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Egyre jellemzőbb, hogy az ifjú párok a polgári házasságot külső, különleges helyszínen kötik meg. Az
elmúlt két évben a Kőszegen tartott 203 esküvőből
18 pár természetközeli vagy más egyedi helyszint
választott.
Kámán Z.
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A hulladékszállítás napjai

2021. MÁJUS 17.

Zöldhulladék gyűjtés: MÁJUS
Május 21. (péntek) 3. körzet – Május 28. (péntek) 4. körzet.

V Á RO SHÁ Z A

A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulladék elszállításának
napján viszik el.

Zöldhulladék gyűjtés: JÚNIUS
Június 4. (péntek) 1. körzet – Június 11. (péntek) 2. körzet – Június 18.
(péntek) 3. körzet – Június 25. (péntek) 4. körzet.

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)

Szelektív gyűjtés: JÚNIUS
Június 1. (kedd) 2. körzet – Június 2. (szerda) 3. körzet – Június 3.
(csütörtök) 4. körzet – Június 7. (hétfő) 1. körzet.

Megjelenés
INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

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.
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Kedves Olvasó! A következő
lapszám 2021. június 14-én
jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

MÁJUSI AKCIÓ! 2021.05.10 – 05.30.
TOP ÁR!

EXTRA TOP ÁR!

Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Láb hátsó ............................... 199,- Ft/kg
Apróhús 70/30 .................... 1369,- Ft/kg
Lapocka .............................. 1399,- Ft/kg
Karaj hosszú ........................ 1579,- Ft/kg

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

Lecsókolbász ...................... 799,- Ft/kg
Zsír 1 kg ............................. 699,- Ft/kg
Véres – májas hurka ............ 999,- Ft/kg
Tepertő ............................. 2699,- Ft/kg
RETRO párizsi ................... 1399,- Ft/kg
ÚJDONSÁG!
Marhapárizsi .................... 1499,- Ft/kg
Kolbásszal töltött karaj ......... 2099,- Ft/kg Disznósajt vcs. ...................1599,- Ft/kg
Kolbásszal töltött szűzpecsenye . 2099,- Ft/kg Főtt tokaszalonna csécsi ... 1599,- Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas ..... 1099,- Ft/kg
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!
Soproni-Olasz-Löncs ........ 1399,- Ft/kg
Körmendi Borókás ............ 2299,- Ft/kg
Körmendi Extra Sonka ...... 2899,- Ft/kg
Csirke szárny ...................... 719,- Ft/kg
Csirke egészben .................. 699,- Ft/kg
Csirkecomb ........................ 709,- Ft/kg
Csirkemellfilé ................... 1599,- Ft/kg
Csirkemell csontos ............ 1199,- Ft/kg
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GRILL KÍNÁLATUNK!

Saslik tálcában ............... 2499,- Ft/kg
Gyros tálcában ................ 2499,- Ft/kg
Hamburger pogácsa tálcában .. 3330,- Ft/kg
Karaj csont nélkül/magyaros fűszerben tálcában
................................... 2499,- Ft/kg
Tarja csont nélkül/magyaros fűszerben tálcában
................................... 2499,- Ft/kg
Vasi grill vcs ......................... 1999,- Ft/kg
Vasi grill sajtos vcs ................ 1999,- Ft/kg
Cserkészkolbász ................... 1319,- Ft/kg
Debreceni ............................. 1595,- Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna .... 2699,- Ft/kg
Füstölt tokaszalonna ............. 1599,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül ..... 2199,- 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
Érvényes: 2021. 05.10 – 05.30-ig! Sült csülök csontos ............... 1999,- Ft/kg
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„Köss szalagot!”
Intézmények, szervezetek, egyesületek képviselői, a város, a megye
vezetői hallgattak a felhívásra:
„Köss szalagot a májusfára!”
Április 30-án napsütés csalogatta a teraszokra az embereket. Az
első szalagot reggel nyolc óra
után a város vezetése kötötte fel a
májusfára. Tíz-tizenöt perces idő-

beosztással érkeztek a Fő térre a
szervezetek képviselői, és hozták
a saját szalagjukat. Aznap az egyik
virágboltban csaknem egész nap
írták a színes szalagokat. Este hat
órára már több mint nyolcvan darab ékesítette a városgondnokság
által előkészített fenyőt. Közöttük
az idén ballagó osztályoké is.

2021. MÁJUS 17.

Erős férfiak gyülekeztek, hogy a súlyos fát a helyére igazítsák. Nehéz
dolguk nem volt, hiszen egy daru is
érkezett a segítségükre. A májusfa
magasba emelkedését a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes képviselői
tánccal köszöntötték, miután ők is
feltűzték a saját szalagjukat. Az is

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

érdemük, hogy a szalagfeltűzés ötlete tőlük származott.
Jó érzéssel nyugtázhattuk a ritka,
egységes összefogást, s remélhettük, most már ránk köszönt a „jobb
idő”. A májusfára a „COVIDMENTES
ÉVEKET” feliratú kívánságot az újság szerkesztősége tűzte fel.

Vigye a hulladékudvarba!
Ne dobja el! Ne rakja az utcára hulladékot! Vigye a Hulladékudvarba!
Hulladékudvar nyitvatartási
rendje:
Kedd 8.00 – 15.30 óra
Szerda 9.00 –16.30 óra
Péntek 8.00 – 15.30 óra
Szombat: minden hónap 2. és
4. szombatján 8.00 – 15.30
óráig. Így ebben hónapban
még május 23-án nyitva lesz.
Lakossági ügyfeleink évente
hatszor – alkalmanként legfeljebb 300 kg – zöldhulladékot
rakhatnak le ingyenesen.

V Á RO SHÁ Z A
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Zöldhulladékok a lakosság a
gyűjtési napokra kihelyzeti
elszállításra a megvásárolt
műanyag zsákokban, vagy a
szabványos barna színű kukákban.
Zöldhulladék gyűjtéséhez a
műanyag zsák május hónaptól megvásárolható a COOP
üzleteiben, illetve a Hulladékudvarban.
Kérés a lakossághoz!
A hulladékok szelektív gyűjtésévével védjük a környezetünket!

FORD KUGA FREEDOM
LIMITÁLT SZÉRIA

MÁR BRUTTÓ 8.699.000 FT-TÓL,
FORD CREDIT FINANSZÍROZÁSSAL

Strauss
Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
Az ajánlat 2021. június 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A kép illusztráció. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő
kollégáinkhoz bizalommal! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 6,7-9,5 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 152-189 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.
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Utak épülnek Kőszegen
V Á RO SHÁ Z A

Folynak a közbeszerzések, készülnek az engedélyköteles felújítások, építések tervdokumentációi,
több helyen pedig már zajlanak
a Kőszegi Út- és Parkolóépítési
program munkálatai Kőszegen.
Ágh Péter országgyűlési képviselőnkkel egy bejárás keretében
már hivatalosan is átadtuk a
város lakóinak az elsőként elkészült, 50 millió forint értékű
parkoló- és útépítéseket (Deák
Ferenc utca és Kiss János lakótelep parkolói). Újra és újra meg
fogom köszönni országgyűlé-

ni az elvégzendő feladatokat. Különösen fontos, hogy a felújítások
előtt a lakók és telektulajdonosok
átgondolják burkolatbontással járó
infrastruktúra-fejlesztési szándékaikat (gáz-, víz- villanybekötés),
mert az új utak felbontására öt
évig csak kivételes esetben lesz lehetőség, és a helyreállítás később
is sokba kerül! Az utak megóvása
érdekében márciusban szigorítottuk a közterületeink felbontását
szabályozó rendeletet, hogy ha
mégis bontásra kerül sor, garantált
legyen a minőségi helyreállítás.

Kiss János lakótelepen az átadott parkolók

A kőszegi utak alatt sokszor nincs
megfelelő vastagságú útalap, ezért
nem mindig elegendő a burkolat felső rétegének felmarása és
a kötő- valamint kopórétegnek
nevezett aszfaltrétegek felhordása. Gyakran a régi burkolat és az
alaprétegek feldarálásával, speciális adalék hozzáadásával stabilizálni kell az útalapot, amit egy
modern, hatékony és gyors technológia tesz lehetővé. Az útszegélyek, vízvezető szerelvények és az
alap megépítése után kerül az útra
az aszfalt korábban említett kötőilletve kopórétege.

Károlyi Mihály utca, Kiss János
lakótelep belső parkolóbővítés,
Munkácsy utca, Panoráma körút,
Petőfi tér két szakasza és parkolója, Rómer Flóris utca társasházas
ága, Sigray utca felső szakasza és
28. szám parkolója, Strand sétány,
Űrhajósok utcája családi házas
szakasza, Vámház utca, Várkör 2.
szakasza. Ezekre a felújításokra
fordítjuk az elnyert támogatási
összeg felét, és zajlik a további
közbeszerzések előkészítése. Az
egyszeri támogatáson kívüli, de
szintén kormányzati forrásokból
valósul meg a Dózsa György utca,

Deák Ferenc utca 3. sz. előtti parkolók és útszakasz, járda átadása
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si képviselőnknek, hogy együtt
küzdhettünk, érvelhettünk a Kormány egyedi döntésével útjaink
felújítására megítélt 2,8 milliárd
forintos, nehezen felfogható öszszegű támogatásért. A rendszerváltás óta összesen sem fizetett
be városunk lakossága annyi
gépjármű súlyadót, mint amennyi
pénzt most útjainkra költhetünk.
Jelenlegi éves súlyadónk összegének 28-szorosáról, éves teljes
önkormányzati adóbevételeink
közel hatszorosáról van szó!
Az év első négy hónapjának közbeszerzési eljárásaiban 13 kivitelezői szerződést kötöttünk meg. 25
útszakasz és parkoló felújítása indult meg, ami hatalmas feladatot
ró a programot lebonyolító Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársaira. A bevont szakértők
és a műszaki ellenőr segítségével
minden egyes út és parkoló esetében külön-külön kell meghatároz-

A felújítások előtt vizsgálnunk kell
az utak alatt húzódó csapadék-,
ivóvíz- és szennyvízcsatornák állapotát, hogy csőtörések, meghibásodások miatt ne kelljen az utakat
hamarosan ismét felbontani. A
szolgáltatók felújítási keretei nem
elegendők egy ekkora program
feladataira, így az elnyert pénzből
a föld alatti infrastruktúrára is jelentős összeget kell költenünk ott,
ahol a beavatkozás óhatatlanul
szükséges.
Útjaink legnagyobb ellensége és
károsítója a víz. Kiemelt cél, hogy
a víz nyílt árkokon vagy az útszegélytől vezetve víznyelőkön, zárt
csapadékvíz-csatornán keresztül a
lehető leggyorsabban elhagyhassa
az útfelületeket, amit az út többnyire jól látható lejtése is elősegít.
Az útépítés első szakaszában mindig ezeknek a vízvezető szerelvényeknek az ellenőrzése, javítása,
megépítése a feladatunk.

Űrhajósok utcája építés alatt

Jelenleg az alábbi utcák, parkolók esetében van nyertes ajánlattevőnk, azaz ezek az utcák és
parkolók már egészen biztosan
megújulnak 2021-ben: Alsó körút, Borsmonostori út, Balog iskola
parkolója, Erdészház utca, Fekete-kert parkoló, Felsőerdő utca,
Herman Ottó utca, Hunyadi utca,

valamint a Szent Lénárd utca és a
csatlakozó Petőfi téri és Rohonci
utcai szakasz felújítása. A további
felújítások indításáról folyamatosan hírt adunk.
Köszönöm türelmüket, együttműködésüket!
Básthy Béla
polgármester
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A híres kőszegi könyvet, a Szőlő
Jövésnek Könyvét, 1740 óta vezetik, a hozzá kapcsolódó rituálét
1580 óta gyakorolják. A tradíciót ebben az évben a Jurisics-vár
Művelődési Központ és Várszínház
kezdeményezésére társprogramok
bővítették.
A kőszegi Szent György-ünnep – a
Magyar Értéktár része – a járvány
utáni nyitás első nyilvános rendezvényeként, ha távolról is, de lehetővé tette az érdeklődők jelenlétét.
A hagyományos ceremónián csak a
meghívottak vehettek részt, de élő
közvetítéssel, otthonról is követhettük az események részleteit.

Szép hagyományként: a meghívottak meglátogatták Szövényi István,
Szövényi Ernő, Bechtold István és
Chernel István sírját. Pócza Zoltán Bechtold Istvánra emlékezve
mondta: „Kőszeg újkori történetének egyik legnagyobb alakja, aki
tudományos munkásságával felbecsülhetetlen értékeket hagyott
maga után”, s hosszú évekig rajzolt
a Szőlő Jövésnek Könyvébe.
A ünnepet a Jurisics téren nyitották meg, miután eldördült Horváth
Gábor elnök (Ostromnapok Egyesület) muskétája. „Jöhetnek nehéz
idők, de a munkánkat, azt mindig
el kell végezni – mondta Básthy
Béla polgármester úr. Erre emlékeztetett minket a Szőlő Jövésnek
Könyve is”. Szólt azokról a polgárokról, akik elvégezték a munkát,
mert mindig bíztak a szebb időkben, még háború és járvány, inség
idején is.
Polgármesterünk
hangsúlyozta,

hogy gondolnunk kell azokra is,
akikre még nem tudunk megnyugvással emlékezni, azokra, akik az
elmúlt év során hunytak el. Külön
említette Soproni Zoltán vállalkozó,
Baranyai Zsolt roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke és Darabos
Béla, Bozsok polgármestere nevét.
Az idei hajtásokat Tóth Adrienn a
Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke és Stefanich Kornél
borász mutatta be a közönségnek.
A reményekről, hogy miről árulkodnak a kiválasztott vesszők,
Láng József (fotó) szőlész-borász
beszélt: A 2020-as évjáratról úgy
emlékezett, mint arról az esztendőről, amikor csak 11 mm csapadék
hullott, rendkívüli volt az aszály.
(A tőkepótlások helyét csákánynyal kellett fellazítani.) A eső
később, júliusban, augusztusban
érkezett. A közepes mennyiségű
termést, az átlagosnál némiképp
alacsonyabb mustfokkal tudták
betakarítani, de különösen a fehérborok illatosabbak, zamatosabbak lettek.
A friss hajtásokról: március elején
már könnyezett a szőlő, de jött
egy erős lehűlés. A szőlő megállt
a fejlődésben, ennek következtében – ellentétben a gyümölcsfákkal – nem károsodott. Érvényesnek látszik a mondás: „Ha a tőke
áprilisban vak és süket, örülhet annak asszony, gyerek.” Az idei hajtások nem túl nagyok, ezért jó esély
van arra, hogy szépen fejlődhetnek,
nem úgy, mint 2016-ban, amikor
dús vesszőkre érkezett a fagy.
Básthy Béla polgármester engedélyt adott a bejegyzésre, és reményét fejezte ki, hogy a most kétéves
városi szőlőültetvényről jövőre már
termést is szüretelhetünk.
Kevés zöld festéket kellett Németh
János művész úrnak felhasználni
a berajzoláshoz, hiszen a levelek
még kezdeményben is csak alig
látszottak.
Áldást Harangozó Vilmos esperesplébános adott. A rendezvényen
közreműködtek: Nagy Evelin és
B. Szabó Dominik a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes táncosai, Horváth
Nóra Prikazovics Ferenc versmondók, valamint Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának tagjai.
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Szőlőhajtásokról „online’ is

A kedvező, napsütéses időjárás
ellenére – bár a teraszok már kinyithattak – még nem élvezhettük
a járvány előtti teljes szabadságot, de az ünnephez kapcsolódó
szórakozásra is lehetőség nyílt. A
kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve és
hagyománya címmel kiállítás nyílt
a Lábasház boltívei alatt. A roll-up
összeállítás bepillantást enged a
híres kőszegi könyvbe, a szőlőtermesztés és bor történetébe, felsorolja a hozzájuk kapcsolódó városi
emlékeket, sorra veszi a könyv
rajzolóit, a szőlőfajtákat, a szokásokat, hiedelmeket, az ünnepet
kísérő rendezvényeket. Vándorkiállításként nagyban hozzájárulhat
a kőszegi Szent György-napi ese-

mények népszerűsítéséhez is.
Törekedtünk arra, „hogy ne csak a
könyv lapjait lehessen a kiállításon
látni, hanem azokat a kapcsolódási
pontokat is, amelyek ezt a hagyományt beágyazták a közösség életébe” – nyilatkozta Pócza Zoltán.
A művelődési központ munkatársai
játékra hívták a fiatalokat. „Nézzétek meg, készítsetek fotót” – szólt
a felhívás. A vár belső bejáratánál
felállított digitális oszlopon megtekinthetők a Szőlő Jövésnek Könyve
digitalizált oldalai. Arra kérték az
odalátogatókat, hogy készítsenek
magukról szelfit, amit elküldhettek
a megadott címre, a vár közösségi
oldalára.
TáF

Borverseny

bor érte el a kiváló minősítést. Az
egyre javuló szakmai, technológiai
színvonal megmutatkozott a mintákon. Básthy Béla polgármester adta
át a legkiválóbbaknak kiállított okleveleket. Elismerést kapott: Fehér
borok – Desics András, Néber-Tóth
Pincészet, Jagodics Attila; rozék –
Desics András, Néber-Tóth Pincészet; vörösborok – Alasz Pincészet.
TáF

A múlt évihez hasonlóan idén is elmaradt a hagyományos borverseny.
Ezért a szervezők zártkörű felnőttoktatás keretében megtartott találkozóra hívták a bortermelőket. A
szakember Szövényi Áron vezetésével „online” értékelték az elmúlt két
év, összesen huszonöt mintáját. Hat

SZÓDA ÜZEM & LERAKAT
9721 Gencsapáti, Ipar u. 1
Nyitvatartás:
H-P: 07:00-15:30, Szo: 08:00-12:00

+36 30/0183-818
info@xoda.hu
xoda.hu fb.com/XodaDrink xoda_drink
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Kávészünet Szövényi Áron borásszal
Kőszegen találta meg igazi hazáját a Blauburger
KÁ V É SZ Ü NE T
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Nagyapja, Szövényi István muzeológus Kőszeg város köztiszteletben álló díszpolgára
keltette újra életre a Szőlő Jövésnek Könyvébe történő hajtás bejegyzését. Követhette
volna édesapját, Istvánt és választhatta volna
az építész szakmát, de a kémia és biológia
szeretete miatt jobban vonzotta nagybátyja,
Ernő hivatása. Így lett ő is borász. Az élelmiszermérnöki és ezen belül a borászati pálya
választása kiskorában nem volt még életcélja. Pedig mindig is nagyon szerette az ízeket,
illatokat. Sokszor emlegetett történet volt a
családban, amikor egyik évben a karácsonyi
készülődést megelőző napokban édesanyja
bejglit sütött éjszaka és közben elaludt. A
kis Áron ébredt fel arra, hogy ég a sütőben
a bejgli, és ő keltette fel a szüleit. Az illatok iránti érzékenysége már akkor megmutatkozott. A borkóstolás során nagyon nagy
jelentősége van, hogy sok-sok kóstolással az
ember a borok fajtajellegét, a jellemző illatés ízjegyeket, valamint az esetleges borhibákat, vagy borászati problémákat illatokhoz,
ízjegyekhez kötni tudja. Ezeket, mint egy
ízmemóriát az agytekervényeiben eltárolja.
Mivel nem csak borokat bírál, kóstol, hanem
készít bort is, művel szőlőt, nagyon megfogta
az alkotásnak ez a folyamata. Nagyon sokrétű a szőlészeti és borászati tevékenység, számos területen kell nemcsak szaktudásilag,
hanem fizikailag és szellemileg is otthon lenni. A szőlő megtermelése, azután a bor elkészítése magas szintű hozzáértést követel és
ezt próbálja újabb és újabb ismeretanyagok
elsajátításával évről-évre egyre magasabb
szinten művelni.
A Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán
kezdett, mivel a kémia nagyon érdekelte, de
2 év műszaki egyetemista-lét után inkább a
hozzá sokkal közelebb álló Élelmiszermérnöki Kart és ezen belül a Borászatot választotta
nagybátyja bátorítására. Diplomamunkáját
Olaszországban az Udinei Egyetemen írta,
a hozzá szükséges préseléseket Prosecco
vidékén végezte. 2000-ben házasodott, 5
gyermekük van, Dóra, Regő, Hunor, Zalán és
Hajna. Zalán és Hajna ikerpár.
Közben 2002-ben végzett a Szent István
Egyetem Élelmiszermérnöki Karán, erjedésipari szakirányon.
2006-ban indította el saját borászatát Etyeken az Anonym Pincét. Egészen 2018-ig építgette lépésről-lépésre növelve az éves palackszámot, ahogy a piaci igények kívánták. Ezen
idő alatt a Kerttrade Kft. borászati szaktanácsadója volt, így gyakorlatilag a teljes magyar borász társadalommal megismerkedett.

– Jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) – régebbi nevén Szent István
Egyetem – Budai Campusán dolgozom tanársegédként a Szőlészeti és Borászati Intézet
Borászati Tanszékén. 2019 óta borászati technológiát oktatok, valamint érzékszervi bírálatot
tanítok egyetemistáknak és felnőttképzésben
résztvevő hallgatóknak. Emellett a szüretben
szőlőfeldolgozási és borászati technológiai gyakorlatokat is tartok.

– Tanársegédi állásom mellett doktori képzésben veszek részt a MATE Kertészettudományi
Doktori Iskolában. Témám: Növényi fehérje alapú kezelések hatása bioszőlőből készített borok
minőségére, különös tekintettel az élettani hatású
vegyületek képződésére.
– A kőszegi borok kitörési pontja, a fajtákat nézve szerintem a blauburger lehet, mivel egy olyan
szőlőről beszélünk, aminek bora már az első évben, rövid érlelés után fogyasztható, megfelelően
gyümölcsös, és mély színű. A másik lehetőség a
gyümölcsös rozék és fehérborok készítése, amire egyre nagyobb piaci igény van. Ilyen borokat
egyre nagyobb számban és egyre jobb minőségben készítenek a kőszegi borászok. Az utóbbi 2-3
évben ők is elkezdtek vörösborokat nem csak
frissen, hanem érlelten fahordós, kisfahordós érleléssel a piacra hozni, ez a kategória korábban
teljesen hiányzott a palettáról.
– Egyetemi munkám mellett saját borászatom,
az etyeki Anonym Pince mindennapi teendőit is
végzem, ami a napi szőlészeti és borászati munkákat is jelenti. Első évjáratunkban 2006-ban
palackban erjesztett, érlelt pezsgőt készítettünk
chardonnay és pinot noir fajtákból. Kezdetben
Szövényi Ernő borász nagybátyám szőlőiből
készítettünk bort sauvignon blancból, chardon-

nayból, és pinot noirból. Első nagy sikerünket
2011-ben értük el zenit és szürkebarát házasításából készült Egyből kettő borunkkal, amely
nevét ikreink születése miatt kapta. Egyre több
területet vettünk birtokba, így mára már 25.000
palack bort készítünk, amit főleg budapesti éttermeknek, szállodáknak, borbároknak értékesítünk.
Etyeken a palackban erjesztett pezsgőknek nagy
reneszánsza van, mi 2006 óta készítünk 4-5000
palackot évente. Tagja vagyok az Etyeki Pezsgő
eredetvédelem csoportnak. Első palackjait reményeink szerint 2 éves érlelést követően 2023-ban
már kóstolhatnak a hozzánk látogató vendégek.
– Borászati szaktanácsadó időszakomban kerültem szoros kapcsolatba a kőszegi és csepregi
borászokkal is, akiknek éves szinten tartottam
szakmai előadásokat. 2013 óta a nagybátyám
által létrehozott Vas megyei és kétévente Vas
megyei- és Nemzetközi borverseny szakmai elnöki posztját is betöltöm.
– Nagybátyám a rendszerváltást követően a
kőszegi borászokat is ellátta korszerű feldolgozó gépekkel. A Vas megyei borversenyeket
követően a borok értékelése során technológiai
tanácsokkal is ellátta őket. Úgy gondolom, hogy
megteremtette a stabil alapot, eszközöket adott
a borászok kezébe, amivel jó borokat tudnak
készíteni. Az én feladatom a finomhangolásban
van. A borverseny aktív résztvevőjeként bírálom
a kőszegi borokat, melyek minőségi szintjének
emelkedése évről-évre érezhető.
– Tapasztalataim szerint a blauburger szőlő Kőszegen találta meg igazi hazáját. Ezenkívül a kékfrankos fajta minden évjáratban jó minőséget ad
és egyes kiváló évjáratokban a cabernet fajták is
kiváló minőséget tudnak nyújtani.
– A kőszegi szőlőkben évekkel ezelőtt elkezdődött a régi ültetvények cseréje és a gazdák
alkalmazzák a modern szőlészeti technikákat
is. A borkészítés során a borászati technológia
fejlődése legjobban a rozé, valamint a fehérborokon érhető tetten, mivel a korszerű, reduktív
szemlélettel elkészített borokhoz korszerű technológiára és megfelelő borászati felkészültségre
van szükség.
– Az idén a szőlők fakadása Magyarországon a
megszokotthoz képest 2 hetet késett, ami előnyös volt a késői fagyok szempontjából, mivel
a zord télies időjárás így nem tudott kárt tenni a termésben. A késői fakadás miatt a szüret
későbbi időpontra tolódására számítunk. A már
kifejlődött hajtásokon már megjelentek az első
virágkezdemények, amikből a jövendő fürtök
alakulnak majd ki, egyelőre jó termés ígérkezik,
de ahogyan mondani szoktuk: sokat alszik kint
még a szőlő szüretig.
– A helyi borászok által szervezett rendezvényeken látom, hogy egyre többen érdeklődnek
a minőségi palackos borok iránt és az is látható,
hogy már nem csak az aktuális évjárat vörösboraira van igény.
Kiss János

Virágosítás
Az elmúlt évben még februárban
szerveződött egy csapat a belváros
látványosabb virágosítására. Akkor
a 2020 márciusában érkező COVID
elvitte a lehetőséget.
Idén május 11-én Kovács István
arról beszélt, hogy május második
felében megérkeznek a megrendelt
egynyári virágok, és azt követően
elkezdik a kiültetést. A fűnyírást a
korábbi években háromhetente végezték, idén áttértek kéthetes ciklusra, amit a májusban szokásos,
aranyat érő eső többször felülírt.
Egyes vélemények szerint május
alkalmas a virágos ablakok, előkertek kialakítására. Erre több jó

példa is van a kőszegiek részéről.
A Városmajor bejáratánál a fargerendákkal körbevett virágágyásban
május középen jól olvasható volt a
„PIAC” felirat. A fotó a Chernel utcában készült, ahol az útkarfákra
sok-sok virággal beültetett ládákat
helyeztek el. Az útszakasz a belváros igazi zöldövezete, a városfalon
a testvérvárosok szőlői zöldellnek.
A Zwinger falán újra megjelent a
borostyán, amelynek gyökereit is
kivették a felújítás idején. A „kivágjuk vagy mégse” véleményvitában
akkor elhangzott olyan információ
is, hogy a vastag ágakkal rendelkező borostyán az ország legrégebbi
példányai közé tartozik. Az „unokanövény” mostanra életre kelt.
Kámán Z
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Anyakönyvi hírek
Születések: Schrammer József és Németh Jennifer lánya Lilien, Kohl
László és Lamp Dóra fia Flórián, Serlegi Ádám és Török Anna Ibolya fia
Zsombor, Szentiványi Gábor és Hódosi Klaudia lánya Maja, Rajtik Martin és Kogler Fanny Gréta fia Zalán, Koczka Ádám és Boda Dóra lánya
Hanna, Sudár András és Horváth Anikó lánya Emerencia, Vajda Miklós
és Szarka Beáta lánya Katalin, Plechl Dávid és Máté Hajnalka lánya
Zora Elena, Sulyok Tamás Gábor és Androvicz Csilla lánya Eszter Júlia.
Házasság: Gajdán Dóra Titanilla – Sebestyén Krisztián Tamás, Horváth
Zsuzsanna – Weltler Gábor, Gulner Amanda – Semei László, Takács
Zsuzsanna – Grozner Péter, Ágh Renáta – Pindroch Szilárd, Molnár
Ramóna – Ávár Imre, Petrovics Andrea – Kovács Zoltán, Vogl Klára –
Bánhalmi Péter.
Halálozás: Deckelmann Ede, Döbrösy József.

A SCHOTT Hungary Kft. 25 éves lukácsházi gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat gyártó üzemébe várunk Téged GÉPKEZELŐ munkakörbe.
Az üveggyártó gépek folyamatos, és megfelelő működésének biztosításával hozzájárulsz közös
sikereinkhez. Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és megtanítjuk Neked az üveggyártás szakmai hátterét.

A RÉGIÓ EGYIK LEGMAGASABB ÓRABÉRÉT, 1 ÉVRE ELŐRE MEGADOTT FIX MUNKARENDET,
HAVONTA 2 SZABAD HÉTVÉGÉT, számos programot,
valamint béren kívüli juttatási csomagot NYÚJTUNK SZÁMODRA.

Nekünk a SCHOTT több, mint egy munkahely – gyere és csatlakozz hozzánk!
karrier.pph@schott.com
+3620 85 27 939

www@schott.com

SCHOT T HUNGARY KFT. H-9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
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Újabb 130 millió érkezett Kőszegre és a falvakba
A KT U Á LI S

Kőszegfalva és a környező falvak templomainak felújítása
kezdődhet el, illetve a folyamatban, pénzhiány miatt megszakadt munkálatok fejeződnek be.
A Kormány elindította a Magyar
Templomfelújítási
Programot,
így országosan az egyházi épített
örökség megóvása folytatódik.
Kőszegfalva és a környező falvakban egyházi épületek fejlesztésére
Kormányzati támogatásból közel
130 millió Ft áll rendelkezésre.
Ágh Péter szerint a Magyar Templom-felújítási Programban érintett
falvak és városok helyi közösségei
sok esetben évtizedek óta vártak a
felújítási munkálatokra. A képviselő hangsúlyozta, hogy az egyházi
épületek egy-egy település jelképei, annak műszaki állapota fontos
szerepet tölthet be a falu életében.
Ugyanakkor az építőipari beruházásokkal a gazdaság is erősödik,
a helyi vagy a környéken működő
vállalkozások jutnak a működéshez
szükséges megrendelésekhez.
A Bozsokon lévő Szent Anna-

templom tetőszerkezetének és bádogozásának felújítására 15 millió
Ft áll rendelkezésre. Ugyanekkora
összeget fordíthat az egyházközség
a Cákon lévő Szent Péter és Pál
Apostolok-templom tetőcseréjére,
ereszcsatorna felújítására. Az elmúlt években már súlyos károkat
okozott az esővíz a Gyöngyösfaluban lévő Szent Márton-templomban. A műemlék különlegessége,
hogy – azonos tervező lévén – az
épületszerkezet azonos, kicsinyített
formája a Kőszegen lévő Jézus Szíve-templomnak. A Kormány által

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Mindkét üzletünkben a megszokott
NYITVATARTÁSI REND szerint várjuk
szeretettel kedves vásárlóinkat!
Rendszeres LÁTÁSVIZSGÁLAT és
SZAKTANÁCSADÁS!
Rendel:
Dr. Gáti Éva és Kőhalmi-Szalay Mónika

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!
Egyes NAPSZEMÜVEGEK
20% kedvezménnyel!
Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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megítélt 15 millió Ft
támogatás a torony
felújítását szolgálja.
Kőszegdoroszlón,
a Szent Mártontemplom műszaki
állapota miatt is
van bőven feladat,
hiszen szükséges a
templom tornyának,
homlokzatának felújítása és a nyílászárók cseréjére. Erre
a célra 15 millió Ft
áll
rendelkezésre,
mint ahogy Kőszegszerdahelyen,
a Mindenszentektemplománál is a
tetőszerkezet felújítására. A pusztacsói
Kőszegfalva, Szent Lénárd-templom
Szent István Királytemplom homlokzatának és lába- templomnál tetőcserét, bádogozatának felújítása indokolt a ren- zást, ereszt és párkányokat érintő
delkezésre álló 15 millió Ft-ból.
beavatkozást terveznek 14,3 milA Kőszegen lévő Zárda-kápolna lió Ft értékben. Április 30-án Ágh
jobbá tételére 15 millió Ft fordít- Péter országgyűlési képviselő erről
ható, az Isten Ige Társaság Misz- tájékoztatta Básthy Béla polgársziós házában lévő kápolna fel- mestert és Velkyné Ball Andrea önújítására 10 millió Ft fordítható. kormányzati képviselőt.
Kőszegfalván a Szent LénárdKZ
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Jelentős összegű kormányzati támogatás
érkezett Kőszegre a
római katolikus egyházi épületek felújítására. A hírt 2020.
november 4-én Soltész Miklós államtitkár jelentette be azon
a sajtótájékoztatón,
ahol a tervekről beszélt dr. Székely János
megyéspüspök, Ágh
Péter országgyűlési
képviselő és Básthy
Béla polgármester. A
teljes összeg 6,505
milliárd Ft. Erről a
Kormány első határozata (400 millió
Ft) 2017-ben született meg. A második
(2020. október 30.)
alapján 6 milliárd 105 millió 75
ezer 947 Ft fordítható a megadott
célokra. A támogatási összeget a
Szombathelyi Egyházmegye kezeli.

A templomok felújítása a műemlékvédelmet szolgálja.
A városlakók részéről többször elhangzott a kérdés: mikor kezdődnek

az építkezések. Május 13-án Sarkadi Márton szakmai koordinátor a
felújítások alapos előkészítésének
időigényességéről beszélt, amely a
műemlékek rendkívüli értéke miatt
is elvárás. Azon a napon két alpinista több mint húsz méter magasságban erősítette meg a Jézus Szíve-templom déli oldalán lévő keresztet. Emelőkocsiról nem érték el,
ezért a művelet még jobban igénybe vette az alpinista képességeket.
Az erősítés azért történt, hogy a
kereszt ne dőljön le a magasból.
Április harmadik hetében ugyanebben a magasságban, az északi
oldalon lévő keresztet hozták le a
fal mellett felépített állványzaton
keresztül. A templom tetőzetén,
sarokpontjain neogótikus díszbádog található, amelyet újra le kell
gyártani. A hosszadalmas munka
már elkezdődött. Drónról készítettek felvételeket a tornyokon lévő
cserepekről, amelyek felhasználhatóságáról még döntés nem született, de ehhez támpontot ad a sok
lehullott tetőcserép.
Május 13-án a Szent Jakab-templom homlokzatán lévő szobor műszaki állapotát vizsgálták a kőrestaurátorok. A szentet ábrázoló, 12
méter magasságban lévő, 170 cm
magas szoborról apró részek váltak
le. A bal kéz és jobb láb darabjain
lehet mindezt legjobban észreven-

A KT U Á LI S

A templomok a felújítása a műemlékvédelmet szolgálja

ni. Fennáll az a veszély, hogy több
rész is leválik, ezért a rossz állapotú
részeket ideiglenesen rögzítették
a szakemberek. Azt is meg kellett
állapítani, hogyan lehet majd a
szobrot a magasból leemelni, hogy
a restauráslást el tudják végezni a
szakműhelyben.
A Szent Jakab-templom
már hosszabb ideje nem
volt alkalmas szentmise
megtartására. Május
második felében öt-tíz
napra hermetikusan
lezárják a Szent Imretemplomot is. Sarkadi
Márton szakmai koordinátor elmondta, hogy
a bútorzat, a padok
rendkívül értékesek,
de a rovarkártevők miatt fertőzöttek. Ennek
megszüntetését végzik
el májusban. A bútorokat beborítják, és a
belső térbe fertőtlenítő
anyagot helyeznek el.
Az a cél, hogy hosszabb
távon maradjon meg az
értékes bútorzat.
Kámán Z
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www.7forras.hu

Fruitty Ice
Vizer Szorbet
Jégkrém Pohárban

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021.05.17 - 06.01.

BOLDOG
GYEREKNAPOT!

Erdei Gyümölcsös vagy
Maracuja
200ml, 2145 Ft/l vagy

Carte D'Or
Jégkrém

Okey Tölcséres Jégkrém

Vanília vagy
Csokoládé
vagy Puncs 1l,

Csokoládé vagy Vanília
vagy Eper 115ml, 2165 Ft/l

1199 Ft/db

249 Ft/db

Kinder
Meglepetés
Tojás

Classic vagy Lány
20g, 12 950 Ft/kg

259 Ft/db

Kaiser
Grillkolbász

Mix vagy
Mustáros
vagy Sajtos Vcs.
190g, 2889Ft/kg
Több Ízben

Finonimo Szalámi

Sertés Tarja Csontos

1359 Ft/kg

Coop
Frissföl

20% Vödrös
800g, 1996 Ft/kg

499 Ft/db
Tiger
Energiaital

Classic vagy
Longer Power
0.25l, 636 Ft/l

159 Ft/db

Ausztria vagy Kárpát vagy
Mix Szvg. 75g, 4387 Ft/kg Több Ízben

329 Ft/db

549 Ft/db
Alpok-Aqua
Forrásvíz

Sunny
Napraforgó
Étolaj 1l

Anni Panni
Esl Tej 2.8% 1l

249 Ft/db

499 Ft/db
Coop
Alkoholos
Higiéniai
Kéztisztító

Steffl
Sör

Dobozos
4,2%
0,5l, 458 Ft/l

229 Ft/db

Gél 50ml, 19 950Ft/l

399 Ft/db

Szénsavas vagy
Szénsavmentes
1.5l, 72 Ft/l

109 Ft/db

Hospi
Kézfertőtlenítő
Folyadék
500ml, 2198Ft/l

1099 Ft/db

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

Fa kivágása és ültetése
Dózsa György utca végénél lévő
Széchenyi-parkban április végén a
városüzemeltető kft. három darab
óriásfát vágatott ki. Az egyik átmérője meghaladta az egy métert, a fa
belsejében lévő üreg átmérője a fél
métert. A fa kidőléséből származó
veszély elhárult. Hasonló okokból vágtak ki fát a Felső körúton,
a Liszt Ferenc utcában és a Petőfi
téren is. A Kft. a nagy átmérőjű fák
tárolását tervezi, mert kályhakész

tűzifaként való aprítását jelenleg
nem tudják megoldani.
Nemcsak fakivágás történt áprilisban, hanem április 22-én, a Föld
napján elültették a Fő téren a korai
juharfát. Ahogy Kovács István megfogalmazta, kihívást volt a 15 éves
fa ültetése, mert az elmúlt tíz évben
egy helyen, a Sopronhorpácson lévő
faiskolában növelte a gyökereit. A
földlabdával együtt másfél tonnát
kellett a markolónak megemelni,

2021. MÁJUS 17.

hogy az 50 cm kerületű
fa a helyére kerüljön. Az
öntözését és gondozását a
városüzemeltető kft. végzi.
A május középen készített
fotó a fa életjeleit mutatja,
de erről az igazi bizonyosságot – ahogy Kovács István megfogalmazta – csak
egy év múlva szerezhetünk. Básthy Béla polgármester terve valósult meg
azzal, hogy a Fő téren az
egyik, a középső szökőkút
helyett legyen egy lombos
fa, amely árnyékot ad.
Szavai szerint nem is kell
régi kőszeginek lenni, hogy
emlékezzünk arra, hogy
a Fő teret több lombos fa
árnyékolta.
Kámán Z

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

V Á RO SHÁ Z A

X X X I V. É V F O LYA M , 5 . S Z Á M

11

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I V. É V F O LYA M , 5 . S Z Á M

2021. MÁJUS 17.

Hotel lett a Bencés Rendházból
V E ND É GV Á R Ó

A kőszegiek által Bencés Rendházként ismert épület 2020. október
16-án új funkciót kapott. Ekkor
kezdte meg a működését a
rendkívül értékes műemlék
komplexumban a Benedict
Hotel, amit az első hosszú hétvégén 70%-osan foglalták le
a vendégek. Horváth Katalin
(fotó) szállodavezető május
7-én arról beszélt, hogy a baráti
tarságok elsődlegesen hegyi túrázás vagy pihenés, városnézés
szándékával érkeztek. A gyors
fellendülés 2020. november
11-től nullázódott, mert a vírus
okozta rendeletek a turisztikai
célból történő szállásfoglalást
megszüntették. A Hotel bezárt,
és temperált fűtéssel vészelte
át a telet. Az üzemeltetés cél-

jából felvett dolgozók továbbra is
megtartották a munkaviszonyukat. Idén, májusban elkezdődött

Egyre több helyen
A becsületkassza Kőszeg egyik szimbóluma, nagy értéke, hogy a Hegyalja lakói egyre jobban átveszik a
hagyományt a házi termékek árusításával. A kapukba, a házak elé vagy
a sarokra kirakott virágok, házi finomságok nem a vevő és eladó kapcsolatát jelentik, hanem annak csak
a bizalmi részét. A háziaknak jelent
néhány forint bevételt, elfoglaltságot, hasznos időtöltést, a hokedliről
válogatónak sokkal inkább egyfajta
vásárlási lehetőséget. Az itt élőknek a becsületkassza természetes,
az először hozzánk érkezőnek egy
csoda. Igen csoda, hogy a hagyomány létezik, és formálódik a mindennapokhoz. A korábbi években a
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gyümölcs, virág kihelyezése jelentette a becsületkassza létezését, de
mostanra már a városlakók kiraknak
az asztalkára mindenfélét: lekvárt,
szörpöt, varrásokat, ruhát, könyvet,
újságot, játékot. Sok esetben ingyen
is elvihető. Újabb jellegzetessége a
becsületkasszának, hogy egyre több
helyen jelenik meg, és mindez növeli
a város turisztikai értékét.
A COVID időszakában a közterületet ingyen lehet elfoglalni, de
norma szerinti életünkben más a
helyzet. A város helypénzzel soha
nem terhelte a hagyományt, a tradicionális szokást, amelynek eszmei értéke óriási.
KZ

a vendéglátói szolgáltatás korlátozásának a csökkentése, ezért az
igazgatónő tartós fellendüléssel, új
dolgozók felvételével
számol. Az elhangzottak szerint májusban
még alig, de júniusra
már érkeztek foglalások, a nyári hónapokra vonatkozó adatok
jó reményekre adnak
okot. Mindezt az igazgatónő a Pausetta Kávézó teraszán mondta,
amikor hideg, esős
idő zúdult az utcán
a járókelőkre. Az elhangzottak szerint az
időjárás meghatározza
a vendégforgalmat a
pannonhalmi, Pausa

Cukrászda működési rendszerére
felépített Pausetta Cukrászdában.
A szállodavezető abban bízik, hogy
rossz időben is be tudják vonzani a
vendégeket a jellegzetes kínálattal.
Májusban az apátsági településről
megérkeztek a különböző édességek, és Bencés Rend egyre több
terméke. Az épület tulajdonosa a
Pannonhalmi Apátság, amely a
KRAFT-projekt keretein belül kormányzati támogatásból felújította
– vagy sokkal inkább romlástól
mentette meg – az épületet. Az
üzemeltetést átvette az Accent
Hotels, amely Magyarországon
húsznál több Hotelt üzemeltet, és
ennél többet külföldön. A hotellánc
kapcsolati rendszere alapján vár a
szállodavezető külföldi vendégeket
az elegáns 35 szobába, amelyből
kettő extra kategóriába tartozó
apartman.
KZ

Abért-tó – büfé – WC
Februárban adtuk közre a hírt,
hogy a Sporthorgász Egyesületek
Vas megyei Szövetsége horgászturisztikai fejlesztésre 21 millió Ft-ot
nyert. Ennek egy részéből különböző fejlesztések történnek az
Abért-tónál. Áprilisban elkezdődött
az 545 m2-es kőzúzalékos parkoló
építése. Májusra elkészült egy 6x6

dik hetében egy nem várt változás
történt, mert a bicikliút pihenőhelye
mellé elhelyeztek egy konténert,
amely egyértelműen a vendéglátást
szolgálja, és nem a horgászprojekt
része. Mindezt az önkormányzat
által kiadott tájékoztatás megerősítette. A büfét majd egy vállalkozó
működteti. Annyi bizonyos, hogy sok

m-es szilárd aljzatú térköves esőbeálló a tó délkeleti részén kijelölt
rendezvénytéren. A területen 15féle fejlesztést hajtanak végre. Látványos az is, hogy az elmúlt évben
átadott bicikliúttal párhuzamosan
megépítettek egy kőzúzalékos utat
a tópart közelében. Május máso-

kiránduló veszi majd igénybe a szolgáltatást, hiszen a tó környéke turisztikai központ lett az elmúlt években. Ezt látta a horgászszövetség,
de a horgászok érdekében indította
el a pályázatot. A fejlesztés része
egy tábori WC üzembe állítása is.
KZ
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Megújult a Kőszegi Tourinform iroda
Megújult külső, látványos belső,
és számos új szolgáltatás fogadja
a vendégeket az újranyitó Kőszegi Tourinformban, a Fő téren. Az
elmúlt hónapokban elkészült a
Kőszeg város önkormányzata és a
Tourinformot is üzemeltető Írottkő
Natúrparkért Egyesület közös ún.
TOP Turisztikai pályázatának egyik
kulcseleme, és az újranyitásnak
köszönhetően már a kőszegiek és
az idelátogatók is igénybe vehetik.
Lapunk a nyitás előtt exkluzív sétát
tehetett a turisztikai látogatóközpontban.
Jó belépni, rá sem ismerni a korábbi
helyiségekre. Első látásra feltűnik a
kreatív belső design, amely elsősorban az Ölellek.Kőszeg turisztikai arculat formáit és színvilágát tükrözi,
kiegészülve a természeti attrakciókat nyújtó Írottkő Natúrpark kedvelt
és régóta bevezetett képi elemeivel.
A fogadótér legalább háromszor
akkora lett, tágas és modern. A belépő először a kör alakuló pultnál
találkozik a Tourinformos munkatársakkal, akik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek köszönhetően,
egyenpólóban tudják ellátni információkkal és prospektusokkal a betérőket. Az országosan felismerhető
új Tourinform design: a fehér berendezés és az erezett fa mintájú padló- és bútorbetétek mellett, a térség
legfontosabb attrakcióiról készült
látványos, nagyméretű fényképek
színesítik, míg változatos kiállító
terek teszik különlegesen egyedivé
a fogadópontot.
A főfalon található a Tourinform interaktív terepasztala. Egyik oldalán
a város, és a Kálváriától az Óházig,
a Kenyérhegyig tartó hegyoldal
látható. A másik oldalon látható az
egész Alpokalja domborzata: Borostyánkőtől Csepregig, Kőszegtől
Felsőőrig. A terepasztal már most
a látogatók kedvence lett! Kis érintőképernyőn lehet újabb és újabb
térképeket előcsalni a vetítőre: az
ostromra felvonuló török seregek
elhelyezkedésétől, a védett területek határán át, régi és új kőszegi
vendégfogadók, valamint az egyes
borászatok pincéi és kínálatuk is
olvasható a terepasztalt kiegészítő
képernyőn.
Kis helyen, mégis hatalmas kíná-

lattal szolgál a Tourinform kiállítószekrénye, amelyből mint egy óriás
könyvespolcból lehet kihúzni az érdeklődésnek megfelelő kétoldalas,
két méter magas „könyveket”. A
Kőszegi vár és a múzeumok, a Kőszegi séták és az éves programok,
kirándulások, magyar és osztrák
natúrparki települések kincsei, természeti értékeink és sok apróság
várja a nagyokat, alul pedig játékos
részletek a gyerekeket. Reméljük,
hogy Kőszeg és a Natúrpark itt látható 5 nagykönyvét az itt élők is
szívesen lapozgatják majd!

A séták mellett, utazástervező program is készül, amely a Tourinformfejlesztés záróelemeként októbertől
lesz mindenki számára hozzáférhető.
Az érkezők érintőképernyőn, netán
már otthon a honlapon megtervezhetik egyhetes programjukat, és a
Tourinfomban ki is nyomtatják részükre ezt a személyre, családra,
konkrét utazásra szóló „prospektust”.
Kőszeg méltán büszke kulturális
és művészeti életére. A Tourinform
homlokzatán látható egy teljesüveges galéria-ablak is, amelyben
időről időre otthont adnak a kőszegi

Mindenkihez szólnak az elkészült
Kőszegi séták is, amelyek ezzel a
címmel már minden mobiltelefonos applikációtárból letölthetőek.
A 13 Kőszegi és natúrparki séta, a
klasszikus és közkedvelt belvárosi
séták mellett, körbevezet a várfal
mentén, vagy végig a Gyöngyösön
a régi malmok és egykori gyárak
birodalmában, vagy a német felsőváros Andalgóig nyúló színes
világába, netán a regényes kőszegi
temetőbe vagy akár fel a Kálváriahegy oldalára. A séták összeállításában ismert kőszegi szakemberek
vettek részt: Lovassy Klára, Söptei
Imre, Simon Zsófia, Gürtler Katalin
és Ilon Gábor mellett, sok kisebbnagyobb önkéntes segítség érkezett
a mintegy 130 látogatópont számbavételéhez. Amikor valaki letölti a
telefonjára, akkor az adott épület
vagy látványosság környékére érkezve, már olvashatja is a különleges részleteket. Három séta anyaga
ráadásul már magyar, német és
angol felmondással is elérhető. A
sétaút vonalát követve, vagy otthon
akár meg is hallgatható.

vagy Kőszegen kiállító alkotóknak
egy-egy képük, szobruk időszaki
kiállítására. Most Kodolányi László
szobrász két alkotása látható. A látogatók beharangozót kaphatnak a
városban készülő tárlatok alkotásaiból, így most az augusztusra terve-
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zett In memoriam kiállítás anyagából. A bejárat mellett látható Bukits
Eszter fiatal kőszegi nemezművész
aranygyapjú képe, amely a Velemi
arany diadém egyik napkorongját
dolgozta fel, a másik oszlopra pedig
David Newbatt skót festőművész
nagyméretű zászlószerű történelmi
tablója feszül fel, Kőszeg város születésének dicsérete címmel.
Aki megpihenne, akár kicsit olvasgatna, szemlélődne a Tourinformban, ezt a kőszegi nemezgyár
gyapjúfilcével borított padon vagy
kanapén teheti meg, de választhatja Bodovics Árpád asztalosnak
a kőszegi erdőkben is fellelhető hét
különböző fából készült lócáit is. A
Tourinform új kínálatában megtalálhatóak az alpannonia® Light és
Hard túrák túraútlevelei, de a Kőszegi séták és a Natúrparki gyöngyszemek, valamint a legismertebb
Kőszeg térségi útikönyvek nyomtatott példányai is.
Az ismert okokból hosszúra nyúlt
télben, nem kis részt a Kisfaludy pályázatoknak köszönhetően, számos
kőszegi és natúrparki szállásadó
újította meg kínálatát, hogy méltó módon fogadhassa a visszatérő
vendégeket. A mostani átalakítással
a térség harmadik leglátogatottabb
fogadópontja (a Kőszegi vár és a
kalandpark mellett a harmadik),
a Kőszegi Tourinform most évekre
előre, szép és otthonos közegben
fogadhatja majd az évi mintegy tízezer betérő látogatóját.
KZ

V Á RO SHÁ Z A

X X X I V. É V F O LYA M , 5 . S Z Á M

Kőszegi Lakásszövetkezet könyvelőt vagy
Társasház kezelőt keres.
Önéletrajzot a következő email címre kérjük:
epületkezeles2021@gmail.com
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Életmentők
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Két kőszegi tűzoltó, Keresztes László zászlós, és Terjék Sándor őrmester május 4-én vehette át Pintér
Sándor belügyminiszter által adományozott Bátorságért Érdemjelet
Kontrát Károly miniszterhelyettestől. Az ünnepi esemény időpontját
a COVID is meghatározta, mert a
díjat március 15-i ünnepen ítélték
oda a bátor cselekedetért. Egy idős
asszonyt lakástűzből mentettek ki
2020. december 12-én. A két férfival május 7-én beszélgettünk, amikor Terjék Sándor társával egyetértve hangsúlyozta, hogy a mentést
a négy kocsival kivonuló tűzoltó
csapat végezte el. A mentésben,
az elsőfrontban való részvétel – az
aznapra történt – szolgálati beosztás következménye. Ők ketten az
1/1. és 1/2. beosztást kapták meg
aznapra. Rimányi Márk tűzoltó
százados szolgálatparancsnokkal
voltak a „frontvonalban”. Mindketten hangsúlyozták, hogy minden
beavatkozás szigorú szolgálati rend
szerint történik. A társakkal négy
tömlőt szereltek a tűzoltóautótól a
harmadik emeleten lévő lakásig.
Amikor odaértek a nyitott ajtóból
kifelé áramlott a füst, a szemben
lévő szobában lángok csaptak fel.
Azt az információt kapta a mentő-

csapat, hogy egy aszszony a lakásban van.
Ezért mentek előre a
parancsnok irányítása
szerint, aki hőkamerán
keresztül figyelte a környezetet. László – aki
a vízsugárcsövet irányította – hozzáfűzte,
ilyen helyzetben valójában semmit nem lehet
látni, csak a hőkamera
ad támpontot. Át kellett
hatolniuk a lángokkal
borított szobán, ettől a
jobbra lévő helyiségben
találták meg a sérült
asszonyt, akit a parancsnok és Sándor vitt
ki a lakásból.

Kupakot gyűjtenek
Két éve adták át a Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság Liszt Ferenc utcai
modern épületét, ahonnét a riasztás után nyolc percen belül indulnak a káreseményhez. A kivonuló
csapat tagjai saját otthonukból,
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aktuális tartózkodási helyükről
ennyi idő alatt érkeznek be a laktanyába, majd indulnak a mentés
helyszínére. Április végén egy másik szolgálatot is vállaltak, kupakot
gyűjtenek Noel javára. Seper And-

Életet mentett egy felkészült csapat, közülük ketten kőszegiek.
Terjék Sándor tíz éve – egy
Kecskemét melletti faluból –
költözött Kőszegre családjával,
három gyermekével. Baráti,
társas kapcsolatai révén ismerte
meg az önkéntes tűzoltók mindennapjait, és a pozitív hatások
miatt egyre jobban érdeklődött
a tevékenység iránt. Aztán elérkezett az idő, amikor jelentkezett hivatásos tűzoltónak, majd
a képzések után már hatodik
éve hivatásos tűzoltó Szombathelyen. A szolgálati napokon
kívül önkéntes tűzoltó Kőszegen. Terjék Sándor a tűzoltó feladatkör értékét a segítségnyújtás erejében fogalmazta meg,
mindezt erősíti a csapatszellem,
a baráti társaság.
Keresztes László ifjúsági tűzoltóként kezdte meg a pályafutását. A
családja a nagyszülőkig visszamenőleg tagja volt az önkéntes tűzoltóságnak. Ifjúként járt versenyekre,
végezte a képzéshez szükséges
tanfolyamokat. Majd 2002-től Kőszegen lett főállású tűzoltó, 2006től Szombathelyen hivatásos. Kőszegen vállalja az önkéntes tűzoltó
munkát, azok közé tartozik, akik
riasztás után nyolc percen belül elindulnak a laktanyából.
Kámán Z
rás, a város díszpolgára volt a kezdeményező, amihez csatlakoztak a
tűzoltó társak. A kérést Harsányi
Zsolt és az 5thgear Kft. munkatársi
csapata – önkéntes felajánlással
– teljesítette, elkészítették a szív
formájú gyűjtőládát. Az önkéntes tűzoltók ástak, betonoztak, és
április végén üzembe állították. A
segítségnyújtást formázó szívláda
várja mindazokat, akik a kupakok
elhelyezésével tudnak segíteni.
„Ez nemcsak segítség” – mondta Seper András, mert ez egyben
környezetvédelem is, a műanyag
biztosan nem kerül a hasznosíthatatlan hulladékok közé. A tűzoltóparancsnok egy másik fontos tényre is felhívta a figyelmet. Az üdítők,
sörök fémdobozainak gyűjtése is
sokat segíthet a rászorulóknak, betegeknek. Az ügyeleti szolgálatban
lévő tűzoltók bármikor befogadják
a gyűjtött dobozokat, amit aztán

értékesítenek, és ennek árbevételét
lehet fordítani Noel, vagy más ember javára. Kérik a Kedves Olvasót,
vegyenek ebben részt!
KZ

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából:
Szabó Ferencné Hábetler Mártát
(92 éves), Kósa Sándorné Horváth Margitot (92 éves), Farkas
Istvánt (90 éves), Víg Józsefné
Boda Irént (94 éves), Draskovics
Ottó Nándorné Tímár Jolánt (92
éves), Németh Istvánné Murányi
Évát (96 éves) és Csóti Imrét
(95 éves).
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Egy épület akkor kerül igazán közel
a szívünkhöz, ha ismerjük annak
történetét. Az Árpád tér 1. szám
alatt álló, a Kőszegi Evangélikus
Gimnázium, Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium szomszédságában lévő ún. Kuzma-ház is ilyen.
Dr. Haris Andrea művészettörténész
építéstörténeti kutatásából kiderül,
hogy először 1815-ben szerepelt
egy összeírásban a telken álló ház
az évszázadokkal ezelőtt még fapiacként használt Árpád téren, bár az
épület biztosan régebbi ennél. Az
ötödik ismert tulajdonosa, Kuzma
Samu után a városban Kuzma-házként vált közismertté. A Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület 1901ben vásárolta meg abból a célból,

hogy az 1899-ben elkészült felsőbb
leányiskolának telkét bővítsék. A
Kőszeg és Vidéke 1911. évi 31.
száma megemlékezik arról, hogy
Gyurátz püspök egyházkerületi jelentésében felveti a Kuzma-ház két
emeletre való bővítésének gondolatát a tanulói létszám gyarapodása
ill. egy evangélikus tanítóképző indítása okán. Az épületet 1948-ban
államosították, majd a rendszerváltás után visszakapta az evangélikus
egyház. A Kuzma-házban az iskola
pedagógusai laktak és laknak részben még ma is. A belső szárny alsó
része pedig az udvari labor lovas
szaktermeként szolgál. Az elmúlt
félév online időszaka alkalmas
volt arra, hogy a patináját vesztett

Nagyon szép lett

E GYE B E K

Újabb gyöngyszem az Árpád-téren a Kuzma-ház

épület megújuljon. Új tetőszerkezetet, vakolatot, színezést kapott,
a belső udvar függőfolyosója is
új szerkezet. Aki arra jár, mindenképpen tekintse meg a legalább
200 éves, felújított, késő romantikus stílusú épületet, a homlokzat
színharmóniáját (ami az egykori
színezett képeslapokon fellelhető
színvilágot idézi), a terrakotta díszeket és az udvari függőfolyosót a
reá felfutó idős szőlővel. Az épület

felújításához a forrást a fenntartó,
a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította. A felújítás terveit a
Stampf Építőmérnöki Kft. végezte,
a kivitelező a Kőszegi „Címerpajzs”
Plusz Kft. volt.
Köszönjük a fenntartónak a támogatást, technikai dolgozóinknak a
pakolást, a kivitelezőnek a gondos
munkát és a lakosságnak a türelmet!
Illés Péter

Jég zúdult Peresznyére

A történelmi belváros sarokházának felújítása április végén
befejeződött. Mitagadás, nagyon széppé varázsolták az építők, és mostantól a Fő tér többi szép épületének az egyike
a sarokház.

Május 15-én, szombaton 15.00
órakor a szakadó eső hirtelen
jégre váltott, és legalább húsz
percig vastagon zúdult a falura.
A jég csapása elsődlegesen a Zrínyi utcát érte mintegy 100 méter
hosszan. A katasztrófa alapvetően
három utcát érintett. A jég vastagon felhalmozódott, és az esővízzel
együtt ömlött a temető előtti térre.
A falu Répcevis felöli részéről sárral, kövekkel dúsítottt hordalékot
hozott le az áramló víz. A csatornanyílásokat gyorsan eltömte, így
a víz az utakról nem tudott elfolyni, azokon csak gépjárművekkel,
munkagépekkel lehetett átkelni.
A helyi önkéntes tűzoltók gyorsan
munkába álltak, és – ahogy minden bevetés előtt kötelező – riasztották a katasztrófavédelmet. A két
szomszédtelepülés, Horvátzsidány
és Répcevis önkéntes tűzoltóival
együtt megérkeztek a kőszegiek.
Ekkor Orbán Gyula polgármes-

tertől, helyi tűzoltó parancsnoktól
Seper András tűzoltó ezredes vette
át a mentés irányítását. Akkor már
intenzíven végezték a munkát a
helyi civilek, akik közül több személy markolóval, traktorral vett
részt a mentésben. Kora estig
megtörtént a veszélyelhárítás, ezt
követően a katasztrófavédelem
tűzoltói elvonulhattak.
A helyiek sötétedésig dolgoztak, a
mentő egységek azon a délutánon
tíz teherautónyi jeget, hordalékot
szállítottak el használaton kívüli
önkormányzati területekre. Másnap, vasárnap reggel az útszéleken még láthatóak voltak a több
cm vastag jégdarabok. A házaknál
többféle – kisebb nagyobb – kár
keletkezett.
Orbán Gyula polgármester köszönetét fejezi ki minden segítőnek a
falu érdekében elvégzett mentést
szolgáló munkáért.
Kámán Z
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Egy korszak lezárult

VIDÉK

Gyöngyösfalu: A falu történelmének egy szakasza lezárult, fél
évszázad után Porpáczy József Esperes Úr elköltözött a paplakból.
Nagy öröm, hogy egészsége helyre
állt, sokat fogyott, de a kedve és
a személyisége a régi. Rengeteg
fénykép és emlék gyűlt össze az
évek alatt. Az önkormányzati dolgozók segítettek a pakolásban.
A hónap elején jó hírt kaptunk, a
Pösei Szent Márton-templom felújításához 15 millió Ft-ra pályázott
sikerrel Balaton Tihamér egyházközségi elnök. A pénz hatékony felhasz-

nálásáért egy szervező bizottságot
hozott létre, mert sajnos ez az összeg
nem lesz elég a munkákra. A felújítás
célja: a templomtorony palájának
cseréje, tartószerkezet javítása, a
téglafalazat impregnálása, rossz téglák cseréje. A projektet Gyöngyösfalu
Község Önkormányzata is támogatja.
Április hónap utolsó napján megmozdult gyerek és felnőtt egyaránt.
A faluban két helyen állítottak májusfát, a közösség ereje egy ilyen
szép hagyomány megőrzésében
tud igazán megmutatkozni.
A mi kis falunkba látogatott Ágh

2021. MÁJUS 17.
Péter országgyűlési képviselő
megnézte a tavalyi évben elnyert
Magyar Falu Program keretében
beszerzett eszközöket.
A Dr. Tolnay Sándor Általános iskola 21/22 tanévre 37 elsőosztályos
tanuló iratkozott be. Az intézmény
vezetőjének tájékoztatása alapján
két elsőosztály kezdi meg az új
tanévet. A tantermek száma sajnos
nem elégséges, ezért Gyöngyösfalu
Önkormányzata nyújt segítséget az
örömteli probléma megoldásához.
A Közösségi Háznál kihelyezett használt étolaj gyűjtőpont jól működik,
már egyszer megtelt mindkét gyűjtő.
A hegyi út pályázatához szükséges
tervek dokumentumok elkészültek,

aszfaltos út lenne a Liget utcáig,
a meredek rész betonút. A pályázat 95 %-os finanszírozású, ezért
nagy lehetőség előtt áll községünk.
Várjuk a pályázat beadását, mert
nagyban emelné a hegyen gazdálkodók, és pihenők kényelmét.
Lomtalanítás az idei évben is hasonló módon lesz megoldva, mint
tavaly. Július 13. a várható időpont.
Kérem a lakosságot, hogy a kiértesítésnek megfelelően történjen az
együttműködés. Köszönettel!
Hamarosan a Seregélyházán található fahíd feljárójának betonozására kerül sor, emiatt a híd lezárása
is megtörténik.
Tóth Árpád

nál, és több faluban. Először a Nyíres utcába, ahol Forró Zsófi örülhetett barátja, Bognár Dávid májusfa
ajándékának. Aztán Cákon Nemes
Gergő két kisebb lányának állított

májusfát, majd Lukácsházán Németh Dániel okozott kellemes meglepetést a barátnője, Óvári Rebeka
számára.
KZ

lémát és több lehetséges megoldás
közül azt választotta, hogy a 051.
hrsz út sorompóval lezárásra kerül,
a behajtás csak előzetes engedélylyel lesz lehetséges.
A vízért érkezőknek mintegy 80100 méteres sétára lesz szüksége a
forrás megközelítéséhez. Úgy gondoljuk, hogy ez nem túlzottan nagy
teher a víz minőségének védelme
érdekében. Továbbra is szívesen

látunk mindenkit a Forrásnál, és
megértésüket kérjük.
Bánó Zoltán
(A fotó május 8-án délelőtt készült.
Akkor – Kőszegről és Bükről érkezett – két család töltötte meg a
kannákat forrásvízzel. Aggodalmuk
arról szólt, hogy majdan fizetni kell
a forrásvíz elvitele esetén. Az autók
behajtási tilalmát szavaik szerint
maximálisan támogatják. KZ)

Májusfa a lányoknak
Szervezett meglepetésként Kőszegszerdahelyen május 1-jén
Drenovácz István májusfát állított a
barátnője, Fried Fanni (fotó) részére.
Az ifjú felidézte a régi, kedves hagyományt. Kicsit a helyszínt változtatta, mert a lány Szombathelyen,
lakótelepen lakik, és ott májusfa
állítása a harmadik emeleten nehéz
feladat. A faluban a tágas tér adott
erre lehetőséget. Fanninak május
1-jén rendkívül gyorsan kellett
autóznia Kőszegszerdahelyre, hogy
láthassa a férfias és addig titkolt
cselekedetet. „Igazi meglepetés
volt az első májusfám” – mondta

egy héttel később. Az elsőre nyolc
évet várt, mert ők ketten nyolc
éve ismerik egymást, mindketten
lovagolnak különböző huszáregyesületben, és a lovas túrákon,
rendezvényeken több alkalommal
találkoztak. Mégis az internet hozta el a kapcsolat kezdetét 2020.
szeptember 5-én. „István rámírt”
– mondta Fanni. Onnét már nem
volt megállás a májusfa állításáig.
Az első közös túrájukon – saját lóval
– Kőszegszerdahelytől Nagycenkig
lovagoltak. „Fél napig tartott a
májusfa állítása” – mondta István,
mert hat barát végezte el több ház-

Kiszsidányi-forrás
Az elmúlt években egyre növekedett a Kiszsidányi forrás népszerűsége. A forrás vizének előnyös
hatása, tisztasága a környező települések sok családjában a mindennapi fogyasztás részévé tette. Távolabbról is egyre többen érkeznek,
sőt mostanában már az Ausztriai

rendszámú jármű sem ritka.
A megnövekedett forgalom és az a
tény, hogy a legtöbb autós nem a
kialakított parkolóhelyen, hanem
az úton, közvetlenül a forrás mellett áll meg, károsan hat a forrás
vizének minőségére. A település
önkormányzata is tárgyalta a prob-

Köszönet
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A kőszegpatyi legények a régi
óvoda udvarán állították fel a falu
májusfáját. A színes szalagokra
kicsik és nagyok is felírták gondolataikat. Az anyák napi készülődéshez raktunk össze egy kicsi csomagot minden gyermeknek, így otthon

készítették el az ajándékaikat édesanyjuknak és a nagymamáknak.
Csatlakoztunk a „Vesszen Minden
Út Menti Szemét” programhoz, így
sikerült az illegálisan lerakott hulladékot összegyűjteni a nemescsó
felé vezető úton. Köszönet a résztvevőknek!
Szerdahelyi-Bánó Irén

Lukácsháza hírei
Szent Antal-templom felújítása
A Lukácsháza Nagycsömöte településrészen lévő Szent Rókus kápolna
felújítását követően (melyet előzetes egyeztetések szerint dr. Székely János püspök úr 2021. augusztus 14-én szentel fel) folytatódnak a Szent
Antal-templom rekonstrukciós munkálatai. Az építkezések gyakran járnak
nem várt kiadásokkal, ezzel szembesültek a koordináló bizottság tagjai.
A templom bejáratánál lévő homlokzatnál és a torony nyugati oldalán a
kőporos vakolat javítása vált szükségessé, amelyre pótlólagos céltámogatással Lukácsháza Község Önkormányzata biztosított 400 ezer Ft-ot.
Sajnos a restaurátor több hétig tartó gyógykezelése miatt késedelemben
van a freskók helyreállítása, de ami késik, nem múlik.

Áglerakó depó
Május 1-én megnyílt a Lukácsházi ingatlantulajdonosok részére a Sportöltöző mögötti területen az áglerakó és nyesedéklerakó. Szerdán 9.00 – 18.00
óra, szombaton 9.00 –15.00 óra között van lehetőség a fenti két anyagokat
a kitáblázott felirat szerint lerakni. Fű elhelyezésére egyenlőre nincs lehetőség. Sitt és törmelék elhelyezése is tilos!! A terület bekamerázása megtörtént!

Lukácsháza sporthírei
Teke
A Postakocsi Lukácsháza Teke
Sportegyesület az NB III-as bajnokság folytatása mellett döntő 7
csapat társaságában zártkörű keretek között játssza a bajnoki mérkőzéseket. A csapat hazai pályaként
Bucsuban játssza le mérkőzéseit.
A csapat eredményei: Uraiújfalu
- Postakocsi 8:0, Postakocsi - Zalaszentgrót 4:4, Bucsu Hét Vezér –
Postakocsi 2:6, Postakocsi – Sárvár
Fülöp Borozó 6:2
Labdarúgás
A felnőtt csapat eredményei továbbra is hullámzó teljesítményt
mutatnak. Varga és Keresztényi az
őszi szezonban rúgott 16 gólja tavasszal nagyon hiányzik. A jelenlegi 6. helyezés megtartása a csapat
célja a hátralévő mérkőzéseken.
Répcelak – Szabadnap – Király –
és a nagy mumus a Rábapaty a
hátralévő ellenfelek.

Az U-19-es csapat jelenlegi 7. helyezése is jónak mondható.
Az U-16-os csapat nagy lehetőség
kapujában áll. Jelenleg vezeti az
Északi csoport tabelláját a Sárvár
és a Söpte-Gencsapáti előtt. Május
14-én Celldömölkön játszottak, és
győztek, ezzel a SCHOTT Lukácsháza SE U-16-os csapata bajnok
lett.
Az elmúlt hétvégén az U-7, U-9,
U-11, és az U-13 csapatai részt
vettek az újra induló Bozsik labdarúgó rendezvényeken.
Fogathajtás
Május elsején 12 fogat részvételével
zártkörű edzésversenyt rendezett a
lovas szakosztály Lukácsházán a
Páskomban. A hivatalos versenyidőszakig ebben a formában készülnek
a „C” kategóriás várható versenyszezonra. A szakosztály színeiben
Komálovics Ottó, Bíró Attila és Nagy
Róbert indult az edzésversenyen.
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Közösségi Ház felújítása
A TOP 3.2.1 projekt keretében magvalósult Közösségi Ház felújítása
2019-ben megtörtént. A magasabb műszaki tartalom megvalósulása miatt még 5,7 m Ft támogatást kapott utólag az önkormányzat.
Újra indul a közösségi élet Lukácsházán
Május 10-től védettségi igazolvánnyal vagy érvényes negatív PCR teszttel!
Orvosi rendelő felújítása megkezdődött
Befejeződött a TOP 4.1.1 projekt keretében az Orvosi rendelő felújítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás. Négy pályázó közül a Szárnyasép. Kft.
nyerte el a generálkivitelezésben megvalósuló beruházást 129.608.185
Ft + áfa összegben. Május 11-én a vállalkozói szerződés aláírását követően megtörtént a munkaterület átadása is. A napokban megkezdődik az
orvosi rendelő rész átalakítása. A gyógyszertár várhatóan július közepéig
zavartalanul működik. A beruházás tartalmazza a szolgálati orvoslakás
felújítását is. A háziorvosi rendelés és a vérvétel a Közösségi Házba költözött ideiglenesen. A gyermek háziorvosi rendelés és a védőnői szolgálat
a felújítás alatt a Gyöngyösfalui orvosi rendelőben üzemel. A beruházás
befejezési határideje: november 30.
Okos önkormányzat mobil alkalmazás
Tesztelési jelleggel az Önkormányzat egy mobiltelefonos applikációt kíván
alkalmazni az önkormányzati hírek szélesebb körű terjesztése céljából. a
részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Lakossági tájékoztató:
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot 2020 év augusztusában bevezetésre
került a vasárnapi „csendrendelet,” amely értelmében vasárnap és ünnepnapokon belterületi ingatlanon tilos nagy zajjal járó tevékenységet végezni
(Fűnyírás, fűkaszálás, fűrészelés….) Kérjük ennek betartását!!
Június 1-től Lukácsháza környezetvédelmi rendelete értelmében mind
bel- és külterületen tilos a kerti égetés.
A SCHOTT Hungary Kft. portásfülke oldalában március közepe óta bárkinek lehetősége van bankautomatából készpénz felvételére.
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PROGRAMOK:

A május 16-ra tervezett települési utak melletti árkok, közterületek hagyományos évi szemétgyűjtési közösségi megvalósítására május 22én kerül sor.
Május 29-én a gyereknapi családi túrázásra várják a szervezők a kilátóhoz az érdeklődőket.

Kívánságok szalagokra
Nemescsó: A hagyományt megőrizve mégis kicsit új szemlélettel állították a legények a falu
májusfáját. A színes szalagokra
kívánságok íródtak. Voltak egyéni
kívánságok esküvőre, gyors beszédfejlődésre és voltak a közösség együttlétekre és élményekre
is. A szalagok reménységet adnak számunkra, hogy ha túl leszünk a pandémián újra együtt
lehet a közösségünk, hiszen erre
már nagy igény mutatkozik. A
szokásos anyák napi ajándékokat idén minden gyermek saját
otthonában készítette el, ehhez
az alapanyagot az önkormányzat biztosította. Gyönyörű al-

kotások születtek. Csatlakozott
településünk a „Vesszen Minden
Útmenti Szemét” kezdeményezéshez, május 8-án megtisztítottuk a Lukácsháza, Kőszegfalva
és Kőszegpaty felé vezető út
árkait. Félúton találkoztunk a
kőszegpatyi aktív csapattal is.
Köszönet a résztvevőknek, hogy
eljöttek és segítettek, hogy településünk és környezete tisztább
lehessen. Jó lenne, ha minden
ember odafigyelne a környezetére és a szemetet nem az árkok,
bokrok, erdők szélére helyeznék
el. Környezetünk megóvása közös feladat!
Szerdahelyi-Bánó Irén
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!
De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba,
Lukácsházára és Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!
Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm

Nagy 32 cm

890 Ft
1150 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1090 Ft
1350 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1600 Ft
1600 Ft
1600 Ft
1600 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1690 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
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!
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Brazíliába és Kínába is szállítanak
Vannak dolgok, amelyek bankkártyával megszerezhetők, de vannak
olyanok is, amelyek csak segítségnyújtással érhetők el. Ezt a neten
keringő véleményt mérvadónak tekinti Harsányi Zsolt, az 5thgear Kft.
vezetője, tulajdonosa. Mindezt május 8-án fogalmazta meg, amikor
az önkéntes tűzoltók kupakgyűjtő
akciójának segítéséről beszélt,
merthogy a munkatársaival
felajánlásként elkészítette a
szív formájú gyűjtőkosarat.
Mindez „kicsi” volt ahhoz
képest, amikor az újonnan
átadott tűzoltó laktanyába
– ugyancsak felajánlásként –
elkészítettek 42 db speciális
öltözőszekrényt.
Harsányi Zsolt hangsúlyozta: a 22 fő dolgozó, kolléga
ismételten partnerséget bizonyított a felajánlások elkészítésénél. Kiemelte: a kft.
működőképessége, fejlődése
is ezen alapszik, megfogalmazta: „minden dolgozóra

ugyanolyan büszkén nézek fel”.

Többször feltett kérdés után két
főt mégiscsak kiemelt: Papp Tibor,
akivel 2000-ben a családi házban
együtt kezdték el a vállalkozást,
és Pászner József, aki a jelenlegi
nyolcéves munkaviszonya után a
kft.-től megy nyugdíjba.
A beszélgetés során a vállalkozás
fejlődéséről előkerültek az adatok.

Először 100 m2, aztán 2010-től
550 m2, és jelenleg 900 m2 áll a
termelés rendelkezésére. Csaknem
minden évben pályázati támogatásból vásároltak új termelőgépet.
Tavaly, a COVID indulásakor kezdődött új beruházás lehetővé tette,
hogy a kft. a felhasznált villamos
energiájának 70%-át napelemek
termelik.
Zsolt szavai szerint az
új
fémmegmunkáló
gépek fajtáját mindig
a megrendelői igények
határozták meg. Az
egyik legutóbbi gép
a huzalos szikraforgácsoló a milliméter
ezredrészének pontosságával képes fémet
méretre megmunkálni. Ez a pontosság a
mindennapi életünktől
távol esik, de a fémiparban egyre jobban
elvárás. Zsolt arról beszélt, hogy a kft. nem a
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tömeggyártásra, hanem kisebb
példányszámú megrendelői igényekre szakosodott. Május 8-án a
termelésben lévő 1000 db-os tétel
rendkívülinek számít. Az a távolság is, amikor Braziliába küldenek
egy kisebb csomag alkatrészt. Az
is tény, hogy a Kőszegen gyártott
fémalkatrészek eljutnak Kínába,
Oroszországba és az USA-ba is.
– A távolság okán nem érzel bizonytalanságot a számlák kifizetése miatt? – tettem fel a kérdést.

A KT U Á LI S
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– A megrendelőink felé a bizalmat
a Lukácsházán működő Schott
Hungary Kft. által kaptuk meg. A
SCHOTT-csoport – beszállítókra
vonatkozó – besorolása szerint
az első csoportba tartozunk. Ennek megfelelően dolgozunk minden más megrendelőnek. Nincs
pénzügyi kockázatunk, a számlák
ellenértéke megérkezik, és a kft.nek sincs tartozása. Ezért is tudunk
elindulni a pályázatokon. Azt is látom, hogy a dolgozók által végzett
minőségi munka – ahogy mondani
szokás – szájról szájra terjed, és
hozza az újabb partnereket.
Kámán Z

A SCHOTT Hungary Kft. 25 éves lukácsházi gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat gyártó üzemébe várunk Téged CSOMAGOLÓ munkakörbe.
Termékeink előírásainknak megfelelő csomagolásával hozzájárulsz közös sikereinkhez.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a munkád.
A RÉGIÓ EGYIK LEGMAGASABB ÓRABÉRÉT, 1 ÉVRE ELŐRE MEGADOTT FIX MUNKARENDET,
HAVONTA 2 SZABAD HÉTVÉGÉT, számos programot,
valamint béren kívüli juttatási csomagot NYÚJTUNK SZÁMODRA.

Nekünk a SCHOTT több, mint egy munkahely – gyere és csatlakozz hozzánk!
karrier.pph@schott.com
+3620 85 27 939

www@schott.com

SCHOT T HUNGARY KFT. H-9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
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Koczor Bálint kutató és a Google
„több száz éves gesztenyefa várja, hogy visszatérjünk”
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Kőszeg rendkívüli történelmi múlttal rendelkezik, több tudományág
művelője a városból indult el. A mai
fiatalok is rendszerint bizonyítják
tehetségüket itthon és külföldön.
Koczor Bálint az Oxfordi Egyetemen
kutatóként dolgozik kvantumszámítógépek kifejlesztésén. Ez a technika az óriási számolási kapacitása
révén segíthet az emberiség fontos
problémáinak megoldásában.
Bálint a Bersek iskolából indult el,
majd a tehetségét a Jurisich Miklós
Gimnáziumban is bizonyította. Jelenleg Kőszegtől távol él, de rendszerint visszatér abba a városba,
amelynek szeretetét nagyapjától,
Preininger Ferenctől vette át. Az
ifjú kutatóval május elején online
beszélgettünk.
– Kőszeghez sok minden köt: itt
nőttem fel, itt él a családom, barátaim, itt jártam az erdőket fiatalként,
és itt kezdtem tanulmányaimat
– fogalmazta meg Bálint. – Meghatározó élmény volt számomra,
amikor a Bersek iskolában Kiss
Csaba tanár úr őszinte beleéléssel
magyarázta az atomok közötti kötések kialakulását, és a tejberizshez
hasonlította azokat. Ő és Wimmer
Lászlóné, Zsuzsa néni biztattak,
hogy természettudományos irányt
célozzak meg. Középiskolámnak a
Jurisich Gimnáziumot választottam,
ahol a családunk nagyrésze tanult.
Szerencsém volt Szendrő tanárnő,
Keszei és Mátrai tanár urak óráit
hallgatni, ami megadta az alapot a
későbbi tanulmányaimhoz. Egy izgalmas, vitális osztályba kerültem,
ahol olyan jó baráti társaságunk
alakult ki, hogy a mai napig tartjuk
egymással a kapcsolatot. Kőszeget
diákként kétszer is képviselhettem

Oxfordban, a Temze partján, nyugdíjazott versenyzőkutyájával

a Douzelage testvérvárosi hálózat
nemzetközi találkozóin, ami nagyszerű lehetőség volt. Ekkoriban
játszottam egy rockbandában és
Kőszegen többször koncerteztünk.
– Hol kezdte el az egyetemi tanulmányait?

– Kőszegről 2010-ben indultam
el, az ELTE-n kezdtem kémia szakon. Az Eötvös Collegium patinás
épületében tehetséges diákokkal
együtt lakhattam, tanulhattam, és
egy rendkívüli közösség része lettem. Elsőévesként Rohonczy János
professzor úr megkérdezte, hogy
lenne-e kedvem kutatómunkát
végezni a csoportjában. Az itt született eredményeimet már diákként
nemzetközi folyóiratokban publikáltam, és számos országos elismerésben részesültem, lehettem
Köztársasági Ösztöndíjas. A kémiai
laboratóriumban ismerkedtem meg
Zsuzsival – aki azóta már a feleségem. Együtt döntöttünk úgy, hogy
nekivágunk a nagyvilágnak.
– Milyen irányba indultak el?

– Mindkettőnk terve volt, hogy
akadémiai pályán szeretnénk ma-

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!
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radni, doktori fokozatot szerezni.
2015-ben Münchenben, a Műszaki Egyetemen ösztöndíjat nyertem
egy hároméves doktori képzésre.
Ezzel távolabb kerültünk otthonunktól, az esküvőnket távolról
kellett megszervezni. Ugyanakkor
lehetőséget kaptam, hogy ismerkedjek a német kultúrával, Németországgal. Ott találkoztam először a
kvantumszámítógépek elméletével,
amely egy feltörekvő, de már akkor
is hatalmas nemzetközi érdeklődést kiváltó terület volt. Ennek a
tudományos iránynak világszinten
Oxford az egyik központja, ahol a
kutatási terület megszületett.
– Mikor kezdte a kutatásait Oxfordban?

– 2019-ben költöztünk Oxfordba
Zsuzsival friss házasként és frissen
doktorálva. Akkor kezdtem dolgozni egy európai kutatóprogramban
(AQTION), amely az EU első kvantumszámítógépét fejlesztette ki. A
verseny a területen óriási: elsőként

az USA – pontosabban a Google –,
és nemrég Kína is bejelentette, hogy
túllépték a kvantumfölény határvonalát. Olyan számolásokat tudnak elvégezni másodpercek alatt,
amelyre a világ legjobb számítógépe tízezer év alatt lenne képes.
Persze a terület még így is gyerekcipőben jár és rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Kutatóként ezekkel a problémákkal foglalkozom.
Tavaly közzétettem egy tanulmányt,
amely hatalmas lépést jelenthet a
közeljövő kvantumszámítógépeinek
kiaknázásában. Az ezt követő héten a Google – a globális verseny
éllovasa – szintén kiadott egy tanulmányt, amelyben gyakorlatilag
ugyanazt a módszert írták le. Ez
nem meglepő, hiszen már többször
előfordult a környezetemben, hogy
hasonló megoldásokat a kutatók
párhuzamosan, a világ különböző
pontjain fedeznek fel. El kell, hogy
mondjam: a tudományos közösség
igazi áttörésként fogadta el mindkét munkát. Bár én leginkább arra
vagyok büszke, hogy egyedüliként,
rekordsebességgel vittem véghez,
ellentétben a Google óriási csapatával. Nemrég elnyertem az Oxfordi
Egyetem Glasstone ösztöndíját,
amivel októbertől önálló kutatócsoportot alakíthatok.
– Mikor tudnak hazalátogatni a
családhoz?

– Kőszegre rendszeresen visszalátogatunk a feleségemmel, családom
sok generáció óta él itt, nagypapámat jól ismerhetik a városban. A
tőle kapott aprócska erdőterületen
egy sok száz éves gesztenyefa várja,
hogy visszatérjünk. Kisfiunk közeli
születésére izgatottan készülődünk.
Reméljük ő is mielőbb megismerkedhet a szülővárosommal.
Kámán Z
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40 magyartarka a Doroszlói-réten
Eseménydús tavasz volt a
Doroszlói-réteken. Miközben magyartarka szarvasmarháink az őriszentpéteri istállóban töltötték a
telet, a legelő déli részén húzódó
töltés mögött kiterjedt elárasztás
jött létre a helyben hullott csapadék és a területre juttatott vízpótlás
visszatartásával. A tavaszi vonulási időszakban számos madárfaj
látogatta ezt a területet, a sekély
vízfelület főleg parti madarakat
vonzott, míg a mélyebb részeken
gázlómadarak kutattak táplálék
után. A gyakorinak tekinthető fajok
(szürke gém, nagy kócsag, fehér
gólya) mellett megfordultak itt darvak, gólyatöcsök és kanalasgémek

Megérkeztek a gólyák
Május 6-án Kőszegfalván a templom előtt lévő villanyoszlopon
várakozó gólyáról készült a fotó.
A párja az előtte lévő percekben
repült el, miután ketten forogtak
a fészekben, és valamit ettek. Az
oszlopon lévő fészek kevés faágból
áll, ezért – ahogy elhangzott egy
beszélgetésen – többször egy-egy
ággal térnek vissza a gólyák.

egyben a tavasz biztos megérkezését is jelenti. Az elmúlt évben három
gólya kelt ki a tojásokból, de egyik
elpusztult, így az őszi nagy útra már
csak a két „kicsivel” indultak a madarak, amelyek a gyermekek születését jelképezik. Az idei tavaszra az
időjárás megtépázta a Nemescsón
lévő fészket, ezért a gólyák sokat
dolgoznak a faágak pótlásáért.

Április közepén érkeztek meg, és a
környéken lakók várják majd a kisgólyák megszülését. „Isten hozott”
bejegyzés tett Szerdahelyi-Bánó
Irén Nemescsó Facobook oldalára,
amikor április 7-én megérkezett
hozzájuk az első gólya. Egy hét
múlva a második is. Ez az esemény

Kőszegpatyon is hagyományos
esemény, ha megérkezik az első –
idén eddig csak egy – gólya a szociális otthon kéményén az elmúlt
években emberek által újraépített
fészekbe. Kőszegszerdahelyen a
templom mellett lévő kéményen
rendezkedett be a gólyapár. Április

közepén Kőszegen kikeltek az idei
első gólyafiókák. A Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpontban gondozzák a sérült madarakat.
Vannak közöttük fehér gólyák is. A
kicsiket rendszerint meggyűrűzik.
KZ
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is, melyek rendszerint csak ritkán
figyelhetők meg Kőszeg környékén. Értékes vizes élőhely jött létre, amely április elején barna
varangyok tömegeitől volt
hangos, e sorok írásakor pedig
utódaik bölcsőjéül szolgál.
A réthez kapcsolódó tavaszi
munkálatok során mesterséges
madárodúkat és költőládákat
helyeztünk ki, elvégeztük a kilátók állagmegóvó felületkezelését és felkészültünk a legelő
állatok fogadására. Az elmúlt
év tapasztalatai alapján úgy
láttuk, hogy a legelő tavasztól őszig elegendő táplálékot
biztosít a tavalyi állatlétszám
kétszeresének is, ezért április
közepén 40 magyartarka szarvasmarha érkezett a területre
őrségi majorságunkból. A 34 növendék üsző és 6 idős tehén jelenlétének hatása már most szemmel
látható, s miközben étvágyukat csillapítják, szüntelenül munkálkodnak
a helyreállított gyepterületek állapotának javításán is.
Kutschi Péter Őrségi NPI
Fotó: Erdő-Tóth Zsófia Őrségi NPI
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Döbrősy József
(1929 – 2021)
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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A 92. születésnapját még
szerető családja körében
tölthette. Az elmúlt évszázad tanító egyénisége. Elment a generációk által tisztelt és szeretett igazgató úr.
Kőszegen született, jó tanuló volt. Elemi után a polgáriba íratták, majd hogy szüleit anyagilag ne terhelje, a
helyi Állami Tanítóképzőben
folytatta felkészülését a
pedagógus pályára. Olyan
iskola volt ez, amely az első
perctől a képesítő vizsgáig
a gyakorlati életre tanította a jelölteket. Arra készültek, hogy diplomával – ahova kihelyezik őket
– önállóan tudják, hogy mit kell
tenniük, hogy az első perctől felnézzenek a tanítóra.
Döbrősy József is úgy indult az
Életbe, hogy ott volt a tarisznyájában az 1-8. osztályok számára
kidolgozott tanmenet, amelyet a
képzés során maga készített el.
Nyaranta a Czeke-féle téglagyárban csillézett, bizonyítván, hogy
a fizikai munkát is bírja, és ezzel
is segíti a szüleit. Tudott kosarat
fonni, kefét kötni, kulisszát festeni,
gyümölcsfát oltani, mindent, amire
a tanítónak szüksége lehetett. Ez
volt – ahogy szokta mondani – az
elsőfokú tekintély alapja.
Sokkal büszkébb volt a másodfokú tekintélyre, amit munkájával,
tudásával, emberségével szerzett
meg. Apátistvánfalván kezdett tanítani, egy év múlva, 20 évesen
már iskolaigazgató volt. Itt ismerte meg párját. Aztán következett

Felsőmarác, igazgatói beosztással,
felsőben tanított mindent. Közben
behívták sorkatonának, utána ’57ben Szattára helyezték. Az ottani
hét év volt tanítói pályája egyik
legszebb időszaka.
Ezután, hogy közel legyen idős
szüleihez, Kőszegre pályázott. A
Kossuthba került, megkapta azt
a Dreiszkeres osztályt, amely igényelte a tapasztalt férfi pedagógust. 1970-től a Landler iskolában
folytatta pályáját helyettesként,
ahol 1975-ben lett az igazgató,
példamutató empátiával tudta irányítani a szülői háztól távol lévő
MÁV-os gyerekek oktatását.
Családjában gyermekei követték
a pályán, Elvira óvónő, Bea tanító
lett. Velük gyászolják unokái, dédunokái és a sok-sok tanítvány és
kolléga.
Emlékét nemcsak a Vas megyei
falvakban, de az egész országban
őrzik a vasutas gyerekek is.
Nyugodj békében igazgató úr!
Kiss János
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Utcanevek: Berkenye utca
A Temető utcán felfelé haladva
a Szabóhegy irányába, balra leágazva a Kökény utcából nyílik, az
öregek által csak Fekete földeken
kialakított új utca egyike.
A berkenye a rózsafélék családjába
tartozó, egész Európában elterjedt.
A nemzetség tudományos neve a
„fanyar” jelentésű kelta szóból is
eredeztethető, mely a termés ízére
utal. Az arab sorbet vagy sherbet is
ebből a szótőből származik, ami a
gyümölcsből készíthető italra utal
(sörbet).
Az év fafaja 2021-ben a lisztes berkenye lett. Lisztes berkenyével sziklás és szurdokerdők elegyfafajaként
találkozhatunk, főleg a Nyugat-Dunántúlon, Sopron környékén és a
Kőszegi-hegységben. Ritka, de ökológiai jelentősége miatt természetes
erdeinkben fontos faj. A berkenyéket gyakran használják díszfaként
városi parkokban, mert amellett,
hogy szépek, vannak fajok, nemesített változatok, amelyek jól tűrik a
szennyezettebb városi levegőt.

Régen a berkenyéknek számos
mágikus hatást tulajdonítottak,
úgy hitték például, hogy azzal távol tarthatják a boszorkányokat,
Németországban ezért az istállók
ajtajára erősítettek berkenyeveszszőket.
A berkenyék közül a madárberkenye, a barkócaberkenye és a házi
berkenye gyümölcsét használták
egykoron, ez utóbbi faj termése
a legnagyobb. Készítettek belőle
lekvárt, likőrt, ecetet és pálinkát is,
és úgy tartották, hogy a berkenyetermés hasmenés ellen is hatásos.
Fája jól megmunkálható, faragható, esztergálható és fényezhető.
Lombja jó takarmány juhok és
kecskék számára.
Állatgyógyászatban bogyóit kecske- és sertésorbánc ellen használják. Fennmaradt egy régi rigmus,
amelyet állítólag a berkenyét áruló
kofák kiáltoztak a dunántúli piacokon: „Vegyen az úr berkenyét,/
Hogyha fosik, azt egyék!”
Plechl Ildikó
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Mirko Berlaković je u aprilu svečevao svoj
80. rodjendan. Slavljenika ni potribno u Kisegu ni u kiseškoj okolini predstaviti jer ime mu
poznato gluši ne samo med Hrvati nego i med
svimi ljubitelji hrvatstva.To je moguće zbog toga
ča je Mirko Berlaković kroz austrijsku – ugarsku
granicu otvoreno približavao i nudio svoju pomoć hrvatskoj zajednici u Kisegu i okolo Kisega.
Osnovao je pjevačku grupu „Zora”, voditelj je
bio crikvenoga zbora u crikvi Sv. Emerika, kade
je služio i kantorsku službu. Sakupljao je jačke
u Prisiki i izdao je pjesmaricu: „Prisika je lipom

mjesti”. Utemeljio je prisički pjvački zbor kot i
sekciju KUD-a „Zviranjak”. Lektorira i sudjeluje
kod mnogih hrvatskih izdanja u Gradišću. Doma
u Velikom Borištofu u zasluženoj mirovini isto je
aktivan, piše, pregledjiva, sastavlja,.. nesebično
živi i podupira svojim djelovanjem hrvatske zajednice ovkraj i onkraj granice.
Neka Ti Bog da zdravlja i veselja još čuda ljet!
Živio!
Lajosné Szabó 14. aprila nagradje je Oscarom
pedagogije, ča znači da je jedna od najboljih i
voljenik učiteljic u kategoriji nižih razredov u
Madjarskoj. Peljačicu član škole Jožefa
Beršeka u Hrvatskom Židanu, najavili
su ju anonimno na ovo takmičenje.
Organizator, Neteducacio Kft. u Bp-i,
na internetskoj mriži je javio Mariji,
da je najavljena med već od 2000
učiteljev na nagradu i prosili su ju
na daljnje zadatke. Kada je dospila
u grupu od najboljih 15, poslala je
video snimku o svojem djelovanju,
s naslovom „Selo u Gradišću”. Ova
pjesma joj je jako draga i čuje se kroz
cijeli film. Fotografije učiteljskoga djelovanja uz hrvatsku jačku pokazale
Mirko Berlaković u kantorskoj službi u Kisegu (2009.) su njezinu narodnosnu povezanost

Dobitnica Pedagoškoga Oscara nižih
razredov: Lajosné Szabó

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Čestitamo! Gratuliramo!

s hrvatskim podučavanjem, identitetom i odanošću. Pedagoški Oscar dobila je od stručnoga
žirija, ča kaže da na polju učiteljske prakse uči,
batri, razvija, pomaže, podupira svoje učenike.
Gratuliramo Mariji Szabó i željimo joj zdravlja i
još čuda lipih uspjehov!
Izvor: Neteducatio.hu
Két pedagógust köszönt a horvát oldal olvasótábora nevében is: Mirko Berlákovicot 80.
születésnapja alkalmából, Szabó Lajosnét
pedig az idei Pedagógus Oscar díjazottjaként.
További életükhöz jó egészséget és sok örömet kívánunk!

Marija Fülöp Huljev

Tracht Tag 30. April 2021 – a népviselet napja
Kőszegfalvi
Nemzetiségi
Kórus
Kőszegi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
képviselői

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde,
Maci csoport

Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Óvoda

Kőszegi Béri Balog Ádám Ált. Iskola tanulói, tanítói

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

„Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi
német népviseletünk egy darabját, és tegyünk
ünneppé egy átlagos pénteket! Idézzük meg
őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a
mindennapokban. Erről szól a Tracht Tag, immár
hetedik éve.”
Április 30-án országszerte számos óvoda, iskola,
egyesület, énekkar, tánccsoport ünnepelte meg
a német népviselet napját, és így tettek a kőszegi németek is: Kőszeg város német nemzetiségi
óvodái, a Balog iskola, a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus és a Kőszegi Német Önkormányzat
képviselői. Nagyon jól éreztük magunkat ezen
a különleges pénteken! Köszönet mindenkinek,
akik közreműködtek ebben.
Kőszegfalvi Ágnes NNÖ elnöke
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

-

Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

-

Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

-

Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások
Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,
Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5.
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1929 augusztus utolsó napjaiban
bécsi és német régészek látogatására készültek a Szent Vid oldalában. A harmadik teraszon és felette,
közel a Szent-kúthoz újra kutatóárkot húzatott Miske Kálmán, aki a
Kőszegi Múzeumot alapította, és a
Vasvármegyei Múzeumot is vezette. Akkor már évtizedek óta ismert
volt, hogy a falubeliek egy kőszegi
harangöntőhöz, bécsi és gráci gyűjtőkhöz, de néha a kőszegi piacra is
hordtak a fellelt bronzkincsekből.
Ezek többsége ezzel el is tűnt a kutatók szeme elől. Ki tudja, mi mindent tudhattunk volna még meg
erről a teraszos fellegvárról (akropoliszról), amely a hegyre épült
város körül megtelepült kiszolgáló
falvak és bányák gyűrűjében, 3050 kilométeres körzetben szervezte
meg az életet az Alpokalján. Európai jelentőségű kultúra élt a Szent
Viden, már jó évezreddel Athén
virágkora előtt is – Athén előtt,
amely alig „kőszegnyi” tízezer lakosával az akkori világ vitathatatlan
„Bécse” tudott lenni.
Pár nappal a régészcsoport érkezése előtt, egy álló kőlap alatt
sáros gubancot fordított ki az ásó,
amelyet letisztítva, óvatosan kicsit
feltárva kiderült, hogy a tekercselt
aranyszálakba burkolva arany korongok és egy ritka öv vagy nyakék,
esetleg koronaékszer, diadém bújik
meg. A fiatalabb Katona Szilveszter
édesapja nem is oly régen elkísérte Ilon Gábort a helyszínre, hogy
megmutassa neki, amit a nagypapája, mint szemtanú munkatárs,
annyiszor mesélt unokájának, amikor szomszédos telkükre sétáltak
fel: pontosan hol és milyen körülmények között bukkantak a szerencsés leletre. Ilon Gábor ezt, és sok
más értékes részletet is megírt a
2015-ben megjelent Aranykincs a
velemi Szent Vidről című kötetében.
Az arany diadémet és kísérő
négy aranykorongját (pontosabban gömbszeletét) a térség
magasrangú, talán uralkodói hölgye viselhette. A majd egy kilónyi
brit birodalmi koronához képest,
az alig 23 gramm súlyú, 0,4-0,5
mm „vastag”, azaz leheletvékony,
poncolt és matricázott aranylemez,
tartó bronzlemezre hajlítva ma is

különleges kézműves teljesítménynek minősül! Ráadásul, egy nyitott
olvasókönyv, amelynek nyelvét mi
már csak (vagy még csak) dadogva olvassuk. Ha csak a korongszerű
díszt nézzük, középen hét napkorong, talán heteink babilóniak óta
ismert hét napos ritmusát mintázza?
És külső körén ismét a koncentrikus
napkör bukkan fel, huszonnégyszer
– csak nem a nap 24 órája lenne?
Nyelvünk is őrzi ezt az egyetemes
ritmust a hét 7 napján, hétszer kel
fel keleten a Napunk, és hétszer
nyugszik le nyugaton – benne a
tér és az idő, miként a diadémban
a mintegy 80%-nyi réz, 18%-nyi
ezüst és a 2 %-nyi ón, észrevétlen
olvad össze. Más nyelvek is segítenek, hiszen a hét napban a szabad
szemmel látható hét bolygó erőit nevezi meg több európai nép is: Mon(d)
tag (Hold-hétfő, németül), Martedi
(Mars-kedd, olaszul), Mercedi (Merkúr-olaszul), Jueves (Jupiter-spanyolul), Freya-tag (Vénusz-németül),
Satur-day, és Sun-day vagy Sonntag angolul és németül… Magán a
diadémon 219 napjelet számoltak,
hiányokkal együtt 221 nap, azaz az
ősi földműves év, mintegy hét hónapnyi ideje. A cikkcakkos minták
pedig a fényre vadászó sötét erők
kígyóját testesíthetik meg, a kutató
feltételezése szerint. Mindenesetre, a
Szombathelyi Savaria Múzeum egészen különleges bronzkori kiállításán
további vizsgálatokat végezhet az
érdeklődő szemlélő. Ott a diadém
mellett megtalálható a még ma is
gubancos aranyhuzalok és spirálok
garmada, amely lehet, hogy ruhába
fűzve ékítette hordozóját. Ott látható
a velemi bronzkori leletek páratlan
Európa-hírű gyűjteménye is! Ezek
után, talán nem is csodálkozunk
annyira, hogy a Bécsi és más Középeurópai régészképzések kötelező tanulmányi kirándulási pontja ma is a
velemi Szent Vid.
A kutatók arra a következtetésre
jutnak, érveik alapján megalapozottan, hogy a diadém akár a
Szent Vid oldalán megbújó egykori
ötvösműhelyek olvasztókohóiban is
készülhetett – valamikor a legendás trójai háborúk évszázadaiban!
A velemi bronzművesség pedig
még egy szempontból egyedülálló

A KT U Á LI S

A Velemi arany diadém az Írottkő Natúrpark koronaékszere

Európában. Ismerjük, hogy a bronzot mindenütt a főleg keletről, KisÁzsiából érkező réz, és a nyugaton,
főleg Angliában gazdagon fellelhető
ón elegyeként állították elő. Szinte
egyedülálló, hogy itt a MalternBorostyánkő-Góborfalva-SzalónakSzentmihályfalva (Grosspetersdorf)
térségében meghúzódó, és egészen
az ötvenes évekig bányászott különleges hatású fémmel, antimonnal
elegyítették a rezet. Térségünkben
egyébként egykor még rezet is bányásztak, méghozzá Redlschlag
(ismét micsoda beszédes név:
Újvörösvágás) oldalában. Ha régi
korok kutatói Skóciában, Angliában,
Kijev térségben, az Európai tengerek
mentén vagy Svájcban antimonbronzot lelnek fel, akkor rögtön
tudják, bizony az Velemből származik
(egyetlen másik, bronzművességhez
kötődő számottevő európai antimonlelőhely Spanyolországban van).
Innen, Európa szívéből árasztotta ez
a kultúra a kincseit kontinensünk
legtávolabbi népeihez is.
Pődör György vasszécsényi ásványgyűjtő, múzeumalapító jóvoltából

a megújult Kőszegi Tourinformban
találkozhatunk antimonérccel is, a
Savaria Múzeum engedélyével láthatjuk az arany diadém (fotó) nagy
alakú fényképét, és Bukits Eszter
fiatal kőszegi nemezművész révén
pedig, az egyik aranygyapjú napkorong is őrzője lesz az újranyíló
látogatóközpontnak.
Amikor Bakos György és csapata, az elmúlt évben 12 natúrparki
településen 300-nál több időssel
és fiatallal közösen, összegyűjtötte
a fellelt gyöngyszemeket, mindig
kiemelte a Velemi arany diadém
helyét és európai fontosságát térségünk évezredes kultúrájában. Azt
is megemlítette, hogy előállításához már akkor az egész Alpokalja
térség legjobb erőinek együttműködésére volt szükség. Így tárulhat
fel ma több mint 400 natúrparki
gyöngyszem a Kőszegi Tourinformba betérő látogató szeme előtt – a
térségi turizmus megszervezésében
is Kőszeggel együttműködő 16 településről, és gyönyörű természeti
vidékeiről. Köszönet érte!
Győrffy Gábor
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30+1 éves Dance Jam sikerei – újra Táncválasztó
KU LT Ú R A

A COVID-19 járvány a civil szervezetekre nehéz időszakot hozott.
Különösen érvényes ez a Dance
Jam tánccsoportra, amely 2020ban ünnepelte volna az alapítás
30 éves jubileumát. Hatalmas tervekkel készültek az ünnepre, amit
többször is el kellett halasztani.
Abban bíznak, hogy 2021. október
9-én már valóban korlátozások
nélkül ünnepelhetik a mostanra
már „30+1” -es évfordulót.
Addig is minden lehetőséget megragadnak, hogy a táncosok kellőképpen motiváltak maradjanak. A
bezártság időszakában az előkészítő és kezdő csoportok nem működhettek, hiszen az edzésekre csak
a versenyzők kaptak engedélyt. A
versenyek online térbe kerültek,
annak a sajátos előnyeivel: utazás
nélkül vehettek részt több versenyen, és megkapták a lehetőséget,
hogy a horvátországi Zágrábban
– 14 ország részvételével – tartott
Európa Bajnokságon részt vegyenek. A Dance Jam táncosai három
koreográfiával versenyeztek. A gyerek-modern kategória népes mezőnyében először az elődöntőben
kellett bizonyítani a táncosoknak
tudásukat. A kiélezett küzdelemben

Gergye Liliána
épphogy lecsúszott a döntőről,
míg
Németh
Mira a „Harmóniában önmagammal” című

koreográfiájával
döntős lett, és
végül a kiválóan
képzett külföldi
versenytársak
között a kiemelkedő 6. helyet
szerezte meg. A
felnőttek mezőnyében versenyző Németh
Anna a saját
maga készítette
koreográfiájával
a képzeletbeli
cél. Hisszük, hogy
dobogó 3. fokáGergye Liliána, Németh Mira, Németh Anna
a
világ több, mint
ra állhatott fel! A
amit
látunk
belőle.
Hisszük, hogy
kiváló eredményekhez, kitartásuk- egy értékes megtiszteltetés is érte
tanulhatunk
a
veszteségeinkből,
hoz, szorgalmukhoz gratulálunk!
a Dance Jam tánccsoportot. Az
Júniusban már lesz lehetőség a elmúlt évben az első alkalommal hiszünk a szeretet erejében, és
színpadi versenyekre is, így jó pár Kőszegen (is) rendezett országos hiszünk abban, hogy ott rejtőzik
viadal vár még a kőszegi lányokra. Nagy Táncválasztó sikere, magas a szépség, amely csodálatosabb
Abban is bízni lehet, hogy sok-sok színvonalú lebonyolítása ered- annál, mint amit a szemünk kééremmel.
ményeként, idén is megkapták pes meglátni.”
A kitartó munka eredményeként a jogot a szervezésre. A rendezés
KV

„Lehullt a lepel”
Még januárban tette közzé felhívását a Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház. „Karantén
alatt készült” munkákat vártak egy
majdani kiállításra. Május 14-én a
változatos anyagot először láthatta
– majd hosszab időn át – a közön-
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sok munkával jár, de
annak sikere erősíti
a város táncosainak
elismerését. Szeptember 26. lesz az
esemény időpontja. A
Dance Jam családias
csapata bízik abban,
hogy a következő
Táncválasztó is felejthetetlen élményt
nyújt a részvevőknek,
a nézőknek.
Addig is adjon erőt,
a művészeti vezető
Földesiné
Németh
Csilla által Amy
Harmon
felidézett
gondolata nemcsak a
táncosoknak, hanem
mindenkinek:
„Hisszük, hogy van

ség védettségi igazolvánnyal. A
kiállítás megnyításával elkezdődött
a régen várt találkozások élménye.
Frappáns üdvözléssel: „Szervusz,
ezer éve nem láttalak!” – kezdte
megnyitóját Básthy Béla polgármester a várban, a kisudvar mel-

letti kiállító teremben. A mondattal
a fegyelmet követelő elmúlt időszakra is utalt. Többértelmű kijelentés egyike: „lehullt a lepel”. Jó
érzés volt úgy mozogni, találkozni
a közösségi térben, hogy láthatjuk
egymás arcát, és jó volt megismerni régi/új embereket. „Egy csepp
élesztőből – magából – nem lesz
kenyér, egy véka lisztből – magából – szintén nem” – mondta

Básthy Béla –, kellett, aki megkeleszti, utalt a rendező intézményre,
a művelődési központra.
Karantén alatt tizenhatan késztettek alkotásokat: Bozsányi Zsoltné,
Debreceni Szilvia, Decsi Gyuláné,
Horváth Bettina, Horváth István,
Klobetz Rebeka, Komjáthy-Németh Réka, Magyar Krisztina,
Nagy-Eperjesi Judit, Németh Ildikó,
Németh Tímea, Németh Zsuzsanna, Nyúl Zoltánné, Orbán Tália,
Paukovics Józsefné és Vilcsányi Veronika.

A kiállítók képei, kézműves munkái
sokszínűséggel vonják magukra a
tekintetet. A monokróm alkotásoktól
a tűzzománcon át a míves ékszerekig: a sokféleség jellemzi az összeállítást. A falakon, a tárlókban úgy
helyezkedtek el az alkotások, mintha mindig is odatartoztak volna.
A karantén pozitív hozadékából láthatunk egy csipetnyit. Meglepő tisztaság, finom szépség fogadja a látogatót Nagy-Eperjes Judit rajzaival, de
minden alkotás különleges. Az egyik
legérdekesebb és szokatlanabb – talán – a Jézust ábrázoló „gyémántkép”. Debreceni Szilvia (fotó) készítette: „Ragasztott felületre egyesével
kell felrakni az apró, felezett kövecskéket, gyöngyöket” – mondta.
A „szervusz, ezer éve nem láttalak” hangulata különleges élménynyel elegyítheti a vár szezonindító
kiállítását. Éljünk vele!
Figyelem, Kőszeg! Nyitunk!
TáF
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Beíratás az óvodában

Pincenyitogató 2021

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodáiban – a jogszabályoknak
és a polgármesteri határozatnak megfelelően – 2021. április 27-28-án
megtörtént a beiratkozás. A koronavírus terjedésére tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere ebben az évben
is egyedi eljárási szabályokat határozott meg, mely szerint az óvodába
elektronikus úton is be lehetett iratkozni. A szülők többsége ezt a módot
választotta, de lehetőség volt a személyes beíratásra is. A jelen helyzetben
a beíratás előtt sajnos nem tudtuk megrendezni ovi-hívogató, ovi-kóstoló programjainkat, ahol a szülők ismerkedhettek volna óvodáinkkal, az
óvodákban dolgozó felnőttekkel. Az intézmény óvodáiba összesen 116
gyermeket írattak be (Székhely/Központi óvodába 27, Felsővárosi Tagóvodába 15, Újvárosi Tagóvodába 43, Kőszegfalvi Tagóvodába 10, Horvátzsidányi Tagóvodába 12, Peresznyei Telephelyre 3, Velemi Tagóvodába
6 gyermeket). Közülük 2021. szeptember 1-én 51 fő az óvodaköteles
korú (3. életévét 2021. augusztus 31-ig betöltött) gyermek. Felvételükről
az értesítést május 31-ig kapják meg a szülők. Nyilvántartásunk szerint
több óvodaköteles gyermeket még nem írattak be. A beíratott, de még
nem óvodaköteles, 3 életévüket szeptember 1. után betöltő gyermekek az
óvodákban előjegyzésbe kerülnek, felvételükre az óvodakötelesek jelentkezése és felvétele után, a szabad férőhelyek függvényében kerülhet sor.
Előreláthatóan őket is tudjuk fogadni, de az esetleges költözések, átiratkozások miatt előfordulhat, hogy az intézmény másik óvodájában tudunk
szabad férőhelyet felajánlani. A 3. életévüket 2022. január 1. után betöltő
gyermekeknek, akiket helyhiány miatt nem tudunk fogadni a betöltött 2
és fél éves kort követően, várhatóan a bölcsőde 3. csoportjában lesz lehetőségük igénybe venni az intézményes nevelést.
Guttmann Ferencné
intézményvezető

A kőszeghegyaljai borászatok külön-külön, nagy szeretettel várják a vendégeket Pünkösdkor. A járványügyi szabályok lehetővé tették a borászatok
látogatását. A korábban megszokott Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Nap
egy későbbi időpontban valósul meg.
Időpont: 2021. május 22 – 23. Két pincénél május 24-én is!
Szombat, Vasárnap a nyitva tartás: 11.00 – 20.00 óra.
PINCÉSZETEK:
Kampits Családi Pince – Kőszegdoroszló, Pogány Szőlőhegy
Nyitva: 13.00 – 19.00 óráig.
Mándli Borház – Cák, Botosok teteje; Nyitva 11.00 – 19.00 óráig.
Panoráma kóstoló – Pogány /Alasz Pince/ Nyitva május 24-én is
13.00 órától.
Stefanich Pince – Cák, külterület; Nyitva: 13.00 – 19.00 óra.
Tóth Pincészet – Kőszeg, Rákóczi Ferenc u. 6. Nyitás 11.00-kor, május
24-én is nyitva.
Napostető Borterasz – Kőszeg, Poncichterek útja. Nyitva tartás: 14.00
– 20.00 óra
A borlapról a pincészetek gondoskodnak. Fizetés a helyszínen. Megközelítés egyénileg. A Panoráma kóstolónál (Alasz Pince) étkezési lehetőség is
lesz! Bővebb információ a választott pincénél kérhető.
További információ: www.koszegibor.hu oldalon
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Püspöki szentmise
Május 21-én (pénteken) az egyházmegyei Katolikus Karitász 30 éves
évfordulója alkalmából 15.00 órakor a Jézus Szíve-templomban püspöki szentmise lesz. Több karitász csoport zarándokúton érkezik Kőszegre. Este nem lesz külön szentmise.

Rododendron kert
A Kiszsidányi Rododendron kertben május 7-én már virágba borultak a
csodaszép növények Bánó Mátyás magánkertjében. A tulajdonos hétvégeken fogadja a látogatókat, csak azokat, akik időpontra regisztráltak a kert
Facebook oldalán. A belépés ingyenes, de a COVID okozta szabályokat szigorúan be kell tartani. A látogatást akkor célszerű megtenni, amikor illatos
virágerdő fogadja a látogatót, ennek egy kicsi darabját mutatjuk meg a fotón. A kiváló minőségű ívóvízzel rendelkező forráskút közelében lévő kertet
Mátyás nagyapja hozta létre az 1980-as években. A legidősebb rododendron bokor mostanra már negyven éves. Az unoka gondozza a hegyoldalban
lévő kertet, és ültet újabb növényeket.
KZ

Kinyitott a vár!
A Nemzeti Művelődési Intézet felhívására a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház csatlakozott a Közösségek Hete elnevezésű akcióhoz.
„Egy szívvel, egy lélekkel” – szól az idei év mottója. A hét egyik helyi
rendezvénye a Karantén alatt készült című kiállítás, de továbbra is várják
a látogatókat. Megtekinthető még a Habsburg Ottó-kiállítás és a Szőlő
Jövés roll-up összeállítás is. Kőszeg nyitni készül, az intézmények is startra
készek. Ezt nyomatékosítja a kapu fölött elhelyezett felirat is: KINYITOTT
A VÁR!
Továbbra is kapható a Várkártya, amely a kőszegieknek korlátlan belépést
biztosít a Jurisics vár kiállításaira. (Felnőtteknek 500, diákoknak 250 Ft.)
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Programajánló
Hörmann Mihály – 400
I R Á NYT Ű

2021. május 27-én lesz 400 éve annak, hogy a Hörmann Mihály várnagyot élve megnyúzták Habsburg ellenes tevékenysége miatt. A rá emlékező emlékkőtől indul egy emlékfutás a szintén a katona hős nevét viselő
Hörmann-forrásig. A járványhelyzet miatt az idei évben nem szervezünk rá
külön programot, de egy katonai tiszteletfutás tiszteleg a Habsburg-ellenes tevékenysége miatt elhunyt katonára.Természetesen a Városi Múzeum
az esemény történelmi hátterét megvilágító írást tesz közzé, illetve a Jurisics Várban található tőrt is meg lehet tekinteni a Várkiállításon.

Gyermeknap

A járványhelyzet jelenlegi szabályozása alapján gyülekezés, így a szokásos
gyermeknapi programok sem tarthatók meg. Emiatt idén a Városi gyermeknapon egy ingyenes programmal kedveskedik a Művelődési Központ a 18
év alatti korosztály tagjainak. 2021. május 30-án 15.00 órakor a Jurisics
Vár belső udvarán (rossz időben a vár lovagtermében). A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött. A gyermek felnőtt kísérőjének védettségi igazolván�nyal kell rendelkeznie! Regisztráció: 94/360-113, gelencser@koszeg.hu.

Hősök Napja

2021. május 30-án lesz a Hősök Napja. A gyülekezési tilalom miatt kérjük
mindenki eltérő időpontban emlékezzen és helyezze el a megemlékezés
koszorúit. Amennyiben változik a jogszabály, értesítjük a lakosságot a
megemlékezés körülményeiről.

Nemzeti Összetartozás Napja

2021. június 4-én egyéni emlékezésre hívja az érdeklődőket Kőszeg Város
Önkormányzata az Országzászlóhoz és a Trianoni kereszthez. Amennyiben
változik a gyülekezésről szóló jogszabály, értesítjük a lakosságot a megemlékezés megváltozott lehetőségeiről.

Grand Opening

A Magyar Művészeti Fesztiválok kezdeményezésére a tagszervezetek helyszínein egyidőben csendül fel Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány című műve.
A koncert természetesen tiszteleg a járványhelyzetben hősiesen helytálló
minden érintett előtt és egyben felhívja a figyelmet a szabadterek nyitására, a kultúra közösségmegtartó erejére. Ez a nap 2021. június 5-e és 19.00
óra. A Kőszegi Várszínház nagy színpadán e mellett még népszerű műveket
játszik a Savaria Szimfonikus Zenekar, vezényel: Vajda Gergely. A belépés
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: info@koszegivarszinhaz.
hu. Belépés csak érvényes védettségi igazolvánnyal!

Horgas Béla: A Fabatkák kertje
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A Kőszegi Várszínház és a Mesebolt Bábszínház közös bemutatóval készül
kisiskolásoknak 2021. június 7-én.
Horgas Béla a huszadik század magyar irodalmának érzékeny, filozofikus
képviselője, aki a gyermekközönséghez is komolyan, elmélyülten beszél,
humora intelligens, sziporkázó. Meséi, versei képszerűek, egyszerre hatnak
a befogadó érzelmeire és értelmére. Saját világot építget, melynek saját
törvényei, saját földrajza, saját flórája és faunája van, még a fizika törvényei
is máshogy működnek itt. A fabatkák kertje bárhol lehet: a kert végében,
az árokparton, vagy akár a játszótér sarkán. Lakói bölcsek, csendesek, világukat a szeretet és a szépség irányítja. De – mint oly sokszor – a külvilág
megirigyli ezt a boldogságot. Czifra és Czefre, a két rablólány elhatározza,
hogy megszerzi a fabatkák kincseit. De van egy kis bökkenő! Ezek a kincsek
egyáltalán nem olyanok, amilyennek azt a két rablóhölgy elképzeli… Aki
kíváncsi a fabatkák kincseire, Czifra és Czefre fortélyos terveire és arra, hogy
kicsoda Tevepúpja kapitány, megtudhatja a Mesebolt Bábszínház új előadásából, ráadásul még arra is fény derül, hogy mi a kamillavirág másik neve.
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A KÍVÁNCSI KISCSIKÓ - pöttöm színház

2021. június 3-án 10.00-tól a Jurisics Vár lovagtermébe várják a legkisebbeket a Mesebolt Bábszínház tagjai a Kőszegi Várszínház programjában.

Fenyő Miklós, Novai Gábor: HOTEL MENTHOL
(...ÉJI ÁLOM!) musical
2021. június 12-én 20.30-tól a Jurisics Vár nagy színpadán a Kőszegi
Várszínház programjaként. Fenyő Miklós és Novai Gábor nagysikerű, sajátosan magyar életérzést sugárzó rock and roll dalaihoz Bőhm György és
Korcsmáros György írtak szellemes librettót. Ez a derűs álomjáték lehetőséget ad a gazdagításra, a figurák, a szituációk elmélyítésére. Shakespeare
Szentivánéji álom című vígjátékának legszórakoztatóbb motívumai, például a mesteremberek színielőadása és Puck cselszövései jelennek meg a
Hotel Mentholban, még élvezetesebbé téve az álomutazást.

Múzeumi és könyvtári hírek
Az intézmény és tagintézményei 2021. május 4-től fokozatosan nyitnak a
194/2021. (IV.26.) Kormányrendeletben foglaltak, az ágazati államtitkárság, valamint az intézmény fenntartója ajánlásai alapján. Az épületekbe
csak azok léphetnek be és vehetik igénybe a szolgáltatásokat, akik bemutatják védettségi és személyi igazolványukat vagy útlevelüket! A belső
terekben továbbra is kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítés. További részletek és aktuális informácók a múzeum és a könyvtár honlapján,
valamint az intézmény facebook oldalán olvashatók.
A könyvtár egyelőre keddtől péntekig 10-15 óráig fogadja a látogatókat.
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők kedden, csütörtökön és pénteken
személyesen, a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők szerdán a „Kapualja kölcsönzés” keretében vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
Ugyanígy hosszabbíthatók meg a lejárt olvasói tagságok is.
A 2021. május 28-ig visszahozott, lejárt kölcsönzési határidejű könyvek
után nem számolunk fel késedelmi díjat!
Május 22-én, szombaton 9-17-ig Ki a király/lány? címmel pünkösdi próbán vehetnek részt az érdeklődők a kőszegi múzeumokban (Tábornokház - Hősök tornya, Arany Egyszarvú Patika, Várkiállítás). A nyomkereső
rejtvény során a kiállítóhelyeken elrejtett egy-egy pünkösdi rózsát kell
megtalálni a rejtvénylap segítségével. A múzeum munkatársai pecséttel
igazolják a sikert, s aki mindhárom rózsát megtalálja, s tettét siker koronázza, annak lesz pünkösdi koronája.
Várjuk a 2.-6. osztályos gyerekek jelentkezését a július 26-30-ig tartó
nyári, napközis táborunkba. A tábor hétfőtől péntekig naponta 8-16 óráig
tart. Mesés, régészeti, irodalmi, helytörténeti, kézműves és játékos foglalkozások, valamint egy kirándulás szerepel a kínálatban. Jelentkezni a
könyvtár honlapján (koszeg-konyvtar.hu) található jelentkezési lap kitöltésével, és a 12.000 Ft/fő részvételi díj befizetésével lehet június 14-ig.
További információ kérhető a 360-259 telefonszámon.
Az Európai Régészeti Napok keretében 2021. június 19-én, szombaton
kerül sor B. Benkhard Lilla régész online előadására. Erről részletesen később tájékozódhatnak majd az intézmény honlapján és közösségi oldalán.

Lehet csónakázni!
Május végétől lehet csónakázni, vízibiciklizni a Csónakázó-tavon – kaptuk a tájékoztatást a leendő szolgáltatótól. Az érdeklődőket várja két-két
vízijármű, amelynek igénybe vételére a Tópart Vendégház kávézójában
lehet jelentkezni. Rendelkezésre áll a röplabdapálya, játszótér, valamint
a tó közelében létesített illemhely, WC is. A Vendégház kávézója, a tóparti
teraszon többféle ital, és pizza kínálattal várja a vendégeket.
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és a Mesebolt Bábszínház
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Labdarúgás: Búcsú az élmezőnytől

Futsal: Negyedik helyezés

Vegyes érzései lehetnek a Lóránt FC szurkolóinak. Az áprilisi időszakban
50 százalékos az eredménymutatójuk. A félig üres félig tele poharat mégis
inkább üresnek érezni. A csapat a tavaszi szezon előtt az élmezőnyt célozta meg. Az utolsó hat mérkőzésből hiába csak egyet veszítettek el a
kék-sárgák a döntetlenekkel elveszített pontok miatt a negyedik helyezettől 8, a hetediktől 4 pontra a lemaradás. Mivel a középmezőny igencsak
sűrű, hátrafelé is figyelni kell. A 12. helyen álló csapat előtt csupán három
pont az előny. Rábapatyon előnyről nem sikerült besöpörni a győzelmet,
Bükön viszont kétgólos hátrányból kellett egyenlíteni. Körmenden végre
győzelemnek örülhettek a játékosok. A két gólt Prán és Szolyák elosztotta
a két félidő között. Vasvár ellen újra szorítani kellett a vereség elkerüléséért. Az ellenfél játékosa a lefújás előtti pillanatokban öngóllal alakította
döntetlenre a csatát. Egyházasrádócon a második félidőben, Prán Adrián
kiállítása miatt emberhátrányban küzdő Kőszeg kiharcolta a döntetlent.
Április 21-én hét közben pótolták a 18-dik forduló elhalasztott meccsét.
Csepreg mind a három pontot otthon tartotta. Négy mérkőzés maradt a
bajnokság végéig. A KLFC-nek (35 pont) a pillanatnyi dobogós Vépen kívül az 5. Jánosházával (43 pont), a 11. Celldömölkkel (35 pont) és a 9.
Szentgotthárddal (36 pont) kell megmérkőznie.Vép ellen nem a kőszegiek
az esélyesek, s a most 5. Jánosháza elleni győzelem is bravúrt jelentene,
de Cellel és Gotthárddal igazi „hatpontos” csaták várhatók.

Május 3-án a Kőszegi LFC is befejezte a szereplését a „Regionális Futsal
Bajnokság”-ban. Furcsa szezont futott a mezőny. Két csapat a vírushelyzet
miatti teremhiány vagy a fertőzésveszély elkerülése miatt lemorzsolódott.
A sorsolási rend borult. Így fordulhatott elő, hogy a végeredmény csak májusban alakult ki. A kőszegieknek nem volt szerencséjük az utolsó három
mérkőzéssel. A kiemelkedő Sárvár elleni vereség ugyan papírformának
számít, de a Répcelak és Baráti elleni összecsapások nagymértékben meghatározták a végső sorrendet. Répcelak ellen nem sikerült a visszavágás.
Az ellenfél újabb győzelmével maga mögött tartotta a Kőszeget, leszorítva
őket a dobogóról. A Baráti elleni döntetlen a szezonzárón elég volt ahhoz,
hogy az egymás elleni eredményekkel a kőszegiek végezzenek előrébb.
A Kőszegi Lóránt FC harmadik NB-III-as futsal szezonjában elmaradt a
dobogó. A Baráti Futsal CSE-t egymás elleni jobb eredménnyel megelőzve
a 4. helyen végeztek. Örömteli siker: a bajnokság gólkirálya 16 találattal,
a csapat játékosa Fehér Dániel lett.

Eredmények 18. forduló: Csepregi SE-Kőszegi Lóránt FC 1:0 (1:0),
26. forduló: Rábapatyi KSK-Kőszegi Lóránt FC 1:1 (0:1) gól: Fehér
Dániel, 27. forduló: Kőszegi Lóránt FC Büki TK 2:0 (0:2) gólok: Gehér
Dániel, Prán Dominik, 28. forduló: Körmendi FC-Kőszegi Lóránt FC 0:2
(0:1) gólok: Prán Dominik, Szolyák, 29. forduló: Kőszegi Lóránt FCCsörnöc-Völgye Vasvár VSE 2:2 (0:1) gólok: Fehér Dániel, Schermann
Viktor (Vasvár) öngól, 30. forduló: Egyházasrádóc SE-Kőszegi Lóránt
FC 1:1 (1:0) gól: Szolyák.
Két nagyarányú győzelemmel foglalta keretbe az utóbbi időszak szereplését a Kőszegfalva. Gyöngyösfalut 7 góllal ütötték ki, Vassuránynak
csak ötgólos hátránynál sikerült a becsületgól. Közben viszont a sorsolás
szeszélye folytán a tabella második, harmadik és negyedik helyezettjével
kellett meccselni egymás után. A negyedik Nárai ellen kétgólos hátrányból
sikerült „iksz”-re hozni az eredményt, de Bucsu (3. hely) és Torony (2. hely)
az ellenfelek érvényesítették a papírformát.
Eredmények 22. forduló: Kőszegfalvi SE-Gyöngyösfalu SE 7:0 (1:0)
gólok: Slankovits (2), nagy (2), Pintér, Molnár, Kóbor (Gyöngyösfalu)
öngól, 23. forduló: Nárai SK-Kőszegfalvi SE 2:2 (2:1) Gólok: Kelemen,
Pongrácz, 24. forduló: Kőszegfalvi SE-Bucsu Községi SK 1:2 (1:0) gól:
Pintér, 25. forduló: Torony KSK-Kőszegfalvi SE 5:3 (3:2) gólok: Pintér
(2), Pongrácz, Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 5:1 (2:0) gólok Pongrácz
(3), Slankovits (2).
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Eredmények 14. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Sárvári FC Futsal 3:8
(0:4) gólok: Földvárszki, Fehér Dániel, Réti, 9. forduló: Baráti Futsal
CSE-Kőszegi Lóránt FC 4:4 (1:1) gólok: Őri (2), Lakihegyi, Földvárszki,
13. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi Lóránt FC 4:2 (1:2) gólok: Fehér
Dániel (2).
Tabella: 4. Kőszegi Lóránt FC 10 mérkőzés/ 4 győzelem/ 1 döntetlen/
5 vereség/ 36:40 gól/ 13 pont. A csapat és a bajnokság gólkirálya:
Fehér Dániel 16 gól. Legtöbb sárga lap: Lintner Dénes (5), Kiállítva:
Prán Adrián 1-szer

Boksz: Budapesti kupa
Második alkalommal rendezték
meg Budapesten a Kőbánya
Kupa ökölvívó tornát. Május
9-dikén 38 egyesület 138 versenyzője lépett szorítóba. Mindkét kőszegi bokszklub képviseltette magát.
Budai Flóra (serdülő 57 kg) az
Alpokalja Küzdősport Alapítvány
öklözője a vecsési Nyőgér Sára
legyőzésével megnyerte súlycsoportját. Határozott erős kezdés
után a második menetben számolni is kellett ellenfelére. Nem
volt vitás az egyhangú győzelem.

A Fitt-Box ÖE csapatából Gombai Dominik, Kiss Áron és Újhelyi Barna
szoros mérkőzésen vereséget szenvedett. Németh Dóra és Hökkön Balázs
bemutató jellegű edzőmérkőzést vívhatott.
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Diáksport
Duatlon OB: Címvédő fiú csapat

Eredmények Újonc 2 (1 km futás-4 km kerékpár-0,5 km futás) lány
csapat 7. Kőszegi TK 49:17 (12. Hóbor Enikő 14:55, 32. Kiricsi Fanni
17:00, Kiricsi Flóra 17:22), fiú csapat Kőszegi TK 44:29 (14. Gurisatti
Péter 14:30, Kovács Levente 14:33, 33. Komjáthy Dávid 15:26), fiú
egyéni 56. Stumpf Vince 17:05, Gyermek (2-8-1 km) lány egyéni
22. Kovács Fanni 29:31, fiú egyéni 14. Hóbor Álmos 26:44, Serdülő
(3-12-1,5 km) fiú csapat 1. Kőszegi TK 1:52:34 (10. Laki Barnabás
37:22, 11. Hóbor Lehel 37:22, 18. Medvegy András 37:50), lány
egyéni 13. Básthy Katalin 40:15), Ifjúsági (5-20-2,5 km) lány egyéni
(Zárójelben az abszolút helyezés.) 3. (18.) Kun Tamara 1:05:32, 14.
(44.) Stumpf Anna 1:09:57, 15. (47.) Bozsó Fanni 1:11:42, fiú egyéni
4. (12.) Hóbor Zalán 55:52, Junior (5-20-2,5 km) lány egyéni 5. (17.)
Hóbor Eszter 1:05:25 8. (33.) Medvegy Nóra 1:08:39, 14. (101.) Fekete Adél 1:21:24, lány Ifjúsági-Junior összevont csapat 2. Kőszegi TK
3:19:36 (Kun Tamara, Hóbor Eszter, Medvegy Nóra), Felnőtt/1 (5-202,5 km) női egyéni 15. (43.) Pillisz Réka 1:09:55, Felnőtt/3 (5-20-2,5
km) ffi egyéni 8. (83.) Fábrics Gábor 1:02:49, Szenior/2 (5-20-2,5
km) ffi egyéni 2. (40.) Hóbor Péter 59:02, Szenior/3 (5-20-2,5 km) ffi
egyéni 6. (112.) Gódor Béla 1:05:51.
MIX-váltó Serdülő (1-4-0,5) lány 4. Kőszegi TK 55:36 (Básthy Katalin, Hóbor Lehel, Kovács Fanni, Laki Barnabás), Ifjúsági (2-8-1) lány
5. Kőszegi TK 1:41:43 (Kun Tamara, Hóbor Zalán, Hóbor Eszter, Kun
Botond).

Országos váltó-bronz

Lengyák György, Kőszeg atlétikájának jelentős edzője volt, évek óta
nyugdíjas, de elkötelezettsége az atlétika iránt töretlen. A Magyar Atlétikai Szövetségben betöltött megbízatása temérdek feladatot ad, de így
is szakít időt arra, hogy rendszeresen foglalkozzon egy csoport kőszegi
iskolással, hogy megnyerje őket az atlétika sportágnak. Ahogy mondja,
most nem társadalmi munkát végez, hanem önkéntes tevékenységként
tartja az edzéseket. A foglalkozások távollétében sem szünetelnek. Részletes edzéstervei alapján Gérnyiné Prácser Kinga segít, hogy a felkészülés
ne törjön meg. A vírushelyzet miatt a Látogatóközpont parkjában tartott
edzések május 9-én ragyogó eredményt hoztak. A leányok 4x600 méteres
váltója a 14 évesek korcsoportjában, a Szombathelyi Sportiskola színeiben, bronzérmet szerzett Magyarország 2021. évi Váltófutó Bajnokságán,
Kecskeméten. A még csak 12 éves Szabó Tamara ötödikként adta át a
botot. Gérnyi Zoé tartotta helyezését. Horváth Anna feljebb araszolt, majd
nagy hajrával, eggyel előrébb lépett. A befutó Pápai Nerinának az utolsó
400-on így is 25 méteres hátrányt kellett ledolgoznia az éremért. Szép
eredménynek tűnt a negyedik hely is. Szerencsére Nerina nem így gondolta. Hatalmasat finiselt, s a célba már 15 méterrel a negyedik helyezett
előtt érkezett. Lengyák György rendkívül büszke volt kis csapatára. Hangsúlyozta, hogy a gyerekektől kapott szeretet és a szülők tisztelete nagy
energiát ad a munkához.
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A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői a 2020-as, Covid-19 járvány
miatt őszre összesürített versenyszezont, Balatonbogláron az Utánpótlás
Sprint Országos Bajnoksággal és MIX-váltó OB-vel fejezték be. Idén a szokott versenyrendhez visszatérve ezzel a bajnoksággal nyitottak. Szép számú
versenyző képviselte Kőszeget. A serdülő fiúk megvédték bajnoki címüket.
Ifjúsági és junior korcsoportban összevont csapatversenyt hírdettek, ahol a
kőszegi lányok második helyezést értek el. Az Újonc 2 korcsoportban a fiúk
a dobogó harmadik fokára állhattak. A legjobb egyéni helyezéseket Kun
Tamara, ifjúsági 3. helyezéssel és Hóbor Péter (a csapat edzője) a felnőtt
2 korcsoport ezüstérmével érték el. A vegyes (mix) váltók éremközelben
zártak, de végül nem értek el dobogós helyezést.
Eredmény U14 leány 4x600 m váltó 3. Szombathelyi Sportiskola
7:26,83 (Szabó Tamara, Gérnyi Zoé, Horváth Anna, Pápai Nerina).

47. Paulínyi Jenő Emlékverseny

Május 9-én a Kőszegi Lóránt FC ifjú atlétái megmérették magukat a nagy
hagyományú, immár 47. alkalommal megrendezett Paulínyi Jenő Emlékversenyen. Budapesten, az Ikarus BSE Atlétikai Centrumban a rendezők
megemlékeztek Paulínyi Jenő testnevelő, mesteredzőről, s mellette a magyar atlétika több jelentős versenyzőjéről, sportszakemberéről. A 10 évesek között Bozzay Boldizsár két érmet is begyűjtött. A 60 méter bronzát
600-on ezüstre fényesítette. A gyerekeknek nagy élményt jelentett a közös
fotózkodás a versenyen induló Dr. Baji Balázs VB bronz, EB ezüstérmes
gátfutóval. Az edző Kiricsi Berill a felnőttek 100 méteres gátfutásában
állhatott a dobogó második fokára
Eredmények U10 60m fiú 3. Bozzay Boldizsár 10,62, 7. Őri András
11,23, 600m fiú 2. Bozzay Boldizsár 2:11,26, 10. Őri András 2:31,70,
U12 60m fiú 13. Horváth Krisztián 10,54, 21. Mozsolicz Simon 11,02,
24. Jagodics Dénes 11.68, 600m fiú 8. Mozsolicz Simon 2:05,06, 22.
Jagodics Dénes 2:15,44, 28. Horváth Krisztián 2:28,83, 60m leány
10. Horváth Amira 9.88, 600m leány 8. Horváth Amira 2:08,23, Felnőtt 100m gátfutás női 2. Kiricsi Berill 15,34
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