyszíne Nemescsó volt. A nézők 
megismerkedhettek a falu történe-
tével és a Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület tevékenységével, ennek 
részeként bemutatták a kerékrépa 
főzelék készítését.  
Nőnap alkalmából képeslappal és 
egy cserepes virággal köszöntöttük 
a falu hölgy lakosait.
Március 15-ről megemlékeztünk 
a gyerekekkel készült műsorral a 
közösségi oldalon. A nemzeti ün-
nep még ünnepélyesebb lett azzal, 
hogy Kajtár Gyulánét, Eszti nénit 
köszönthettük 90. születésnapja 
alkalmából. Jó egészséget és sok 

boldog évet kívánunk a családja 
körében.
A közös húsvétvárás elmaradt, de 
az önkormányzat dolgozói által 
készített utcai díszek segítettek az 
ünnepre való hangolódásban. A 
nyuszi a faluház udvarán helyezte el 
az ajándékokat, amelyek aztán el-
jutottak a kisgyerekekhez. A könyv-
tári programok a vírus időszakában 
szünetelnek, de kézműves alkotá-
sokra volt lehetőség családi körben. 
Így készülhetett el a tavaszi kopog-
tató, és ebben a formában kezdtük 
el a felkészülést az anyák napjára.
A faluház udvarán már lehetőség 
van a használt étolaj leadására is, a 
kupak-, és alumíniumgyűjtő mellett.

Szerdahelyi-Bánó Irén
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Lukácsháza
Páduai Szt. Antal-templom 1939-
ben épült, felújítása megkezdődött 
2018-ban, és megtörtént a tető-
csere, illetve a torony keresztjének 
a helyreállítása. A munkálatok idén 
márciusban folytatódtak a villamos 
vezetékek cseréjével. A belső festő 
szakipari munkákkal egyidejűleg a 
hívek is kivették részüket a munká-
ból. Egyik helyi vállalkozó a meny-
nyezet sarkában lévő, a korábbi 
beázások miatt korhadásnak indult 
födémtartó gerenda megerősítését 
végezte el térítésmentesen. A külső 
kőporos vakolat és a párkányzat ja-
vítását a homlokzat festése követi. 
Nagy változás: áprilisban elkezdő-
dött a templom 1951-ben készült 
freskóinak restaurálása. A húsvéti 
ünnepek alatt Bokor Zoltán plé-
bános úr a szertartásokat a mi kis 

„megszokott” templomunk helyett 
a 2020-ban felújított Szt. Rókus 
kápolnában végezte. A hátralévő 
munkálatok viszont már lehetővé 
teszik, hogy a vasárnap reggeli 
szentmisékre a harang újra a Szt. 
Antal templomba szólítsa a híveket. 
A munkálatok befejezésének határ-
ideje 2021. június 13-a, Szt. Antal 
búcsúünnepe. A felújítást Lukács-
háza Község Önkormányzata négy 
millió Ft-tal támogatta, ezen kívül 
a felújításhoz a hívek adománya is 
jelentősen hozzájárult.
Az orvosi rendelő felújítására meg-
hirdetett nyílt közbeszerzési felhívás-
ra négy pályázat érkezett. Áprilisban 
zárul a közbeszerzési eljárás, a felújí-
tást november 30-ig kell elvégezni. A 
munkálatok alatt a felnőtt háziorvosi 
rendelés helyszíne a Közösségi Ház 
lesz. A gyógyszertár a tervek szerint 
addig zavartalanul üzemel, amíg az 
a felújítástól lehetséges. 

A Bölcsőde 2. ütemének építési 
beruházása a tervek szerint halad 
a Szárnyas Kft. kivitelezésében. El-
készült az új csoportszoba villamos 
alapszerelése, megtörtént a belső 
vakolás, a külső hőszigetelés és az 
aljzatbetonozás. A melléképület is 
hasonló készenlétben van. A ker-
ti növények telepítése és a gumi 
alapzat kiépítése is megtörtént. Az 
eszközbeszerzésre kiírt pályázatot a 
mosonmagyaróvári KWH Kft. nyer-
te el 4,2 millió Ft összegben.
A sportöltöző mögötti terület kör-
bekerítése áprilisban megtörtént. A 
tervek szerint szerdai és szombati 
napokon lesz lehetősége a telek-
tulajdonosoknak ágak, nyesedék 
elhelyezésére. 

Az önkormányzat is tervezi a 
szerződéskötést a Biotrans Kft.-vel 
a CseppetSem program keretében 
a településen keletkezett háztartá-
si étolaj, sütőolaj összegyűjtésére 
rendszeresített gyűjtőedényben a 
település három pontján.
Április 19-én nyitja kapuit az ed-
dig ügyeleti rendszerben működő 
Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha is. Mind a négy óvodai cso-
port és a bölcsőde is működni fog, 
valamint a Dr. Tolnay S. Általános 
Iskolában is biztosítja az étkezést az 
alsó tagozatos gyerekek számára.
A TOP 1.2.1 pályázatnak köszönhe-
tően a napokban egy távcső is elhe-
lyezésre kerül a szőlőhegyen lévő ki-
látóban a környező táj pásztázására.

Locsoltak
Peresznye: Az önkéntes tűzol-
tók úgy döntöttek, meglocsolják 
Húsvéthétfőn a falu lányait. Egyet 
választottak, Juliskát, a szertárban 
lévő bábut szépen felöltöztették. 
Kivitték a Halastóhoz, az óriás pla-
tánfa mellé, és a vízsugár felfris-
sítette a lányt. A locsolók vezetője 
másra figyelhetett, mert kapott hi-
degvizet a két lefogó legény is. Az 
eseményt szívből adták közre a ne-
ten a falu lányainak, asszonyainak.
Az önkormányzat több pályázat 

beadását tervezi a Magyar Falu 
Programhoz. Az egykori postaépü-
letből Nemzetiségek Házát szeret-
nék kialakítani, és nagyon jó lenne, 
ha a falunak lenne egy szolgálati 
lakása az egyik üres épületben. 
Az élet újra indulásától a progra-
mokhoz szükség lesz különböző 
technikai eszközökre. Ugyancsak 
fontos lenne a temető kerítésének 
cseréje, illetve a közterületek kar-
bantartásához kisgépek beszerzé-
se. Fontos terv a Dózsa és Hunyadi 
utca, összesen mintegy 700 méter 
hosszban történő felújítása.

KZ

Könyv Lukácsházáról
„Nem mindennapi” fülszöveg, 
nem mindennapi tartalomjegy-
zék, dátumozás és stílus jellemzi a 
„Rockbabák és poprózsák” című 
vaskos kötetet. A könyv szerzője, 
kiadója, szerkesztője és a borító 
tervezője is ugyanaz a személy. Az 
ismetetőben így kapunk pontosabb 
magyarázatot: Zé Zsankó költötte, 
József írta, borítóit rajzolta, Sán-
dor a könyvet szerkesztette!” (Zé 
Zsankó József Sándor)
A versremixeivel rekordot tar-
tó lukácsházi alkotó több kiad-
ványt tudhat már magáénak. A 
Rockbabák és poprózsák pon-
tosan illik a sorba. Mint a korábbi 
Zsankó-könyvek, ez is több szem-
pontból formabontó. A „kevésbé 
edzett” olvasót könnyen zavarba 
hozhatja a tartalom eklektikussága, 
a nyelvezet, a témák sokfélesége. A 
kritikai hangokat is megfogalma-
zó összeállítás minden bizonnyal 

megosztja majd azokat, akikhez 
eljut az 552 oldalas kötet. 
Az impresszumból megtudhatjuk: 
Készült: Lukácsháza – Keszthely. 
A többnyire verseket tartalmazó 
válogatásban visszatérően szerepel 
a Vas megyei település, Lukácshá-
za. Böngészés közben a rímekbe 
szedett sorok mellett különféle 
„értekezéseket” is találhatunk: 
„Aranyköpetek prózaízekben”; 
÷Üzenet a végekről…”; ÷Röpke 
próza Lukácsházáról”. 
Zé Zsankó József Sándor a sorok 
között kérdéssel üzen leendő olva-
sóinak: „Az is érti, aki érti, avagy 
az sem, aki nem érti?” No, ezen 
igazodjon el a szerző munkássá-
gát megismerni akaró Olvasó! S 
hogy legyen esély választ találni, 
a legbátrabbak pillantsanak bele 
a Rockbabák és poprózsák című 
könyvbe!   

TáF. 

VI
D

ÉK



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX IV.ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2021 . ÁPR IL I S  19 .

16

Kőszegi jó példák nemzetközi színtéren
A Szőlő Jövésnek Könyve hagyo-
mányáról, az Orsolya-napi vásárról 
és az Írottkő Natúrpark nyári tu-
risztikai ajánlatairól is olvashatnak 
Európa-szerte az érdeklődők. A 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
tének munkatársai helyi szereplők 
bevonásával összesen 9 jó gyakor-
latot mutattak be külföldi partne-
reiknek Kőszegről és az Írottkő Na-
túrpark térségéből. A nemzetközi 
csoport által kiértékelt és vélemé-
nyezett jó példák ezt követően fel-
kerültek az INTERREG Europe köz-
ponti adatbázisába (http://www.
interregeurope.eu/localflavours/
good-practices/), amely a több 
mint 2000 regisztrált európai szer-
vezeten kívül a széles nyilvánosság 
számára is hozzáférhető.

A 8 európai partnerintézménnyel 
együttműködésben megvalósuló 
„Local Flavours” projekt a kulturá-
lis örökségre épülő turisztikai lehe-
tőségek lehető legjobb kiaknázását 
célozza. Ennek egyik eszköze, hogy 
a kiemelkedő kulturális örökséggel 
rendelkező partnervárosok és -ré-
giók Írországtól Romániáig, Finn-
országtól Horvátországig megoszt-

hassák egymással jó gyakorlataikat, 
amelyek példaként szolgálhatnak 
bármely európai térség számára. 
A nemzetközi szakértők kiemelke-
dőnek találták a Natúrpark ízei 
Gasztronómiai Fesztivált és Or-
solya-napi vásárt; a hosszú évek 
óta jól működő, főszezonon kívüli 
turisztikai rendezvény fenntartha-
tóságát és a közösség aktív be-
vonását méltatták. Mind projekt-
partnereink, mind az INTERREG 
bizottságának érdeklődését fel-
keltette a Beszélő házak projekt, 
mely kiemelkedő példája az épített 
kulturális örökség fenntartásának 
és a történetmesélés révén a helyi 
identitás megerősítésének. 
Felkerült az adatbázisba a Minden 
napra friss kaland Kőszegen és 

az Írottkő Natúrparkban elnevezé-
sű programsorozat, melyet Győrffy 
Gábor turisztikai menedzser pre-
zentált a nemzetközi partnerség-
nek, akik elismerően nyilatkoztak 
a kezdeményezésről, kiemelve a 
helyi szolgáltatók összefogásának 
szerepét Kőszeg és környéke meg-
ismertetésében. Bemutatásra került 
a Szőlő Jövésnek Könyve hagyo-

mánya is, ahol a prosecco hazáját 
képviselő olasz partner üdvözölte a 
Borhölgyek kiemelkedő szerepét. A 
Tudomány a kocsmában előadás-
sorozat érdekessége, hogy azt már 
eleve jó gyakorlatként vette át a 

város Veszprémtől. A partnerek mél-
tatták, hogy a sokszínű témaválasz-
tás révén a különböző generációk 
otthonos környezetben naprakész 
tudományos információkkal gyara-
píthatják tudásukat. Nem marad-
hatott ki a sorból az Így látom Kő-
szeget! 2016-os projekt, amely az 
Intézet és a Jurisich Miklós Gimná-
zium tanulói partnerségének ered-
ményeként különböző nyomdai, ru-
házati termékek és ajándéktárgyak 
készültek a diákok tervei alapján, 
amelyek elérhetők egy helyi üzlet-
ben. A köz- és a magánszféra kö-
zötti partnerség kulturális termék, 
szolgáltatás és úti cél témakörében 
Dorogi Éva ügyvezető ismertette a 
Chernel István hagyatékának emlé-
ket állító Chernel-víz fejlesztést. Az 
emlékezet megőrzésének szolgála-
tában bemutattuk a partnereknek a 
Kőszegi Sör példáját is. 
A kőszegi példák mellett az intézet 
KRAFT (Kreatív város - Fenntart-
ható vidék) koncepciója mentén 
kidolgozott Veszprém-Balaton 

Európa Kulturális Fővárosa 2023 
projekt is felkerült a nemzetközi 
adatbázisba, melyet a finn partner 
alapul vett 2026-os Európa Kultu-
rális Fővárosa pályázatához.  
Az Intézet munkatársai is meg-
ismerhették a külföldi partnerek 
számos jó gyakorlatát: az írországi 
Waterford Turisztikai Stratégiá-

ját, az olasz Vittorio Veneto Didak-
tikus parkjait, vagy a hollandiai 
’s-Hertogenbosch városának a 
Covid-19 turizmusra gyakorolt 
negatív hatását csökkentő Online 
műemlékek napja és a Den Bosch 
Nyári Programok elnevezésű ren-
dezvényét. A projekt egyik legfőbb 
feladata a nemzetközi tudásmeg-
osztás során szerzett ismeretek Kő-
szegen és az Írottkő Natúrparkban 
való megvalósítási lehetőségének 
vizsgálata, ezért az idei év folyamán 
az Intézet munkatársai a turizmus-
ban és kulturális örökségmenedzs-
mentben érintett térségi szereplők 
(városvezetés, múzeumok/ turisz-
tikai intézmények, vállalkozások), 
valamint a helyi iskolák bevonásá-
val és közreműködésével dolgozzák 
majd ki a projekt eredményeként 
elkészítendő akciótervet. 
További információ: mariann.
szabo@iask.hu 
A PGI05790 számú Local Flavours 
projekt az INTERREG EUROPE prog-
ram támogatásával valósul meg.
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April
Malo takovih misecov imamo, ki su tako ha-
miški, prominljivi kot je april. Već prvi april nam 
doprimi šalu, zafrkavanje, ča nudi vesele posmi-
he ljudem. Aprilsko vrime se zna naglo minjati 
u jednom danu: sunce sije kot u ljeti, onda se 
nečekano naoblači, zdigne se vjetar, curi snig ili 
frtona mete po prirodi. Ime ovoga miseca po-
tiče iz grčke riči „Apru/Aphrodite”,ili iz rimjan-
ske „aperire” ča znači otpiranje,-ar se otpira, 
zbudja  natura, kako se i počinju poljska djela. 
Najznačajniji dan je u ovom misecu dan sv. Jure/
Djure (ljetos 24.april). Kako to dr. Ivan Horvat 
u svojem djelu - Narodni i vjerski običaji,- piše, 
na ovom danu su ljudi potpisali poljoprivredne 
ugovore, od ovoga dana su dica mogla vani 
boso pohadjat. U zimskoj dobi siromahi nisu 
imali šoljine za svako svoje dite, tako su svećega 
doma ostali ili iste cipele je sveneg drugo dite 
dostalo za van projt.Tajedan kašnje su je otpri-
mili na „dičji sajam/vašar” u austrijski Kirschlag. 
Tamo u krčmi Gruberovoj su se roditelji i dica 
sjeli oko stole, kamo su po maši došli štajerski 
gospodari da si ziberu svoje „sluge”. Za hranu, 
za pratež i za plaću (20 dukati, 70 schillingov) 
su služili gospodara sve do Mrtinje. No vrimena 
se minjaju, hvala Bogu vakova djela već nisu 

potribna ni za roditelje, ni za dicu. Narodno pro-
matranje veli, ako se na Djuricu u hržulju zna 
shraniti gavran onda će biti bogat urodjaj. Da li 
će biti tako, ćemo vrimenom doznat.
Április, szeszélyes volta ellenére a tavaszi éb-
redés, a mezőgazdasági munkák megkezdé-
sének időpontja is. Erről szól a mellékelt vers 
is, kinek költőjére, Horvát Ivánra, a költészet 
napja alkalmából (ápr. 11.) emlékezünk. 

Marija Fülöp Huljev 

 Ivan Horvat:

Sijač
„Išal je sijač sime sijati”.

I otac je išal sime sijati.

Sijal je sime po velikom lapti,

Ubrus mu visi na vrati.

Va njem je primil pšenicu zlatu,

dal je i meni malomu dičaku,

da i ja sijem pšenicu zlatu.

Sijali smo mi pšenicu dragu,

Tata j’ za nami branil zemljicu.

Sijali smo mi pšenicu žutu,

da budemo mogli k letu

žeti

 pšenicu

  živu.

Ivan Horvat:

Sijač

„Išal je sijač sime sijati”.

I otac je išal sime sijati.

Sijal je sime po velikom lapti,

Ubrus mu visi na vrati.

Va njem je primil pšenicu zlatu,

dal je i meni malomu dičaku,

da i ja sijem pšenicu zlatu.

Sijali smo mi pšenicu dragu,

Tata j’ za nami branil zemljicu.

Sijali smo mi pšenicu žutu,

da budemo mogli k letu

žeti

 pšenicu

  živu.

Öröm és bánat 
Kőszegfalvára a vírus bánatot hozott. Április 
elején többen szenvedtek COVID betegségben. 
A néhány utcájában ritka és sietős a forgalom, 
az egyetlen vendéglő zárva, az előtte lévő pa-
dokon a vírusidőszakban – eltérően a korábbi 
szokásoktól – nem beszélgetnek férfiak. 
Mégis van egy remény, egy vágy egy jövőkép, 
hogy nyáron majd lehet tartani Falunapot. 
Ott majd folytatni lehet – amit mostanában 
nem – a személyes találkozó közbeni beszél-
getést. Ez a vágy Gyarmati Kálmán jövőképe. 
Azt is újságolta, hogy olyan helyen járt, ahol 
előkerülhet a pénz a falu alapításának emlé-
két megörökítő szobor felállításához. Először 
ezt a vágyát a falu alapításának 300. évfor-
dulóján megtartott ünnepségen mondta el. 

Amikor április 13-án felhívtam telefonon, az 
első mondata arról szólt, hogy április 12-én 
megtörtént az Erdészház utca aszfaltozása, és 
ez nagy öröm a falunak, de különösen az utca 
lakóinak. Erős útalapot építettek. Igaz, hogy 
még nincs készen az útépítés, de az autósokat 
ez alig érdekli, mert első naptól használják. 
Igaz az is, hogy Kőszegfalvára is megérkezett a 
Kormány által úrfelújításokra átadott 2,8 mil-
liárd Ft egy darabkája. Az Erdészház utca az 
első, ahol a kormányzati támogatásból először 
aszfaltoztak.
Gyarmati Kálmán örömmel nyugtázta az utca 
felújítását, de nem nyugszik. Akkor sem volt 
nyugta, amikor képviselőként a testületi ülése-
ken mondta el a véleményét. Április 13-án azt 
mondta, hogy a városi civil szervezeteknek szó-
ló pályázatra beadják az igényt. A Kőszegfalvi 
Baráti Kör a Művelődési Ház felújítását tűzte 

ki célul. Az épületre ráfér egy alapos felújítás, 
rendkívül fontos lenne az energiahatékonyság. 
A sportegyesület az elmúlt években egy cso-
dát vitt végbe a pályán, illetve a hozzá tartozó 
kiszolgáló épületekben. Mégis lenne még mit 
tenni, vagy inkább építeni. Egy nagyobb fedett 
tér jól szolgálná a kőszegfalviak érdekeit.

Kámán Zoltán  
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Diáksikerek
Intézményünk, a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium minden 
tanulójára büszke! Kiemelten az 
öreg alma mater hírnevét öregbí-
tőkre. Közöttük a pénzügyi verse-
nyeken szereplő tanulókra ugyan-
úgy, mint az elmúlt hetekben más 
tudományokban jeleskedőkre és 
felkészítő tanáraikra.
Az OKTV a középiskolások legran-
gosabb versenye. Szafián Dorottya 
11. A osztályos tanulónk a biológia 
tantárgy I. kategóriában országos 
17. helyezett lett. Felkészítő tanárai 
Keszei  Fruzsina és Horváth Kriszti-
na tanárnők.

Az 53. Irinyi János Középiskolai 
Kémiaverseny országos döntő-
jébe jutottak Schmidt Liliána és 
Domnánics Márk 9.D osztályos 
tanulók. Felkészítő tanáruk Horváth 
Krisztina tanárnő. 
A Pécsi Tudományegyetem Orvos-
tudományi Kara idén is megren-
dezte Tudományos Diákköri Kon-
ferenciáját, melyre középiskolások 
jelentkezését is várták. A bekerülés 
feltétele, egy általuk meghatározott 
téma köré épülő pályamunka volt, 
melyek közül a legjobb tizenkettőt 
tartották érdemesnek arra, hogy 
bemutatásra kerüljön. A tizenkét 
legjobb diák közül hárman, isko-
lánk tanulói. Bór Anett (12.a) Az 
anti-NMDA receptor encephalitis 

című előadását február 15-én, 
Fekete Kata (10.c) Autizmus egy 
gimnazista szemszögéből, Gyurácz 
Boglárka (10.c) Pszichés zavarok-
Pánikbetegség című elődását pedig 
február 16-án online tartotta meg.
A zsűri külön kiemelte a három 
diák magas színvonalú munká-
ját és meghívták őket a PTE-ÁOK 
Kutatók éjszakájára előadóként.
Bór Anett 1. helyezést, Fekete Kata 
pedig a másik középiskolás szekci-
óban 2. helyezést ért el. A Magyar 
Parkinson Társaság különdíjat aján-
lott fel a legjobb neurodegeneratív 
betegségről szóló előadásért, me-
lyet szintén Bór Anett nyert meg.
Felkészítő tanáruk Keszei Fruzsina 
tanárnő.

Szabó Bence az Állatorvostudo-
mányi Egyetemem megrendezésre 
kerülő 35. OTDK Agrártudományi 
szekciójának versenyén vett részt. A 
középiskolai tagozatban dolgozatá-
val és előadásával (holtversenyben) 
az első helyezést nyerte el. Dolgo-
zatának címe: Ikerellések elemzése 
egy húsmarhatartó gazdaságban. 
Szaktanára Keszei Fruzsina tanárnő.
A Máskép(p) helytörténeti fotó- és 
filmpályázatán a Fotó kategória dí-
jazottjai között találhatjuk Kelemen 
Adél 12.A osztályos tanulónkat, aki 
a pályázat Különdíját érdemelte ki. 
Felkészítő tanára Rónaszéki Linda 
tanárnő.

Keszei Balázs
igazgató

ISKO
LÁK

Az iskolai jelentkezésekről 
A vírushelyzet miatt április 16-ig 
jelentkezhettek a gyerekek az álta-
lános iskolába. A határidő leteltével 
igazgatóktól kértünk tájékoztatást. 
Az összesített adatok szerint Kősze-
gen szeptemberben 118 első osz-
tályos tanuló kezdi meg a tanévet.

„Bersek József Általános Iskolá-
ba a 2021/2022. tanévre 17 gyer-
mek iratkozott be. A Horvátzsi-
dányi Tagiskolánkba 9 gyermek 
kérte a felvételét a következő 
tanévre. Sok szülő a személyes 
beíratást részesítette előnyben. 
Ők előzetes időpont egyeztetés 
után jöttek be az iskolába.
Kormányzati döntés értelmében 
április 19-től az alsó tagozatos 
tanulók visszatérhettek az isko-
lába, elkezdődött újból a tanter-
mi oktatás. Étkezést, napközis 
foglalkozást igény szerint bizto-
sítunk. Csak kizárólag egészsé-
ges, tünetmentes gyermek jöhet 
iskolába. A járványügyi protokoll 
előírásai továbbra is érvényesek, 
betartásuk kötelező. Fertőtlení-
tett, kitakarított iskola, tantermek 
várják a gyerekeket, pedagógu-
sokat.” – kaptuk a tájékoztatást 
Kovácsné Szabó Éva igazgatótől. 

•
Nemesné Erdősi Tímea igazgatója 
április 19-én az iskolai az iskolai 
beiratkozás végső helyzetéről a kö-
vetkező tájékoztatást adta: 
„A Kőszegi Béri Balog Ádám 

Általános Iskolába 4 tanulót 
írattak be személyes ügyinté-
zéssel, a többiek email-ben és a 
Kréta rendszeren keresztül irat-
koztak be. Az A (nemzetiségi) 
osztályba 28, a B (általános tan-
rendű) osztályba 27, összesen 55 
tanulót írattak be a szülők.”

•
Kakucs A. Petra nővér intézmény-
vezető levélben küldte meg a kö-
vetkező tanév kezdéséről szóló 
tájékoztatást.
„A következő tanévben az Ár-
pád-házi Szent Margit Általános 

Iskola első osztályában 46 kis-
gyerek kezdi meg tanulmányait. 
A többcélú nevelési-oktatási  in-
tézmény különböző intézmény-

egységeiben eltérő munkarend 
szerint látjuk el a feladatokat, a 
hatályos járványügyi rendelkezé-
seknek megfelelően.”   

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
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A gimnazisták és a tanáruk diadalmenete
Februárban és márciusban a 
Jurisich Miklós Gimnázium diákjai, 
négy országos pénzügyi és tőzsdei 
témájú versenyen értek el jelentős 
sikereket. 
Március elején három hónapos 
küzdelem során a KEBA és a BÉT 
közös versenyének a döntőjébe ju-
tott a Becze Domonkos, Gergácz 
Bálint és Szafián Dorottya alkotta 
„Rosikadomi” megnevezésű csa-
pat, amely kiérdemelte az országos 
ötödik helyezést.  
Mindezek mellett zajlottak az MNB 
és a Pénziránytű Hálózat BANK/
CODE verseny küzdelmei 350 
csapat részvételével, a gimnázium 
mind a három csapata bekerült az 
ötcsapatos területi döntőbe. Ezek 
közül az egyik: „Rosikadomi”, 
a másik az „Adós Aranyifjak”, 
amelynek tagjai: 
Szafián Petra, Ko-
vács Bence, Tóth 
Fanni, valamint az 
elsősökből álló – Páli 
Ádám, Szafián Réka, 
Riegler Csenge – jól 
felkészült „Mézik” 
csapat.
„Rosikadomi” és az 
„Adós Aranyifjak” 
bejutottak az orszá-
gos döntőbe, amit 
majd április 23-án 
rendeznek meg. A 
diáktársak, tanárok 
szorítanak értük. Ne 
feledjük a diákok 
sikerei egyben Kő-
szeg, mint iskolavá-
ros eredménye is. A 
„Mézik” csapat tagjai 
országosan a 17. helyezést sze-
rezték meg. A sikerüket növeli, 
hogy 350 csapattal együtt ver-
senyeztek. 
A gimnazisták egyénileg is in-
dultak a ZSETON versenyen, 
amelyet a Pénzügyminisztéri-
um, és a Pénziránytű Hálózat 
rendezett meg 32.000 fő in-
dulóval. Gergácz Bálint orszá-
gosan negyedik lett, Szafián 
Réka, a verseny „legfiatalabb 
és legügyesebb diákja” külön-
díjat kapta meg!
A 2018, illetve 2019-es győze-
lem után a BÉT, és a Pénzirány-

tű Hálózat – egy hónapig tartó 
versenyén Hajas Evelin kiérde-
melte az első helyet. A harmadik, 
negyedik, ötödik helyet Páli Ádám, 
Szafián Réka és Szafián Dorottya 
kapta meg. A Pénziránytű Hálózat 
különdíjban részesítette Páli Ádá-
mot, Szafián Rékát és Szafián 
Dorottyát is. 
A szülői kategória első helyét, vala-
mint a tanári kategória első helyét 
is megkapta a gimnázium. Erről a 
„ProfitLine” honlap így fogalma-
zott: „A kőszegi Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium diadal-
menetét hozta az idei részvényfu-
tam verseny”.
Az országos visszhangot kiváltó 
siker után kérdésünkre a győztes, 
Hajas Evelin a következőket nyi-
latkozta: 

– Nagyon figyeltem arra, hogy a 
naponta kitöltendő teszteket hi-
bátlanul oldjam meg, mert ez 10k 
jóváírást jelentett naponta a szá-
momra. Nehezek voltak a kérdések, 
sok időt, kutatást, kitartást igényel-
tek a válaszok. Egyetlen részvény 
átgondolt vásárlásával nagyot 
léptem előre, majd a másnapi ár-
folyam nagy elmozdulását látva 
eladtam, így szinte már a verseny 
felénél az élre álltam. Ezt az előnyt 
megtartottam a verseny végéig.
A diákok sikereit Kiss Zoltán, a 
gimnázium tanára alapozta meg. 
Nemcsak a pénzügyi szakmától 
kapott az elmúlt években elisme-
réseket, hanem 2020-ban a pe-
dagógusnap alkalmából a Sárvári 
Tankerületi Központ is kitüntetéssel 
értékelte a munkáját. Az indoklás 

így fogalmazott: „elismerésül elhi-
vatott és példaértékű pedagógus 
tevékenységéért”.
Kiss Zoltán tanár több cikluson át 
volt önkormányzati képviselő, aki 
a versenysikerek után mindig a 
háttérben maradt. Számára min-
dig is a diák, a tanítás, a gimná-
zium volt a fontos. Április 14-én 
arról kérdeztük: Hogyan értékeli a 
honlap által megfogalmazott „dia-
dalmenet”-et?
– Büszke vagyok diákjaimra! Hosz-
szú évek kemény munkájának a 
gyümölcse érett be. A korábbi évek-
ben is voltak jelentősebb sikereink, 
de mostanra már nincs olyan orszá-
gos pénzügyi-tőzsdei verseny, ahol 
ne indulnánk esélyekkel. A gimnázi-
umban kialakult egy „pénzügyi mű-
hely”, amely összefogja diákokat, 
és mindenki, a saját érdeklődési 
körének megfelelő versenyen, ver-
senyeken egyénileg vagy csapatban 

indul el. Ezek nem 
a tőzsdéről szólnak 
elsősorban, hanem 
a hitelek, biztosítá-
sok, befektetések 
világáról, esetleg az 
adórendszerről vagy 
a deviza piacokról. 
A diákok a kemény 
munkával nemcsak 
versenyt nyerhetnek, 
hanem a gimnáziu-
mi évek után tudják 
hasznosítani a min-
dennapi életükben 
vagy a felsőfokú ta-
nulmányaikban. Ne-
künk, tanároknak, ez 
a célunk!

Kámán Z

Szafián Petra, Kovács Bence és Tóth FanniSzafián Dorottya, Gergácz Bálint és Becze Domonkos

Tóth Fanni, Szafián Petra, Kovács BenceHajas Evelin
IS
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Horváth István
önkéntes tűzoltó, a Kőszegi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagja

Íme, ismét elszaladt egy pillanat, 
egy emberi élet, kialudt a tűz.
Kialudt élete tüze, megszűnt szíve 
dobogása, és többé már nem állít-
hatjuk meg az utcán kutyasétáltatás 
közben, nem ragyog fel többé „hal-
vány, furcsa mosolya” amikor meg-
szólítjuk, s nem kezd mesélni nekünk 
a régi szép időkről, amikor még a 
Csepel Ikarus fecskendővel vonultak 
Kőszeg és környékére tüzet oltani.
Nem aludt ki, nem aludhatott ki 
azonban szívünkben a láng, amit 
a sors vagy tán a mindenható pici 
mécsesként az ő emlékére, emléke-
zetére gyújtott. Emlékezni fogunk 
mindig rá; áldott jó ember volt, a 
közösségért tenni akaró, szorgal-
mas és kitartó. Kiváló mesterember 
és bátor tűzoltó. 
Horváth István 1931. február 4-én 
született Felcsúton. 1955. novem-
berében kötött házasságot Dömö-
tör Máriával, akivel közel 55 évig 
boldog házasságban élt. Egy gyer-
mekük született, aki tűzoltó édes-
apja hatására a tűzoltóság főállású 
tűzoltója lett.
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Testü-
letbe 1960. februárjában lépett be, 
amely már több mint 60 éve tör-
tént. Az egyesületben, több tisztsé-
get töltött be. A több évtizedes pá-
lyafutása alatt tudását és szakmai 
hozzáértését mindig megosztotta a 
belépő fi atalokkal. Az egykor önálló 
testület, majd egyesület fennmara-
dását is nagyban köszönheti aktív 
tenni akarásának.
Több éve ugyan már nem volt „vo-
nulós tűzoltó”, de az egyesületnél 
történő mindennapi események és 

változások ugyanúgy érdekelték, 
mint 60 évvel ezelőtt. Pista bácsi 
tűzoltói munkáját az elmúlt hat év-
tized alatt minden ellenszolgáltatás 
nélkül végezte. Igaz, az erkölcsi el-
ismerések nem maradtak el. Több 
szolgálati érdemérem, oklevél és 
egyéb tűzoltó kitüntetés tulajdonosa. 
Különösen büszke volt az 50 éves 
szolgálati idő után a tagságtól ka-
pott parancsnoki sisak emléktárgyra 
és a 140-éves jubileumi elismerésé-
re, mely kitüntetést én magam ad-
hattam át 2018-ban kiváló tűzoltó 
bajtársamnak.
Bajtársamnak, hiszen 1993-tól a 
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjaként, és egyesület elnökeként 
is joggal és büszkén nevezhettem 
Pista bácsit bajtársamnak.
Idős kora ellenére még 2001-ben 
is aktívan részt vett a Táborhegyen 
kitört nagy erdőtűz oltásában, és 
utolsó vonulása pedig 2002-ben 
volt, később 2010-es évekig még 
több esetben adott híradó ügyeleti 
szolgálatot, védte a város és kör-
nyéke tűzbiztonságát.  
Ezután az aktív tevékenységtől 
visszavonult, de természetesen 
minden tűzoltó-ünnepen, rendez-
vényen megjelent és tanácsaival 
még ekkor is segítette fiatalabb 
bajtársait. Pista bácsi mind a tűz-
oltók, mind a város polgárainak 
körében rendkívül nagy tiszteletet 
és megbecsülést vívott ki magának.
Kedves Pista bácsi, hiányozni fogsz 
nekünk. Emléked, jó tanácsaid, szí-
vednek jóságos rezdüléseit örökké 
emlékeinkbe zárjuk. Vezérelje uta-
dat az égi magasságokban is Szent 
Flórián, ahogy a miénket is e tűzzel-
vízzel riasztó, veszélyekkel és kísér-
tésekkel teli sártekén.
Kedves Pista bácsi, engedd meg, 
hogy a Tűzoltó ima utolsó verssza-
kával búcsúzzak tőled:
[Istenem], ha a Te akaratodból 
életedet vesztem,
Áldd meg a családomat a Te sze-
rető kezeddel,
És add nekik vissza mindazt,
Amit küldetésem teljesítésekor 
én másoknak adtam.
Ámen.
Kedves Pista bácsi! Nyugodj bé-
kében!
Stipkovits István egyesületi elnök

Darabos Béla
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2021. április 8-án reggel kaptuk a 
döbbenetes, a felfoghatatlan hírt: 
Darabos Béla, Bozsok polgármes-
tere életének 59. évében elhunyt. 

1995-ben költöztél Bozsokra. A 
rendőrségtől alezredesként, ki-
emelt főnyomozóként mentél 
nyugdíjba. Itt voltál velünk a falu-
ban, és a lakosság 2010. október 
3-án polgármesternek választott. 
Tetted a dolgodat, közösségünkért, 
vigyáztál a falura. Ebben is nagyon 
érezzük a hiányodat.
A vírus elvitt téged, itt hagytál 
bennünket, engem, mint alpolgár-
mestert. A legutóbbi választáso-
kat követő héten együtt utaztunk 
Budapestre, Fradi meccsre, a szo-
kásos kis csapatunkkal. Útközben 
kértél meg, hogy legyek az alpol-
gármestered. Újoncként, hatalmas 
megtiszteltetés volt, hogy engem 

választottál. Akkor még nem tud-
tam, hogy most milyen nehéz lesz. 
Hatalmas tervekkel kezdtünk bele 
a ciklusba, Te mint polgármester és 
négy női képviselőtársad. 
Hiányodat érezzük majd a nőnapi, 
az idősek napi rendezvényeken, a 

szüreti felvonulásokon. Min-
dig első voltál abban, hogy 
másoknak vidámságot adjál 
át. Mindenkit ismertél, min-
denkihez volt egy jó szavad. 
Nem volt olyan élethelyzet, 
amire ne lett volna egy jó 
válaszod.
Hiányoznak majd az ünnepi 
beszédeid, mindig az ösz-
szefogást hangsúlyoztad. Fi-
gyelmességed hiányát meg-
érezzük, sokszor megleptél 
valamivel minket, képvise-
lőket, vagy jegyzőségi kol-
légákat.

Zeteleka – Bozsok erdélyi testvér-
települése – különös helyet fog-
lalt el a szívedben, képviselted a 
falu lakosságát Székelyföldön, és 
a falunapokon bemutattad főző-
tudományodat, és természetesen 
mondtál egy-egy jó sztorit.
Búcsúzom. Ígérem, folytatjuk a 
megkezdett munkát Bozsokon. 
Foglalj valami jó helyet az égi lelá-
tókon! Isten veled Béla!
Darabos Béla polgármestert végső 
nyugalomra helyeztük  április 17-
én, 14 órakor a bozsoki temetőben. 
Bozsok Község Önkormányzata sa-
ját halottjának tekintette.

Banga Anikó
Bozsok község alpolgármestere 

Velem díszpolgára
Törőcsik Mari a Nemzet 
Színésze 2021. április 16-
án örökre eltávozott. Velem 
Díszpolgára oklevelet 2018. 
június 19-én vette át a falu 
kultúrházában. Házvásár-
lás szándékával 1973-ben 
érkezett először Velembe. A 
falu lakójaként a Marika név 
használatát kérte. A Kossuth 
Nagydíjat Orbán Viktor mi-
niszterelnök személyesen 
adta át Velemben 2019. 
március 17-én. (A kép 2015. 
november 7-én készült Kő-
szegszerdahelyen, az idősek 
napján tett látogatásán.)
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Hírek a várból
Sikeres volt a Költészet Napjára szervezett 30 legszebb magyar vers akció. 
Ennek keretében 2021. április 10-én és 11-én (szombat-vasárnap) a vár 
külső udvarán kihelyezett harminc verset olvashatták kellő távolságtartás-
sal az érdeklődők a szép időben. A városi ünnepre készülve az intézmény 
munkatársai felújították a belső vár bejáratát, vakolatcsere, jav ítás és festés 
révén visszaállították a 2013-as átadás-kori állapotokat. Gelencsér Ildikó 
igazgatóhelyettes a Nemzeti Művelődési Intézet aszakkor.hu online képzésén 
új kézműves technikákat tanul. Az intézmény az idei évben több mint 200 
millió forint értékű támogatásra nyújtott be pályázatot. Várhatóan április 23-
tól lesz megtekinthető a Jurisics téri Lábasház kirakatában a Hungarikum 
pályázat révén létrehozott roll up kiállítás A KŐSZEGI SZŐLŐ JÖVÉSNEK 
KÖNYVE ÉS HAGYOMÁNYA címmel. Az április 24-i ünnepre készülődve 
Szent György-napi (online) Bormustrát rendez a JvMK a térség meghatáro-
zó pincészeteinek segítségével Szövényi Áron vezetésével. Az oktatási céllal 
létrejövő eseményen az elmúlt két év mintái kerülnek górcső alá. 

 Tisztelt Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy fogorvosi magánrendelésemet 2021. 
április 1-től megszűntettem. Köszönöm eddigi bizalmukat.
A társadalombiztosítási alapellátás szerinti körzetemhez tarto-
zókat továbbra is a Várkör 61. alatti rendelőbe várom, változat-
lan rendelési időben Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszer-
dahely, Velem, Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty 
településekről.

Dr. Tölgyesiné Dr. Csontos Eszter
        fogszakorvos

létrejövő eseményen az elmúlt két év mintái kerülnek górcső alá. 

Bevezettek az anyaság teendőibe
Örömmel olvastam az újság márciu-
si számában a kőszegi Szülőotthon-
ról szóló visszaemlékezéseket. 
Csupa pozitív érzés fűződik nekem is 
az ott töltött napokhoz. Nem ismer-
ve éjjelt - nappalt, tették a dolgukat, 
mind az orvosok, mind a szülész-
nők. A nagyobbik fiamat Eszti néni 
segítette a világra. Amikor Klára 
doktornő odaért, Krisztián már ott 
sírt mellettem. Való igaz, elég későn 
mentem be a Szülőotthonba. A szü-
lésznő biztatott, nyugtatott, mivel 
profi volt, ezért egy pillanatig sem 
aggódtam! Bevezettek az anyaság 
teendőibe. Ez egy első babás anyu-
kának megnyugtató érzés. 
A második kisfiam Ferkó, Prug-
berger Doktor Úrnál született. Nem 
ismert lehetetlent, lelkesen, sze-
retettel végezte munkáját. Mindig 
volt egy -egy bíztató szava, az egész 
légkör családias volt. 
Amiért fájt a szívem pedagógusként, 

hogy a nebulóim adatainál már nem 
írhattam születési helyként Kősze-
get. Azt gondolom: ahhoz, az egyre 
kevesebb kőszegi családhoz tarto-
zunk, akik elmondhatják: Apa, Anya 
és a Fiúk is kőszegi születésűek.

Kuntner Ferencné
•

Palotás Eszter szülésznőnek 
Meghatódva, szép emlékeket fel-
idézve olvastam a Veled és a Szü-
lőotthonról készült cikket a Kőszeg 
és Vidékében. A családias bizalmat 
keltő légkör, a Doktor Úr és a szü-
lésznők segítő szándéka és tudása 
a néha nehéz döntések felvállalása 
példaértékű. Neked külön köszönet-
tel tartozom a két gyerekem szüle-
tésénél való közreműködésedért, és 
azért a tudásért, amit megkaptam 
ahhoz, hogy a harmadik gyermeken 
születésénél Szombathelyen nem 
estem pánikba. Gratulálok, és to-
vábbi jó egészséget kívánok! 

Regéné Ági 

Olvasói levelek

EGYÉNI TISZTAZÖLD NAP lesz április 24-én. A szervezők kérése: 
kerekedjenek fel az egy háztartásban élő családtagok, és segítsenek 
az erdő megtisztításában. Az összegyűjtött hulladékot Kőszegen az Ok-
mányosnál, (parkolónál) lévő Molok tartályokban helyezzék el. Zsákról, 
kesztyűről mindenki maga gondoskodjon. Készítsenek fotókat, küldjék 
el a tisztazold.naturpark@gmail.com címre. Közzéteszik a tisztazold.
naturpark.hu blogon.  A beküldőknek lehetősége lesz részt venni a stá-
jer zero waste tanulmányúton.
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Hámori Luca a párizsi olimpiára készül
Hámori Luca április 12-én utazott 
el a Tatán lévő olimpiára felkészítő 
edzőtáborba, Ádám testvérével, és 
a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület má-
sik reménységével, Ambrus Vikivel 
együtt. Luca a következő hétvégét 
itthon töltötte, majd újra vissza-
ment a felkészítő táborba. Onnét 
április 22-én indul el a bokszoló 
csapat a Belgrad-Winner nem-
zetközi versenyre, ahol kemény 
küzdelmek várnak Lucára április 
28-ig. Szavai szerint az erős el-
lenfelek jó felkészítést jelentenek a 
júniusban tartandó U22-es Európa 
Bajnokságra.  „Ez a legnagyobb 
feladat, amely a szemem előtt le-
beg, érem a legfontosabb, de az 
arany megszerzése a cél” – fo-
galmazta meg a sportoló lány áp-
rilis 9-én a kőszegi edzőteremben. 
A fiatal, vékony lány heti 8-9 alka-
lommal kétórás edzésen készül fel 
a versenyekre. 
– Idén a Tokiói Olimpián való 

részvételem már nem 
lehetséges – mond-
ta Hámori Luca. – A 
Párizsban tervezett vi-
lágranglistára minősítő 
verseny rendezését, 
ahol én megszerezhet-
tem volna az olimpiai 
részvétel jogát, a vírus-
helyzet miatt eltöröl-
ték. Nekem másodéves 
felnőtt versenyzőként 
nincs még nemzetközi 
eredményem. A kitű-
zött távolabbi célom a 
2024-ben Párizsban 
tartandó Olimpián való 
részvétel. Koncentrálok 
az év végén tartandó 
női világbajnokságon és a magyar 
bajnokságon való eredményes 
részvételre.
– Mennyire nehéz sport nőként 
az ökölvívás?
– Férfias sportnak nevezhető, ezért 

sok ember véleménye szerint a női 
ökölvívás nem is létezik. Mind-
ez egy löketet ad nekünk, hogy 
megmutassuk, igenis létezik a női 
ökölvívás. Érnek annyit a nők, akár 
többet is, mint a fiúk. Rendelke-
zünk kitartással, keménységgel, 
és nagyon nem szeretem, amikor 
a női bokszot háttérbe szorító vé-
lemények hangzanak el. 
– Egy-egy ütést nehéz elviselni?
– A ringben nem. Akkor az adrena-
lin szint olyan magasan van, hogy 
azzal nem foglalkozom, mekkora 
ütés ért el, hanem a megelőző vagy 
válaszütés az egyetlen feladat. 
Nekünk, nőként ott is nehezebb 

a dolgunk, mert bizonytani kell, 
hogy képesek vagyunk ugyanúgy a 
sportszellemet megvalósítani, mint 
a férfiak.
– Az, hogy elindult ezen a 
sportpályán, mekkora a szere-
pe Ádámnak, a testvérnek, aki 
ugyancsak több sportsikert ért el?
– Ha ő nem lenne bokszoló, talán 
nekem eszembe sem jutott volna 
ez a pálya. Úgy kezdődött, hogy 
elmentem vele az edzőterembe, 
aztán jöttek a pofonpartik, és a ki-
sebb eredmények.
– Heti több edzésre, edzőtábo-
rokra van szüksége az ered-
ményekhez. Hogyan tudta ezt 
egyeztetni az iskolával, a TEKI-
ben való tanulmányaival, illetve 
a pénzkereső munkájával?
– A tanárok segítettek. Volt olyan 
tanév, hogy több hetet töltöttem 
edzőtáborban vagy versenyen. A 
két igazgató, Rodler Gábor és Illés 
Péter is többször adott pénzügyi 
támogatást. Így utólag is köszö-
nettel tartozom az iskolának, a 
tanároknak a nekem nyújtott se-
gítségért. Igyekeztem, hogy méltó-
képpen képviseljem az iskolámat. 
A sportolói pályám támogatását az 
edzőim végzik, azon kívül is, hogy 
Varsányi Áron és Gombai János 
meghatározó szakmai segítséget 
ad a felkészülésemhez. Ezen kívül 
bébiszitterként dolgozom, öthó-
napostól a nyolcévesig vigyázok a 
gyermekekre. Magamnak osztom 
be az időt, azt, mikor és mennyit 
tudok vállalni. A szezon indulásával 
a Stella Fagyizóban is dolgozom.

Kámán Z

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

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képes-
lappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: 
Németh Józsefné Bognár Herminát 
(96 éves), Kosztra Pálné Font Mag-
dolna Rozáliát (95 éves), Tóközi 
Józsefné Mars Rozáliát (97 éves), 
Horváth Ilonát (93 éves), Feimann 
Lászlót (90 éves), Thuróczy Károly 
Lajosné Kiss Annát (92 éves) és T. 
Szűcs Ivánt (96 éves).
A városvezető személyesen kö-
szöntötte otthonában a 90 éves 
Grossauer Joachimot.
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Labdarúgás: nagy bravúr és …

Jól indult a Lóránt FC legutóbbi időszaka. Sárváron, nagy bravúrral, si-
került legyőzni a bajnokság első számú esélyesét, a listavezető Sárvári 
FC csapatát. A remek eredmény után sajnos keserű pofon következett. A 
bajnokságban, akkor még a Kőszeg mögött álló Répcelak Kőszegen mért 
nagy csapást a a KLFC-re. Lukácsházán – a pillanatnyi erőviszonyok kö-
zött – jó eredmény a döntetlen, de az élmezőnyhöz való felzárkózáshoz 
nagyon jól jött volna egy győzelem. A Király SZE elleni mérkőzés Kőszegen 
mindig rangadónak számít. Olyan, mint egy kis Fradi-Újpest. A dobogós 
helyen álló szombathelyiek azonban ezúttal érvényesítették a papírfor-
mát. A dobogósok elhúztak, de a negyedik hely még mindig belátható 
távolságban, öt pontra van. A hátralévő meccseken az esélyeket meg kell 
ragadni, s egy-két nem elvárt siker sem ártana.

Eredmények 22. forduló: Sárvár FC-Kőszegi Lóránt FC 1:2 () gólok: 
Fehér Dániel (2), 23. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Répcelaki SE 0:5 
(0:2), 24. forduló: Schott Lukácsháza SE-Kőszegi Lóránt FC 1:1 (1:1) 
gól: Réti, 25. Kőszegi Lóránt FC-Király SE 0:3 (0.1).

 Az acsádi gólzápor után Nemeskolta csapatát hazai pályán intézték el a 
kőszegfalviak. Öten osztoztak a rúgott gólokon. Perenyén nem folytatódott 
a győzelmi sorozat. Kiürült a gólzsák. Nem sikerült a gólszerzés, az ellenfél 
viszont kétszer is betalált. Szombathelyen, Újperint ellen visszatért a gól-
képesség, de sajnos a védelemé is, így döntetlen lett a vége. Az ellenfél 
négy gólt is szerzett, de szerencsére egyszer a saját kapujába talált be.

Eredmények 18. forduló (előző számunkból a mérkőzés eredménye 
kimaradt) Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE 1:6 (0:4) Gólok: Pintér 
(4), Pongrácz, Nagy, Kőszegfalvi SE-Nemeskolta KSK 5:1 (3:0) gólok: 
Mihácsi, Schwarz, Vida, Molnár, Nagy, Perenye SE-Kőszegfalvi SE 2.0 
(1:0), Újperint SE-Kőszegfalvi SE 3:3 (1:1) gólok, Horváth (öngól), 
Molnár, Slankovits.

Diáksport
Pápai Nerina a bajnok

Március 28-án Budapes-
ten rendezték a 14 (és 16) 
éves korosztály országos, 
fedettpályás összetett baj-
nokságát. A versenynek helyt 
adó BOK csarnok (Budapesti 
Olimpiai Központ) Magyar-
ország egyik legkorszerűbb 
ilyen jellegű építménye. Ko-
rábban SAP csarnok majd 
SYMA Sport és Rendezvény-
központ néven volt ismert. 
A szigorú járvány-szabályok 
között megtartott bajnoksá-
gon a Szombathelyi SI szí-
neiben két „balogos” diák is 
versenybe szállt. A négypróba 
„B” változatban Pápai Nerina 
győzött és elnyerte Magyaror-
szág 2021. évi Fedettpályás 
U14 Összetett Bajnoka címet. 
Gérnyi Zoé 12. helyen végzett. 
A sokrétű felkészülést igénylő 
négypróba „B” versenyszámai 
60 m sprint, magasugrás, 

súlylökés (2 kg-os golyó) és 100 méteres síkfutás. A sportolók edzője 
Lengyák György, partnerei a felkészítésben Gérnyiné Prácser Kinga és 
Szalay Miklós testnevelők.

Részletes eredmények Négypróba „B” 1. Pápai Nerina (Szombathelyi SI) 
1841 pont (60 m 8,78 mp, 458 pont, magasugrás 147 cm, 588 pont, súlylö-
kés 8,12 m, 407 pont, 1000 m 3:21,06 p, 388 pont), 12. Gérnyi Zoé (Szom-
bathelyi SI) 1267 pont (60 m 9,28 mp, 343 pont, magasugrás 123 cm, 340 
pont, súlylökés 7,34 m, 357 pont, 1000 m 3:43,45 p, 227 pont).

Mezei Futó Liga
Március 6-án, 
Szombathelyen 
rendezték a Me-
zei Futó Liga 
3. fordulóját. A 
Szombathelyi SI 
versenyzőjeként a 
Balog iskola több 
tanulója is szép 
eredményt ért el. 
A „Reménysé-
gek” futamokban 
Schrott Tamás 
Géza a 8 éves 

fiúk, Döbrösi Zalán a 10 évesek között ért elsőként célba. Egy ezüst és két 
bronzérmet is begyűjtöttek a kőszegi reménységek.

Eredmények U14 lány 7. Pápai Nerina, 8. Szabó Tamara, 19. Gérnyi Zoé. Re-
ménységek U8 lány 4. Kárai Amira, fiú 1. Schrott Tamás Géza 5. Pegorari Paolo, 
U10 lány 3. Kiss Alíz, 5. Gergye Diána, 8. Koltay Eliza, fiú 1. Döbrösi Zalán, 2. 
Róth Ármin, 3. Schrott Vince Zoltán, U12 lány 5. Horváth Amira Viktória, 8. Rádi 
Zselyke Fruzsina, 15. Döbrösi Fanni,  16. Ettinger Lara, 17. Ecker Viktória, 18. 
Földessi Cintia, 19. Pegorari Anna.

Boksz: Edzők sikere
Kielcében (Lengyelország) rendezik az ökölvívók Ifjúsági Világbajnokságát. 
A kőszegi bokszsport nagy sikere, hogy a magyar válogatott edzői csapa-
tában két kőszegi szakember is segíti a versenyzők minél jobb VB szereplé-
sét. A Fitt-Box-tól Varsányi Áron (akinek munkásságát a közelmúltban Vas 
Megye Szolgálata Sport Tagozata kitűntetéssel jutalmazták), az Alpokalja 
Küzdősport Alapítvány részéről Finesz Ernő részese a világversenynek, 
ahol 52 országból 414 sportoló lép szorítóba.
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