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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

BALLAGTAK
A COVID-19 idén kegyesebb volt a kö-
zépiskolák végzős diákjaihoz, de az áp-
rilis végére tervezett ballagás mindenütt 
elmaradt.
Az Árpád-házi Szent Margit Gimná-
zium végzőseinek búcsúzása is eltér a 
hagyományoktól. A szorgalmi időszak 
végén látható volt, hogy a diákünnep 
optimális időpontja az évzáró lesz. Május 
1-jén a diákokat „virtuálisan” köszön-
tötte az iskola tantestülete, vezetősége. 
Az alma matertől ünnepélyesen június 
22-én búcsúznak a gimnazisták. Közös 
ünnep lesz azokkal a diáktársakkal, akik 
akkor veszik át az éves bizonyítványukat.
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola és Kol-
légiumban a ballagást a járványhelyzet 
miatt idén a lelkésznő üzenetével, az 
eltelt évek eseményeiből való képvá-
logatással, egy osztályfőnöki idézettel, 
Mesterházy Balázs igazgató útra indító 
énekével, egy video segítségével tartot-
ták meg április 30-án. A kiemelkedő ta-
nulók elismerésüket, oklevelüket, ill. az 
ösztöndíjakat az érettségi szóbeli vizsga 
vagy a szakmai vizsga zárónapján kap-
ják meg.
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kol-
légium végzős diákjainak (94 fő) április 
30-ra tervezett ballagását sem tette le-
hetővé a járványhelyzet. Ezért május 29-
én a hagyományoktól eltérő ballagást 
tartottak, (fotó) az alsóbbéves diákok 
részvétele nélkül. Ők kora reggel virág-
gal díszítették a bejáratot. A ballagók 
rokonsága is csak az udvaron tartott 
eseményen vehettek részt. A véndiákok 
a második emeletről indultak, és végig-
járták az üres osztályokat. Az épület ka-
puján kilépve elhaladtak a tanárok sor-
fala előtt. A búcsúzó szavak az udvaron 
hangzottak el, majd Básthy Béla polgár-
mester – az ősi hagyomány szerint – a 
városháza előtt fogadta és köszöntötte a 
diákokat.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

A JURISICH VÉGZŐS GIMNAZISTÁI  
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Megjelenés 
Kedves Olvasó! A következő lap-
szám július 12-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

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

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

EXTRA TOP ÁR!
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
Nyári turista ..................... 1599,- Ft/kg 
Parasztkolbász .................. 2299,- Ft/kg 
Körmendi Tüzes páros kolbász . 2299,- Ft/kg
Körmendi csípős Snack ..... 2999,- Ft/kg
RETRO párizsi ................... 1399,- Ft/kg
Marhapárizsi .................... 1499,- Ft/kg
Disznósajt vcs. ...................1599,- Ft/kg 
Főtt tokaszalonna csécsi ... 1599,- Ft/kg
Kenőmájas-Szelőmájas ..... 1099,- Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs  ........ 1399,- Ft/kg
Körmendi Borókás ............ 2299,- Ft/kg
Körmendi Extra Sonka ......  2899,- Ft/kg
Füstölt csülök csont nélkül .. 2199,- Ft/kg

                      
      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

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

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

JÚNIUSI AKCIÓ!  2021.06.07 – 06.20.

Érvényes: 2021. 06.07 – 06.20-ig!

Csirke szárny ......................... 719,- Ft/kg
Csirke egészben ..................... 699,- Ft/kg   
Csirkecomb ............................ 739,- Ft/kg        
Csirkemell csontos ............... 1219,- Ft/kg

    GRILL KÍNÁLATUNK!TOP ÁR!
Sertés fehércsont ....................... 1,- Ft/kg
Láb hátsó ................................. 99,- Ft/kg
Sertés máj ............................. 299,- Ft/kg
Apróhús 70/30 .................... 1399,- Ft/kg
Lapocka .............................. 1499,- Ft/kg 
Karaj hosszú ........................ 1579,- Ft/kg
Oldalas ................................ 1599,- Ft/kg
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microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Fogadóóra
BÁSTHY BÉLA polgármester 
2021. július 7-én fogadóórát 
tart, 9.00 – 11.00 és 14.00 – 
15.30 között a Városházán.
A fogadóórára időpontot kell 
kérni az 562-511-es telefon-
számon.

Hulladékszállítás 
A szelektíven gyűjtött zsákokat a kommunális hulla-
dék elszállításának napján viszik el.
Kommunális hulladék gyűjtési napjai: Hétfő 1. 
körzet – Kedd 2. körzet – Szerda 3. körzet – 
Csütörtök 4. körzet. Körzetek utcák szerinti besoro-
lását a januári lapszámban tettük közzé. (koszeg.hu)

Zöldhulladék gyűjtés: JÚNIUS-JÚLIUS
Július 2. (péntek) 1. körzet – Július 9. (péntek) 2. kör-
zet – Június 18., július 16. (péntek) 3. körzet – Június 
25., július 23. (péntek) 4. körzet. 

Szelektív gyűjtés: JÚLIUS
Július 1. (csütörtök) 4. körzet – Július 5. (hétfő) 1. 
körzet – Július 6. (kedd) 2. körzet – Július 7. (szerda) 
3. körzet. 
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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: 6,6-9,2 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 108-151 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.

FORD PUMA FREEDOM 
LIMITÁLT SZÉRIA

MÁR BRUTTÓ 6.399.000 FT-TÓL, 
FORD CREDIT FINANSZÍROZÁSSAL

Grand Opening – színre lép a nyár!
Éppen parkolni készültem, mikor a 
Rádióban elhangzott a hír: a beol-
tottak száma átlépte az 5 milliót és 
szabad téren már nem kell maszkot 
hordanunk. Mint mindenki, én is 
tudtam, hogy ezzel új időszak kezdő-
dik, és napról-napra kinyílik a világ. 
Pedig dehogy nyílik, ha a víruson 
múlna, nem nyílna! Fontos, hogy ne 
felejtsük el: a fegyelmezett és biza-
lomból táplálkozó viselkedésünkkel, 
mi együtt győzzük le a vírust, és a 
világot mi együtt nyitjuk ki.
Ez a megállapítás a legfontosabb. 
Ezt a harcot nem a vírus vesztet-
te el és fogja elveszíteni, hanem 
ahogy annyiszor, ismét győz és 
mindig is győzni fog a fegyelme-
zetten, összehangoltan cselekvő 
emberek kötelességtudó, áldozat-
kész erőfeszítése. A tudósok és a 
vakcinafejlesztők szakértelme, az 
oltási kampányt szervező, az oltó-
anyagokat az oltópontokig eljutta-
tó állami apparátus, az oltást terv 
szerint elvégző, ezreket ellátó or-
vosok és ápolók fáradhatatlan se-

rege együtt győz az oltást 
fegyelmezetten felvevő 
emberek millióival. Ez a 
célunk, amelynek végálla-
potáig, a korlátozások nél-
kül mindenkire érvényes 
nyitásig még nem értünk 
el, de ha összetartunk és 
fegyelmezettek maradunk, 
eljön a vírus feletti teljes 
győzelem pillanata is.
A tudatos cselekvés meg-
hozza az eredményt, és 
akkor még nagyobb teret 
kap az alkotás, a kultúra, a sport, 
a közösségi együttlétek végtelenül 
változatos sokasága. Az a szívet-
lelket gyönyörködtető közösségi 
sokszínűség, mely városunkat any-
nyira jellemzi. Hogy nem adjuk fel, 
hanem megvalósítjuk az álmainkat. 
Így aztán érettségi után mégis sor 
került a gimnáziumi ballagásra, 
és meglehet május helyett júni-
usban, de megvalósult a nemzeti 
park és a natúrpak „Miénk itt a 
rét!” rendezvénye is. Kőszegre visz-

szatért a pezsgés, a teli teraszok, a 
kiállításmegnyitók, a koncertek, és 
mintha csak ezt érezte volna meg, 
az első szabad hétvégére a Kossuth 
Rádió Országjáró Magazinja is Kő-
szegre költözött.
A vírus alóli szabadulást „Grand 
Opening” szezonnyitó koncertekkel 
ünnepelték Magyarország zenei 
fesztiválvárosai. Büszkék lehetünk 
arra, hogy a Sopron, Gyula, Eger, 
Debrecen, Pécs által fémjelzett 14 
város között Kőszeg neve is szere-

pelt a Savaria Szimfonikus Zenekar 
koncertjével. Kőszeg az ország kul-

turális vérkeringésének fontos 
helyszíne, amiben kiemelkedő 
érdemei vannak a Kőszegi 
Várszínház csapatának és el-
múlt négy évtizedének. Hit, 
kitartás és sok-sok munka 
kellett ahhoz, hogy sikerüljön 
megszervezni a 40., jubileumi 
évadot is, és ismét olyan mű-
vészeket láthassunk a kőszegi 
színpadon, mint például Ep-
res Attila, Trokán Anna, Kern 
András, Péterfy Bori, Harsá-
nyi Gábor, Nyertes Zsuzsa, 
Beleznay Endre, Vastag Tamás, 

Gergye Krisztián, Lukács Sándor, 
Jordán Tamás, Molnár Piroska és 
sokan mások.
Élvezzük hát a visszanyert szabad-
ságot, de ne feledjük: sokaknak 
kell még bekapcsolódni közös küz-
delmünkbe, hogy elérjük a teljes 
átoltottságot, hogy véglegesen le-
győzhessük ellenfelünket, és évek 
múltán majd elhangozzon a kér-
dés: melyik évben is volt?

Básthy Béla
polgármester
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Júliustól vonatpótló autóbuszok közlekednek
Június 1-jén megtörtént az évek 
óta várt esemény első lépése. A 
vonat Szombathelyre történő indu-
lása után, és újbóli – kirándulókkal 
megtöltött érkezéséig – tartottak 
politikusok, a beruházás megvaló-
sítói sajtótájékoztatót. 
Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára Mosóczi László 
jelentős fejlesztésekről beszélt.  El-
sődleges cél a két város között a 
vasúti közlekedés szolgáltatási szín-
vonalának növelése. A politikus ki-
tért az M87 út fejlesztésére, és arra 
is, hogy Kőszeg a több várossal ösz-
szekötő M9-es út végpontja lehet. 
Ehhez kapcsolódóan Ágh Péter arról 
a fő törekvésről beszélt, amely sze-
rint Kőszeg közúton, vasúton egyre 
jobban elérhető legyen, és mindezek 
mellett a város belső úthálózatának 
minőségében óriási legyen a vál-
tozás a Kormányzati támogatásból 
származó 2,8 milliárd Ft hatékony 
felhasználásával. Básthy Béla pol-
gármester ugyancsak a Kormány 
Kőszeg irányába történt elkötelezett 
támogatást emelte ki, azzal, hogy 
a város a térség gazdasági vérke-
ringésébe egyre jobban be tudjon 
kapcsolódni.
A Kőszeg – Szombathely közötti 
vasútvonal korszerűsítés ezt a célt 
szolgálja. A projekt összköltsége 

3 246 874 873 Ft, amely 
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap támogatása.
A fejlesztés során megtörté-
nik a nyílt vonalon a vasúti 
pálya összehegesztése, a 
vasúti útátjárók felújítása, 
valamint átépítése, illetve 
a távközlési kapcsolatokat 
szolgáló optikai hálózatot is 
kiépítik. Az utasok a fejlesz-
tésben a megértésükkel ve-
hetnek részt, hiszen 2021. 
július 01. és szeptember 28. 
között szünetel a személy-
forgalom a vasútvonalon, 
vonatpótló autóbuszok vég-
zik a személyszállítást. 
A beruházás keretében a kőszegi 
állomáson új, közös autóbuszos és 
vasúti átszállási lehetőséget biztosí-
tó magasperon épül meg. Emellett 
új peronbútorzat, korszerű LED-es 
térvilágítás szolgálja az utasokat. 
Rendelkezésre állnak majd uta-
sokat tájékoztató monitorok, és 
megújul az utazási információkról 
a tájékoztatás formája. Átépítik a 
vágányhálózatot, az állomás mel-
lett P+R parkolót alakítanak ki, és 
fedett kerékpártárolók is szolgálják 
az utasokat. 
Jelentős munkálatok zajlanak a 
vasútvonal további hét megállóhe-
lyén, mindenütt elkészül az 55 cm-

es magas peron, esőbeállók, tér-
világítás, vizuális utastájékoztató 
rendszer. A fejlesztés részeként a 
megállók környezetében elvégzik 
a tereprendezést, és kialakítanak 
fedett kerékpártárolókat.
„Mindezekkel a szolgáltatás 
színvonalának növelése nem ér 
véget. A Kormány tavaly nyáron 
összesen 32 milliárd forintot 
biztosított húsz vasúti fejlesztés 
előkészítéséhez, tervezéséhez” 

– fogalmazta meg Mosóczi László 
államtitkár. Ezek közé tartozik a 
Szombathely – Kőszeg vasútvonal 
villamosításának előkészítése is. 
Ehhez kapcsolódva a GYSEV még 
idén kiírja a tervezésre vonatkozó 
közbeszerzést. Ha mindez megva-
lósul, akkor a későbbi beruházás-
sal a vasúttársaság magyarországi 
hálózata teljes hosszában villamo-
sított lesz.

Kámán Z

TEHERFUVAROZÁS
KISGÉPJAVÍTÁS
06 30 947 8688
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50 millió Ft
Május 25-én hivatalosan is átadták 
a Fő téren, az Írottkő Hotel mellett 
lévő Kőszegi Tourinform irodát a 
Kőszegre látogató turisták számára. 
A fejlesztésben részt vevők megcé-
lozták és elérték a hozzánk érkezők 
kiváló kiszolgálását. (Az iroda rész-
letes bemutatása: KéV 2021. május 
lapszám 13. old.)
Az átadás egy sajtótájékoztató ke-
retében történt meg. Bakos György 
elnök a közel 25 éves Írottkő Na-
túrparkért Egyesület életét négy ki-
emelt időponthoz kapcsolva foglalta 
össze. Nagyon erős városi támoga-
tással, Hegyalja településeivel ösz-
szefogva 1997-ben alakult meg az 
egyesület. Hiányt pótolva 2001-ben 
a turisztikai információk egységes 
rendszerét vették át. Kőszeg Város 
Önkormányzata 2017-ben eldön-
tötte a TDM létrehozását. A fejlődés 
jelenlegi végpontja a Kőszegi Tou-
rinform iroda átadása. Attól a naptól 
kezdve elegáns, modern, minden 
igényt kielégítő körülmények várják 
az érkezőket. A korábbi egész éves 

adatok szerint tízezernél több a lá-
togatók száma.
Bakos György arról beszélt, hogy 
a 25 év valóságban a város és az 
egyesület együttműködéséről szólt, 
és ebből kihagyhatatlan a Szom-
bathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi 
Nemzeti Park, amelynek Kőszegen 
lévő kiváló központjaihoz ezer szál-
lal kötődik az egyesület.
Az alakulásnál felvállalták többek 
között a természetvédelmet, a helyi 
termékek, a kőszegi bor piacra jut-
tatását. Mostanra már mindez egy 
brand. 
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és 
társadalmi kapcsolatokért fele-
lős helyettes államtitkár Kőszegre 
mindig szívesen jön, először bécsi 
nagykövetként tette ezt. Az át-
adásra azért is jött, mert a Kőszegi 
Tourinform irodát egy civil szerve-
zet működteti. A civileknek szólnak 
az államtitkárság pályázatai, idén 
húsz milliárd Ft. A politikus számára 
Kőszeg az ország legkülönlegesebb 
ékszerdoboza.  
„Kőszegen a turisztikai együtt-
működésnek olyan ívén vagyunk, 
ahol jó szétnézni, és nem egy 

iparág telephelyét adjuk át” – fo-
galmazta meg a Básthy Béla pol-
gármester. Majd hozzáfűzte: Kősze-
gen a vendéglátásért sokan és jól 
dolgoznak, hozzáteszik saját spe-
cialitásukat. Fontos, hogy Kőszeg 
megőrizze a sajátos jellegét, és 
ebben a városnak nem kell meg-
változnia, hanem alkalmazni kell a 
legjobb turisztikai technikákat.

A polgármester elmondta, hogy a 
Kőszegi Tourinform iroda felújítása 
egy 300 millió Ft értékű projekt 
egyik állomása. A mintegy 50 mil-
lió Ft értékű fejlesztés célja, hogy 
a hozzánk érkezők eljussanak a 
város kincseihez. A fejlesztésben 
hangsúlyt kapott a meglévő érté-
kek bemutatása. 

KZ

KŐSZEGI SÉTÁK minden mobiltelefonos applikációtárból letölthető. 
A 13 Kőszegi és belvárosi sétán körbevezeti hallgatóját. A letöltés után 
kiválasztható egy épület, vagy területről szóló tájékoztató, mint egy 
hangos könyv. Letölthető Androidra a Google Play áruházból: https://
bit.ly/3ulVcaf, Iphone-ra az App Store-ból : https://apple.co/3oP3u9G .
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évben megismételtük ezt a sikert. Szerintem ez 
a legnehezebb verseny az összes közül. Három 
hónap éles kereskedés külföldi piacokon, tesztek 
sorozata váltja egymást, majd jön az elődöntő, 
és végül egy 15 – 20 oldalas esszé elkészítése 
után lehet bejutni a döntőbe. A kemény megmé-
rettetést Budapesten, a BÉT-en (Budapesti Ér-
téktőzsde) rendezik, a zsűriben a magyar pénz-
világ ismert vezetői hozzák meg a döntéseket. 
Ezen a versenyen a diákok megtanulják a tőzsde 
veszélyeit is, hiszen demószámlával tőkeáttéte-
les kereskedést is folytathatnak!

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a BÉT és a 
„Pénziránytű Hálózat” közös versenyét a „Rész-
vényfutamot” 2018-ban, 2019-ben és 2021-
ben is megnyertük a diákokkal, és több érmes 
helyezést, különdíjat is elhoztunk. Az összes ver-
senyző diákok létszáma elérte az 1500 – 2000 
főt. A járvány miatt több díjátadó ünnepségről 
is lemaradtunk, de a 2019-es díjátadó örök él-
mény marad, hiszen egymás után szólították ki 
a díjat nyert diákjaimat. Jól emlékszem a műsor-
vezető szavaira: „már nem is mondom, hogy a 
Jurisich”.  Ezért érte meg tanítani!
Az idei verseny után a BÉT honlapjára is fel-
kerültünk. A ProfitLine honlap így fogalmazta 
meg: „a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 
diadalmenetét hozta az idei részvényfutam ver-
seny”. Mitagadás, a diákokkal együtt jó érzés 
volt ezt olvasni, látni, és hallani.
– Az elmúlt két tanévben több mint 20 országos 
döntős helyezést értek el a diákjaink, ebből öt 
volt első helyezés, és hatan különdíjat is kap-
tak. A BANK/CODE, KEBA, RÉSZVÉNYFUTAM, 
ZSETON vagy éppen a Pénzmesterek versenyen 
tavaly a Szafián lányok, Dorottya és Petra, mind 
a három kategóriában elhozta az első helyet. Az 
idei „idénynek” még nincs vége, hat diákunk 
várja a Pénzmesterek verseny döntőjének az 
eredményhirdetését. A  győzelemre csak 100%-
os teljesítmény mellett van esély. Ott van még 
a K&H „Vigyázz kész rajt” versenyének országos 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Kiss Zoltán tanár úrral
 „már nem is mondom, hogy a Jurisich”

Büszke tősgyökeres kőszegi családjára, pe-
dagógus szüleire, no meg a két fiára. Bálint 
építőmérnök, Ádám pedig informatikusként 
dolgozó gépészmérnök.  A pályán elért min-
den sikerét feleségének köszöni. Kiss Zoltán 
gimnáziumi tanár hatalmas elismerésben 
részesült május 20-án, ugyanis a Magyar 
Nemzeti Bank Pénziránytű Alapítványának 
Arany Iránytű Díját vehette át a pénzügyi 
ismeretek oktatásában elért kiváló munká-
jáért. A Jurisichban érettségizett 1980-ban, 
egyik kedvelt tanára Pakusza Vilmos volt, 
a történelem tanítása során 
a legnagyobb nevelői hatást 
Domnanovich Rudolf tanár úr-
tól kapta. 1984-ben a Kisegí-
tő Iskola és Nevelőotthonban 
gyermekfelügyelőként kezdett 
el dolgozni. Ott és akkor ha-
tározta el: tanár akar lenni. A 
történelem és a földrajz sza-
kot választotta.  Örök hálával 
említi Rába István igazgató 
nevét, aki a friss diplomás 
tanárnak csoportot adott. A 
hét éven keresztül nevelt 15 
diák nevét örökre megjegyez-
te. Ezen meghatározó pedagógiai munka 
után a gyakorlatot szerzett tanár 1993-tól 
a gimnáziumban földrajzot tanított. Kiss 
Zoltán tanár úrral pályafutásáról, az általa 
megvalósított pénzügyi ismeretek kőszegi 
oktatásának történetéről beszélgettünk.
– A pénzügyi ismeretek oktatását a 2008-as 
gazdasági válság érlelte meg. Akkor merült fel 
bennem, miért nincs olyan tantárgy, amely a 
gazdasággal, főként a pénzügyekkel foglalko-
zik. Rengeteg ember – sok esetben önhibájukon 
kívül – került nehéz helyzetbe a devizahitelek 
miatt. Talán elkerülhető lett volna, ha legalább 
az alapvető ismeretekkel rendelkeznek. A mai 
napig vallom, hogy a 2008-as válság egy meg-
rendezett színjáték volt, amelyben néhányan 
nagyon sok ember pénzét tulajdonították el. 
Kezdeményezésemre Móricz Imre tanártársam-
mal 2010-ben alapító iskolaként csatlakoztunk 
a megalakuló „Pénziránytű Hálózathoz”. Amint 
lehetőség adódott, a délelőtti órakeretben is két 
kisebb csoportban elkezdtük oktatni a pénzügyi 
ismereteket. Ennek érdekében jómagam több 
tanfolyamot is elvégeztem.
– Nagy kiugrás és sikeres volt a 2016-os év, 
két csapattal bekerültünk a KEBA (Közép-Eu-
rópai Brókerképző Alapítvány) tőzsdei-pénzügyi 
verseny döntőjébe. Korábban ezt elképzelhetet-
lennek tartottam, hiszen rendszerint 300 – 400 
csapat indult el a versenyeken. A következő 

döntője is, ahol – úgy érzem – mi vagyunk a fő 
esélyesek. Talán azért is, mert van egy 15 – 20 
fős diákcsoport, amelynek tagjai rendkívül tehet-
ségesek. Hozzájuk tartozik mintegy 40 – 50 fő, 
akik a témától függően versenyeznek. Motiváló 
a nyeremények értéke. Dehát ez a pénz világa!
– Nekem a versenyeken szereplő tananyag elosz-
tása, a figyelem felhívása, az állandó motiválás, 
a diákok „pörgetése” a legfontosabb feladatom. 
Mondhatom azt is, hogy könnyű helyzetben va-
gyok, mert segítőkész és nagyon jó tanárok van-
nak az iskolánkban, Keszei Balázs igazgató úrtól 
is sok támogatást kapok. Az iskola érdeme, elő-
nye, hogy a tanulóink nagyon tehetségesek. És, 
ami fontos: emberileg is megállják a helyüket. 
Van egy 4 – 5 hónapos kemény időszak, amikor 
egymást érik a versenyek, ekkor heti 10 – 12 

óra szabad időt 
fordítok felkészí-
tésre. Talán igaz, 
ez lett mostanra 
már a szenvedé-
lyem.
– 2018-ban a 
Nemzeti Bank-
ban vehettem át 
a „Pénziránytű 
Hálózat” tanári 
díját, majd má-
jusban szintén a 
Nemzeti Bank-
ban az „Arany 

Iránytű Díjat”, a pénzügyi tudatosság terjeszté-
séért. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy 2019 
után 2021-ben is elnyertem a „Részvényfutam” 
verseny tanári első helyét, és ezért a diákjaimmal 
együtt sokat dolgoztunk. A nekem adott díjakat 
úgy fogom fel, hogy volt benne szerepem, de 
köszönettel tartozom diákjaimnak, hiszen ez egy 
közös munka eredménye!
– A tantárgy komoly logisztikai támogatást kap 
a „Pénziránytű Hálózattól”. Az ott dolgozó szak-
emberek kiváló munkát végeznek. Hiánynak 
érzem azt, hogy a pénzügyi ismeretek oktatása 
nem kötelező része a tananyagnak.
– A versenycél a siker, és a nyeremény. Leg-
fontosabb, hogy játszva, korszerű ismeretek-
hez jussanak a diákok. Jövőre megcélozzuk a 
„Pénzsztárversenyt” is, mert az még hiányzik a 
díjaink gyűjteményéből. Nem a tőzsdézés a fő 
cél, hanem a befektetések, a hitelek, a pénztá-
rak, a biztosítások, az adók világának a megis-
merése. A diákok legyenek tájékozottak a gaz-
daság pénzügyi világában. 
– A BANK/CODE teszt kitöltésekor figyelhettem 
egyszerre három csapatunkat. Akkor fogalma-
zódott meg bennem a gondolat: én erre nem 
lennék képes. Eljött az a pillanat, amikor már 
a tanítványok felülmúlják az oktatójukat. Ezért 
érte meg tanítani! Pár évvel ezelőtt – talán – ez 
volt az akkor még ki nem mondott célom.
  Kiss János
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Teljeskörű SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT 
és SZAKTANÁCSADÁS! 

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

NYÁRINDÍTÓ NAPSZEMÜVEG AKCIÓ
30% kedvezménnyel!

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek
üzleteinkben!

Egy újabb utca, amely elkészült
Az elmúlt év őszen kezdődött a 
munka a vízvezetékek cseréjével, 
és idén tavaszra készült el a Dózsa 
György utca felújítása. A hivatalos 
átadást május 28-án tartották. Egy 
rendkívüli ajándékot kaptak az ott 
élők, de való igaz, megérdemelték 
az ott rendszeresen közlekedők is. 
A város egyik fontos útja, egyrészt 
az ott lévő intézmények miatt, 
másrészt innét elérhető a 87-es út. 
Aki nem tette még, sétáljon arra-
felé a szépen elkészített kövezett 
járdán. Az elmúlt hónapokban az 
arrajárók láthatták a Malomárok 
hídjának alapos felújítását, a pro-

fi módon elvégzett aszfaltozást. A 
közlekedés szempontjából fontos 
utca felújítása 100 millió Ft kor-
mányzati támogatásból valósult 
meg. Mindez nem része a Kormány 
által a város útjainak, parkolóinak 
a felújítására adott 2,8 milliárd 
Ft-nak. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt 
évben befejezett Bajcsy-Zsilinszky 
utca átépítésére is plusz pénz ér-
kezett a városba. Az önkormány-
zat törekvéseit átvette Ágh Péter, 
és kormányzati szinten lobbizott 
Kőszeg érdekeiért. Az útfelújításra 
fordítható több milliárd Ft nem az 
égből pottyant, fel lehet használni 
a város fejlesztésére, Kőszeg épí-
tésére.

KZ

Zsinagóga
A Kőszegi Zsinagóga a Magyar Ál-
lam kizárólagos tulajdonában van, 
a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt.  
gyakorolja. A műemlék műszaki ál-
lapota miatt egyre sürgetőbbé vált 
a felújítása. A kivitelezést végző 
vállalkozást nyílt közbeszerzési el-
járás alapján választották ki. A fel-
újítás részét képezi a Schey Fülöp 
által 1856-ban épített zsinagóga 
épületének teljes építészeti hely-

reállítása, valamint a rabbiházak, 
a védőépületek, a kert és a kerítés 
kialakítása, továbbá a zsinagóga 
belső restaurátori kifestése.
A szerződés megkötését követően 
a munkaterületet 2020. augusztus 
6-án a vállalkozó részére átadták. 
Jelenleg a felújítás 75%-os készült-
ségi fokon áll. A kivitelezés a szer-
ződésben és az építési engedélyben 
foglaltaknak megfelelően történik. 
Jelenleg a rabbiházak felújítását, a 
zsinagóga belső restaurálását és a 
kert rendezését végzik az építők.

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363

Anyakönyvi hírek
Házasság: Bodor Tünde – Lágler Ákos, Gyarmati Zsuzsanna – Németh 
György, Pogasits Anita – Kuti Zsolt, Tóth Vivien Ilona – Sarang Péter, 
Mészáros Eszter Éva – Horváth Zsolt Rajmund, Vadász Anikó – Dömö-
tör Benjámin.
Halálozás: Csáki Lajosné szül. Ihász Ildikó Éva, Pegán Antal, Balogh 
Ferencné szül. Szőke Irén, Soós Gyuláné szül. Sas Erzsébet Terézia, 
Horváth Tiborné szül. Baranyai Éva.
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Rádióadás 
Június 5-én a Kossuth Rádió 10.00 
órákor kezdődő Országjáró műso-
rát Kőszegről sugározták. Az ötórás 
adásidőben átlagosan négyperces 
riportidőben szólaltak meg a kő-
szegiek, de Velemről is hangzottak 
el tudósítások, összesen közel het-
ven. A rádióadást szolgáló, Anten-
na Hungária műszaki autóját kora 

reggel telepítették a Jurisics térre, a 
Szent Imre-templom mögé. A tér-
ről egy mikrofonnal a kezében je-
lentkezett be rendszeresen adásba 
hírekkel, riportokkal Czifra Szilvia 
műsorvezető. Az adás első percében 
a puskalövésre szóló tűzparancsot 
Csiki István adta ki Horváth Gábor-
nak, aki Jurisics Miklós szerepében 
védte a várat. Ők ketten a hagyo-
mányőrzésről nyilatkoztak.
Percnyi pontossággal érkeztek a 

térre a riport-
alanyok, vagy 
sokkal inkább 
egy-egy te-
rület szakmai 
k i vá lósága i . 
Szinte minden 
kőszegi jel-
legzetességről 
beszéltek az 

adásban a hallgatóságnak.  
– Alapvetően helyi értékeket, a 
különleges embereket keressük. 
Törekedtünk arra, hogy a múlt és 
jelen együtt jelenjen meg a hall-
gatóság előtt. A műsor nem a he-
lyieknek készül, hanem a más tá-
jakon élőknek – fogalmazta meg 
Domokos István szerkesztőriporter. 
A műsor előkészítését, levezetését 
ők ketten, Czifra Szilviával együtt 

végezték el. Két héttel korábban 
láttak munkához, de a műsor min-
den héten jelentkezik. Debrecenből 
érkezett ajándékokkal az Országjáró 
Kincsesláda. Az a láda, amely több 
történelmi film forgatásának volt a 
kelléke. Mézeskalácsot kapott aján-
dékba Básthy Béla polgármester, 
aki többek között kőszegi könyvet, 
bort küldött a győri városvezetőnek.

KZ

Püspöki döntések
Június 11-én (péntek) 12.39 órakor a martinus.hu honlapon a követ-
kező döntés került ki a nyilvánosságra. Dr. Székely János megyés-
püspök 2021. augusztus 1-jétől személyi és területi változtatá-
sokról döntött egyházmegyénkben. 
• A nyugdíjba vonuló Harangozó Vilmos apát urat tiszteletbeli ka-
nonokká nevezem ki.
• Kőszegszerdahely fíliát Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Ve-
lem községekkel elcsatolom a Kőszegi Plébániától, és Kőszegszerda-
hely központtal plébánia rangra emelem. Az említett új plébániának 
ellátását a Verbita Rendre bízom.
• Dr. Perger Gyula atyát központi szolgálatának megtartásával a To-
ronyi Plébániáról a Kőszegi Plébániára küldöm plébánosi minőségben,
• Kőszegszerdahelyi plébánosnak Fernandes Loyd Pradeep SVD 
atyát nevezem ki.

Az atya
Harangozó Vilmos 
plébános úrról a fotó 
június 6-án készült, az 
úrnapján, amikor az 
oltáriszentséget ünne-
pelte az egyház.  Az 
atya az oltáriszentsé-
get magasba tartotta 
a német nemzetiség 
által felállított sátor-
ban, az ottani oltár 
előtt. Ünnepélyes volt 
a belvárosban tartott körmenet, 
visszatérve a templomba, a Kár-
pát-medencei népének refrénje 
többször felhangzott. „Adj békét 
szívünknek, békét családunknak, 
békét nemzetünknek”,
A szentmise végén az atya meg-
köszönte mindenkinek a körmenet 
megvalósításáért elvégzett mun-
kát. A püspöki döntés után a kö-
szönetnek ez egy végszava is lehet.
Harangozó Vilmos atyát 1968-ban 
szentelték pappá. A szülői háza 
Szentpéterfához köti, családjában 
tizenhatan választották a papi hi-
vatást.

Vendvidéken és Zalában kezdte a 
szolgálatot. Molnáriban, Tótszerda-
helyen és Semjénházán felépítette 
az új templomokat, amit a kősze-
gi hívek egy csoportja júniusban 
meglátogat. Az atya másodszor, 
2007-ben plébánosként érkezett 
Kőszegre, később lett Hegyalja fal-
vainak plébánosa is. Már a kezdet 
kezdetén észlelte a belvárosban 
lévő templomok romló műszaki 
állapotát. Az atya július végén el-
hagyja a kőszegi plébániát, és a 
továbbiakban tiszteletbeli kano-
nokként szolgálja a JóIstent.

Az összeállítást készítette. KZ

Szobormentés
Útnak indult Szent Jakab, a za-
rándokok védőszentjének szobra. 
A templom főbejárata felett 12 
méter magasságban dacolt az 
időjárással több mint két évszá-
zadon keresztül. Bal kezét egykor 
könyvön nyugtatta. A 2021. júniusi 
állapota leha ngoló. A kézfej elmál-

lott, a könyv is porló állapotban 
van. Talapzatát és lábait egyre nö-
vekvő repedés szakítja ketté. Okkal 
lehetett tartani attól, hogy kisebb-
nagyobb darabok leválnak róla, és 
lezuhannak. Tekintettel arra, hogy 
restaurálása több időt vesz igénybe 
a homlokzat felújításánál, azonna-
li restaurátorműhelybe szállítása 
mellett döntött a beruházó Szom-
bathelyi Egyházmegye. A rossz ál-

lapotú, töredező szobor hom-
lokzatról való leemelése nem 
volt egyszerű és veszélytelen 
feladat, de végül eredménye-
sen, további sérülés nélkül 
elvégezték a szakemberek. 
A szobor homlokzatról törté-
nő leemelése június 10-én, 
csütörtökön megtörtént. A 
restaurált szobor a templom 
helyreállításának végén tér 
vissza Kőszegre.

KZ

A Kőszegi Evangélikus Egyházközség 3.048.858 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00251 
azonosítószámú, „Közösen a közösségért Kőszegen” című projektje 
keretében. A Széchenyi 2020 Program keretében megvalósult projekt 
során egyrészt eszközöket szerzett be Egyházközségünk: közösségi há-
zunkban a mennyezetre szerelt projektort és a vetítéshez használt lap-
topot, valamint fénymásolónkat tudtuk kicserélni korszerűbbre. Másrészt 
a templom felújítása keretében a világítótestek izzó-
inak energiatakarékosra való cseréje és a pad-
fűtéshez időzítő-kapcsoló beszerelése való-
sulhatott meg, amely környezetvédelmi 
szempontból is előnyös. A projektről rész-
letesen a https://koszeg.lutheran.hu/hu/
palyazataink oldalon olvashatnak.

topot, valamint fénymásolónkat tudtuk kicserélni korszerűbbre. Másrészt 
a templom felújítása keretében a világítótestek izzó-
inak energiatakarékosra való cseréje és a pad-
fűtéshez időzítő-kapcsoló beszerelése való-
sulhatott meg, amely környezetvédelmi 

A projektről rész-
https://koszeg.lutheran.hu/hu/https://koszeg.lutheran.hu/hu/
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Június 4-én volt a 101.
Június 4-én 19 órakor a Trianoni 
Diktátum tragédiáját idézte fel a 
lovagteremben tartott emlékműsor. 
A Kőszegi Vonósok zenei blokkja, 
és a verses összeállítás erősítette 
Szövényi Zsolt a múltat és jelent 
összekapcsoló – tényszerűséget 
tartalmazó – gondolatait. Arról be-
szélt, hogy egy évvel ezelőtt, a Dik-
tátum 100. évfordulóján egy percre 
megállt az ország, megkondultak a 
harangok. „Az emberek szíve fe-
lett zöld levélre tűzött kokárda 
jelezte a reménységet, azt a hitet, 
amely a Diktátum után is meg-

maradt az emberekben”.
A szónok újabb harminc évet lépett 
vissza a korban, amikor Antall Jó-
zsef – „lélekben és érzésben 15 
millió magyar miniszterelnöke 
akarok lenni” – szavait idézte. A 
mondatot a karantén időszak után 
már jobban értjük. Szövényi Zsolt 
kiemelte: a miniszterelnök szavai 
az akkor megindult határnyitást 
erősítette, amely reménykeltő, 
éltető erő lehet egy nemzet hatá-
ron átnyúló élete számára. Akkor 
a baráti gesztusok révén elindult 
a nemzetek közötti közeledés. A 

gondolatok vezetésében Szövényi 
Zsolt váratlanul visszatért a jelen-
be.
„Senki nem gondolta azt az 
utat, hogy a 21. században va-
lakit a magyar szóért vernek 
meg, diákokat vernek meg, 
mert magyarul beszélnek, hogy 
Beregszászon felgyújtják a Ma-
gyar Szövetség otthonát, hogy a 
Himnuszunk éneklését tiltják. 
Ez a 21. század?”. 
A reménytelenség helyett a foly-
tatásról szóltak a lovagteremben a 
gondolatok. A hasonlattal élve, a 
patak csobogó vize jobbra és balra 
fordul, ha kőbe ütközik, mert „az a 

Bandérium
Május utolsó vasárnapján emlé-
keztünk a hősökre a Kőszegi Ost-
romnapok Egyesület közreműkö-
désével. Eldördült Polák Norbert 
fegyvere, a vezényszót Weidl Márk 
a Jurisics Miklós Bandérium ka-
pitánya adta ki, aki beszélt a régi 
idők és a mai kor hőseiről. A ha-
gyományőrzésre elkötelezett gim-
nazistával beszélgettünk. 
– A célunk, hogy a XVI. századra 
visszatekintő hagyományőrzést 
szélesebb körben valósítsuk meg 
Kőszegen. – fogalmazta meg Weidl 
Márk. –  A korhű felszerelés erő-
sebb fokozatát szeretnénk magun-
kénak tudni. Hihetetlen mennyi-
ségű munkát fordítanak a tagok a 
ruházat, a fegyver korhűségének a 
tanulmányozására. Azt gondoljuk: 
a hagyományőrzés akkor teljes, ha 
annak minden eleme a legjobban 
visszaadja a felidézett évszázadot. 
Az eseményeken olyan ételeket fo-

gyasztunk, ami az akkori katonák 
asztalán is ott lehetett. Ebben a 
tervben Riczinger András – törté-
nelmi búvárkodásával – mesterien 
vesz részt. Csapatunk kézművese 
saját maga készíti ruhadarabjait 
több száz méter fonalból. Mi ket-
ten Varga Mátéval a hagyományok 

forráskutatásával foglalko-
zunk. Molnár Márk és Tóth 
Huba a technikai előké-
szítésben, szereplésekben 
vesz részt legjobban. Jó, 
hogy ilyen összetartó csa-
patunk van.
– Hogyan történt a Ban-
dérium alapítása?
– A Darabontokhoz szülői 
kapcsolat révén jutottam 
el, amelyhez részemről 
megvolt a szándék, az 
egyesület oldaláról a fi-
atalítás terve. Osztály-, 
és iskolatársakból alakult 
meg a Darabont Legények 
csoportja. Az első megje-
lenésünk 2018-ban volt, 

amikor vittük a Szőlő Jövésnek 
Könyvét. Tóth Botond tanár úr a tá-
mogató hozzáállásával sok munkát 
végzett el a Bandérium megala-
pítása érdekében. Neki mindezért 
köszönettel tartozunk. Az elmúlt 
év őszén, szeptember 30-án Szu-
lejmán Szultán trónra kerülésének 

500. évfordulóján alakult meg 
a Bandérium. A név a célokat is 
meghatározza. Új tagokra van két 
jelöltünk. Az alapító okiratunkat 
kecskebőrből készült pergamenre 
rögzítjük viaszpecséttel.
– A felszerelésekhez pénzre is 
szükség van.
– A Kőszegi Ostromnapok Egye-
sület az ernyőszervezetünk, ennek 
keretein belül működünk. Az egye-
sület pályázati pénze többfelé oszlik 
el. Abban gondolkodunk, hogy saját 
zsebből szerezzük be a felszerelése-
ket. Tudjuk, hogy ez egy drága hob-
bi. A nyári munkában megkeresett 
pénzt erre a célra fordítjuk.
– Hogyan érdemelte ki a kapitá-
nyi rangot?
– A társaim egyhangúlag bizalmat 
szavaztak, amiért hálás vagyok 
nekik. A Bandérium feladatait fel 
kell osztani, és ebből mind az öten 
kivesszük a részünket. Máté talán a 
legnehezebbet, a harcedzést, mert 
ő egy kitűnő kardvívó.

Kámán Z 

Keresztnél
Székely Orsolya, Orsi néni minden 
nap felgyalogol a Stációk meredek, 
útján a Kálvária-hegyre, onnét a 
Trianoni kereszthez. A Diktátum 
101. évfordulóján, június 4-én kora 
reggel felvitte a koszorúját. A ke-
reszt tövében jelképek idézték fel a 
tragikus eseményt 16.32 órakor, a 
Diktátum aláírásának percében. Ak-
kor és ott volt 16 fő. Aznap délelőtt 
az Országzászlónál tartott megem-

lékezés után hat iskolai diákcsoport 
tanárokkal felment a hegyre az 
emlékezés koszorúival. Orsi néni 
egyik vágya, hogy a kereszt ne ha-
tárpontot jelentsen, diákok is legye-
nek ott az évforduló perceiben. Ők 
lehetnek a jövőben azok az ismerős 
arcok, akik az évfordulón ott vannak 
a kereszt alatt. Azon a napon saját 
indíttatásból zarándokoltak az is-
merős arcok. Básthy Béla ismerős-
ként köszöntött mindenkit. Szavai 
szerint „mindenki tudja, mit cipel 
magával, amikor jön a kereszthez, 

és amit viszünk, az a reményünk”. 
Tatár József a Magyarok Világszövet-
ségének Vas megyei elnöke felidézte 
a múltat, azt, amely törést okozott 
a lelkekben. Elmondta: 1921 őszén 
a Rongyos Gárda csapatai bánságot 
alapítottak, akikhez augusztus 29-
én 33 fő lelkes kőszegi csatlakozott, 
és „elindultak megvédeni azt, 
amit hazájuknak tartottak”. Az or-
szágban Kőszegen volt az egyetlen 
múzeum, ahol a Rongyos Gárdának 
állítottak emléket.

Kámán Z

hivatása, hogy a tenger felé vezet 
az útja, és útközben az a felada-
ta, hogy táplálja a növényeket”. 
Ennek a hivatásnak az egyik fel-
adatát mondta ki Szövényi Zsolt 
azzal, hogy az elszakított területen 
lévő óvodák, iskolák támogatása a 
magyar szó megmaradását szolgál-
ja, és „ez adhat az összetartozás-
hoz erőt”.

KZ

FŰRÉSZLAP 
ÉLEZÉS 

Érdeklődni munkanapon 
16 óra után

vagy szombat délután. 

Tel: 06 70 662 8596
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799 Ft/db

abc szuper 
Pringles Chips 

Original vagy Hagymás&Tejfölös 165g, 
4 842 Ft/kg (Orbico Hungary Kft..) 

 Coop 
Cimbora 

Fehér Bor 
Félédes vagy 

Száraz 2l, 300 Ft/l 

Coop
 Cimbora

 Vörös Bor 
Félédes vagy 

Száraz 2l, 350 Ft/l 

Steffl 
Sör

Dobozos 
 4,2% 

0,5l, 458 Ft/l 

229 Ft/db

239 Ft/db159 Ft/db189 Ft/db

699 Ft/db

399 Ft/db

599 Ft/db

529 Ft/db

289 Ft/db

259 Ft/db1899 Ft/kg

539 Ft/db179 Ft/db199 Ft/db 99 Ft/db

Naturaqua
 Ásványvíz

 Szénsavas vagy 
Szénsavmentes

vagy Enyhe 
1.5l, 66 Ft/l 

Zott 
Jogobella

Ivójoghurt 
Görögdinnye- 

Kakukkfű  vagy 
Sárgabarack 

-Rozmaring 250g,  
Több Ízben 716 Ft/kg 

Sunny
Napraforgó 

Étolaj 1l

Coop 
Prémium 

Krém Desszert 
Áfonya vagy Eper vagy

 Meggy vagy Őszi
 250g, 796 Ft/kg

Tutti Juice
 Vitaminital 

Koffeinmentes
 Cukorral és 

Édesítőszerrel
 0.25l, 756 Ft/l  

Szénsavas 
Üdítőital 

Pepsi
 Cola vagy

 Pepsi Lime 
vagy Mirinda 

Narancs Pet 1l 

Watt
 Energy 

Drink
Classic  vagy  

Fehéreper&Guava 
0.25l, 636 Ft/l 

Coop 
Cola Ízű 

Energiaszegeny 
Üdítőital 

 2,5l, 159 Ft/l

Coop Májas
 Liba vagy Kacsa

 Szójamentes 
150g, 1 727Ft/kg

Pick 
Szalametti

 Szalámi 
Csemege vagy Paprikás 
vagy Fokhagymás vagy 

Chilis Szvg.70g, 5700 Ft/kg 
Több Ízben

 Privát Hús Grillkolbász
 Magyaros Csípős vagy Borsos-Fokhagymás 
vagy Bajor vagy Sajtos  Vg. 240g, 2205Ft/kg 

Coop 
Bécsi Virsli Vf.

(Új Palini-Hús Zrt.,
Co-op Hungary Zrt.)

KoszegiHirdetes_202106_01.indd   1 2021.06.10.   9:48:13
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Faültetés
Ki emlékszik arra, amikor 2010. ok-
tóber 12-én átadták a város szélén 
lévő, Lukácsháza területére is áthú-
zódó víztározót és a 9 és 16 hektár 
területű Abért-tavat. A korábbi jel-
legtelen terület azóta egy turisztikai 
központ szerepét vette át. Június 
5-én újabb változás történt a Tria-
noni Diktátum 101. évfordulójához 
kapcsolódóan. Az eseményen Nádor 
István a Vas Megyei Mérnöki Kamara 
elnöke bejelentette, hogy elültetik a 
Mérnökök Emlékfáit. Attól a naptól 
kezdve a kerékpáros pihenőhelytől 
Kőszeg felé indulva nyolc db ju-
harfa hirdeti az emlékezést, amely 
az – elnök megfogalmazása sze-
rint „örök kötelességünk”. A 101. 
évforduló egyben 101 db emlékfa 
ültetését is jelenti, de azt egy alkal-
masabb időpontban, ősszel teszik 
meg a GYSEV mérnöki létesítményei 
mellett és Szombathelyen. Az elnök 
egy szemléletes párhuzamot vont a 

mérnökök munkája és a 
Diktátum hatása között. 
„Képzeljük, milyen érzés 
lehetett akkor a magyar 
földmérő mérnöknek 
kitűzni azokat a határ-
köveket, amelyek meg-
harmadolták a hazáját”. 
Busa Tamás a vízügyi 
igazgatóság vezetője 
megfogalmazta: „em-
lékeztessenek ezek a 
fák minden errejárót az 
összetartozásunkra, és 
veszteségeinkre”. Az egykori kollé-
gára, Abért Lászlóra, aki a víztározó 
építésekor hazafelé tartva érte a 
végzetes baleset.
Takács Ádám a GYSEV személy-
szállítási igazgatója arról beszélt, 
hogy a Diktátum széttörte az addigi 
egységes vasúti pálya rendszerét, a 
továbbvitelhez államközi szerződé-
sekre volt szükség. Az emlékfa ülte-
tése környezetvédelmet is jelent, és a 
természetet azzal is védhetjük, ha az 
utazáshoz a zöld vasutat választjuk.

Tóthné Temesi Kinga közlekedési 
mérnök és Básthy Béla polgármester 

leplezte le az emlékkövet, 
Veres András alkotását. 
Ahogy a szobrászművész 
megfogalmazta, ő csak 
kivette a természet egy 
részletét. Kérés lehet, aki 
teheti, kerekezzen oda 
a bicikliúton, nézzen rá 
a természet csodájára, a 
művészi alkotásra.
Az is praktikus lehet, ha 
minél többen és többször 
locsolnak vizet az em-
lékfák gyökereihez, hogy 

ilyen módon is védjük a környezetet.
Kámán  Z.

Jubilálók
Június 8-án Básthy Béla polgár-
mester látta vendégül a önkor-
mányzat fenntartásban működő 
intézmények vezetőit és dolgozóit. 
Tisztelettel fogadta az érkezőket dr. 
Zalán Gábor jegyző, és Fekete-Pa-
taki Edit a Humánerőforrás bizott-
ság elnöke. 
A városvezető kiemelte az óvo-
dai nevelőmunka fontosságát, és 
megköszönte az abban résztvevők 
munkáját, majd átadta a jubiláló 
dolgozóknak az oklevelet. 
Elismerő oklevelet kapott: Bara-
básné Kirchknopf Ágota 40 éves, 

Schreiner Gáborné 40 éves, Var-
gáné Pochán Zsuzsanna 20 éves 
és Bakos Zoltán (Jurisics-vár Mű-
velődési Központ és Várszínház) 20 
éves munkájáért.
A polgármester köszöntötte a nyug-
díjba vonuló pedagógusokat is. 
Barabásné Kirchknopf Ágota óvo-
dapedagógust, Schreiner Gábor-
nét a Velemi Tagóvoda vezetőjét, 
Farkasné Lágler Mariannát a Hor-
vátzsidányi Tagóvoda vezetőjét, 
Gergichné Kéry Juliannát a Peresz-
nyei Telephely vezetőjét, Vörös Judit 
óvodapedagógust, Lamp Tiborné 
dajkát és Széles Csilla óvodapeda-
gógust, aki nem tudott részt venni 
az ünnepségen. 

Gyermekfalu

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk al-
kalmából: Németh Antalné Szabó 

Saroltát (91 éves), Tóth Jánosné 
Mika Annát (92 éves), Bánki Zol-
tánné Szikora Mariannát (91 éves) 
Jenkei Edéné Gálos Ilonát (90 éves) 
és Lamp Vilmost (91 éves).
A városvezető személyesen köszön-
tötte a 90 éves Szova Máriát.

A KéV arról számolt be, hogy 1993. 
július 28-án műszaki szempontok 
szerint elkészült az SOS Gyermek-
falu Kőszegen. Mindez egy korábbi 
időszakra nyúlik vissza, 1987-re, 
amikor aláírták a falu építéséről 
szóló szerződést. Preininger Ferenc, 
Kőszeg akkori vezetője, egyik tu-
dósításban arról számolt be, hogy 
Kőszegre az öt hektár építési terület 
átadása révén került a választás. Az 
egyesület nyolcmillió Ft-ot adott a 
városnak a lakótelepen épülő Balog 
iskola sportcsarnokának a megépí-
tésére. A Gyermekfalut 1993. októ-
ber 29-én adták át, de akkor még 
nem volt gyermekekkel és nevelő 
anyákkal megtöltve a felépült 12 
lakóház. Később több család nélkül 
maradt, házanként hét – nyolc gyer-
meket nevelt egy-egy SOS-anya.
A 2021. júniusi helyzet szerint há-
rom házban laknak SOS-családok, 
kilencet mások bérelnek. Ahogy a 
magyarországi SOS alapítvány kül-
földről való támogatása csökkent, 
úgy lett egyre kevesebb az ott élő 
gyermekek száma. Az SOS rendszer 
változott, elindult a nevelőszülői 
hálózat fejlesztése. A kőszegi terü-
leten jelenleg 11 nevelőszülő 30 fő 
gyermekről gondoskodik, a gyer-
mekfaluban 19 gyermek él. 
Az SOS nevelőszülőket keres Kő-

szegen és a település 50 kilomé-
teres körzetében. Információ: www.
sos.hu/neveloszulo honlapon; tele-
fonon (+3620/417-1129)
Már 2018-ban elindult a nevelő-
szülői hálózat kiépítését célzó vál-
tozás. Erről Varró Gabriella adott 
tájékoztatást.
A korábbi faluszerű elrendezés he-
lyett 2030-ig fokozatosan integrált 
lakókörnyezetbe költöznek a csa-
ládok. Számos nemzetközi tapasz-
talat igazolja, hogy a gyermekek 
társadalmi beilleszkedését jobban 
segíti, ha SOS-es családok ilyen 
környezetben élnek. A törvényben 
maximalizáltnál is kevesebb, leg-
feljebb 3 gyermek nevelkedik egy-
egy nevelőszülői családban. Cél: 
több figyelem jusson a gyerme-
kekre és kevesebb teher háruljon 
a nevelőszülőkre. Bár az SOS csa-
ládok nagyobb része eddig is saját 
lakásában nevelte a gyermekeket. 
A nevelőszülői családok továbbra is 
megkapják az alapítványtól a szak-
mai segítséget, az SOS Gyermek-
falvak, mint közösség ugyanúgy 
megmarad.
A változás elindult az épületek 
hasznosításával, eladásra kínálják 
a vevőknek. Ennek eredménye lát-
szik, hiszen az Űrhajósok útja fel-
öli területen épülnek új lakóházak 
egymás után egyre több.

Kámán Z 



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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A klímaváltozás globális és hazánkra gyakorolt hatásait szemlélteti 
az a kiállítás, amelyet Básthy Béla polgármester és Bakos György az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke, valamint Liker-Oleszka Marietta, 
a Titanium Educult Kft. munkatársa nyitott meg június 8-án a Bechtold 
István Természetvédelmi Látogatóközpontban. 
A meghívott vendégek között jelen voltak a Kőszegi-hegység védett és 
különleges növény-, és állatvilágát, valamint a klímaváltozás környeze-
tünkre gyakorolt hatását bemutató fotósorozatok alkotói is. A kiállítás 
másik részében megtekinthetőek a kőszegi iskolások Gyógyító Klíma 
Kőszegen című, (KEHOP-1.2.1-18-2018-00090) projektben meghir-
detett „Gondolt újra textilből” felhívására készített kézműves alkotásai 
is: az alsó tagozatosok újrahasznosított alapanyagok és a kőszegi ne-
mezgyárból származó szabászati hulladék filcdarabok felhasználásával a 
Kőszegi-hegység élővilágát ábrázoló kollázs képeket készítettek, a felső 
tagozatos és középiskolás diákok pedig kinőtt, megunt ruhadarabjaikból 
alkottak használati tárgyakat.

Az alkotásokat az Írottkő Natúrparkért Egyesület munkatársaiból álló 
zsűri pontozta. A díjazott osztályok ökoturisztikai kiránduláson való rész-
vételt, nemezgyár-látogatást vagy kézműves kellékekre levásárolható 
kupont kaptak.

Klímaváltozás és hatásai 
kiállítás a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban

A diákok a 4 hónapig tartó „Iskolai klíma napok” program során elké-
szítették az osztály 10 pontból álló klímavédelmi 
stratégiáját. A kőszegi általános iskolák 
valamennyi tanulója készített egy 
szimbolikus miniatűr fát, melye-
ket együtt kiállítva egy impo-
záns, több mint 1000 fából 
álló kőszegi erdőt láthat-
nak a Látogatóközpont 
aulájában. A kiállítás 
június 18-ig tekinthető 
meg.

Újra a réten
A fotón látható Balog iskola 4/a 
osztály tagjai június 4-én értékelik 
a „Miénk itt a rét” természetjárás 
állomásain elért pontszámokat. A 
diákok boldogan, szinte egyszerre 
beszéltek az élményeikről. Lilien sze-
rint legjobb volt, amikor a madáril-
lusztrációkat keresték. A gyermekek 
jól emlékeztek arra, hogy az elmúlt 
évben nem volt lehetőségük az Alsó-
réten a természetet ismertető bejáró 
körúton részt venni. 
Idén május végén elindult a „Nyit-
ni kék” folyamata, és június 4-én 

egy napra miénk lett a rét, ezúttal 
a 14. alkalommal. Kóródi Blanka 
a program indításának bizonyta-
lanságáról beszélt, de készültek a 
megtartására a korábbiakhoz ké-
pest kevesebb állomással. A meg-
fogalmazás szerint a cél változatlan 
volt, érezzék jó magukat a részt-
vevők a természetben. A 1,5 km 
hosszú, levágott fűben kiépítették 
az önkiszolgáló játékállomásokat, 
amit közel ötszáz fő járt végig. A 
Kőszegi Kisvonat is vitte a láto-
gatókat. A program megtartását 
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 
számú projekt tette lehetővé. 

KZ  

Angelica
– Ezer szálon kötődök Kőszeg-
hez, akkor is, ha nem vagyok a 
városban – nyilatkozta a Kossuth 
Rádió Országjáró 
műsorában június 
5-én Gráf Zsuzsan-
na a város díszpol-
gára. 
Majd 13.00 óra-
kor a Szent Ja-
kab-templomban 
koncertet adott az 
Angelica Leánykar 
nyolc tagja. Eljöttek 
mindazok, akik az 
ének tiszta hangját 
akarták hallani, és 
volt is ebben részük. 
A felújítás előtt álló 
templom atmoszféráját talán leg-
jobban adta vissza Gustav Holst 
kétkórusos, nyolcszólamú Ave Ma-
riája előadása. Nyolc tiszta hangú 
szólam csengett a fülekben. Ott és 
akkor nem egy kórus, hanem az 
Angelica Leánykar énekelt.
– Együtt a kórussal legutóbb az 
elmúlt év október 5-én muzsikál-

tunk, azt követően a sors felelős-
ségteljes feladatot adott nekünk is. 
Megszakadt a zenei világ az érzé-
keinkben, a napi szinten meglévő 
élmény – fogalmazta meg Gráf 
Zsuzsanna. Majd így folytatta. – A 

zenéhez, a kórushoz való kötődés 
kialakította, hogy egyesével kezd-
tem el foglalkozni a kórustagokkal, 
nagy értékekkel találkoztam az 
egyéni foglalkozásokon. 
Ebből mutatott be egy kicsi szeletet 
az alapításának 30. évfordulóján 
túl az Angelica Leánykar.

KZ

Ataru Taiko
– Az  ATARU TAIKO  japán 
dobegyüttes 15 éve zenél, és egy-
re több visszajelzés érkezett arra, 
hogy dobolhassanak azok is, akik 
valójában a koncertek látogatói. 
Ezért indítottam el négy évvel ez-

előtt az oktatást – fogalmazta meg 
Vörös Emil az együttes vezetője.
Majd hozzáfűzte, hogy a kezde-
teknél sokan voltak a diákok, és a 
szeniorok is az első COVID-hullám 
megérkezéséig. A „Maradj otthon” 
időszak után, ősszel újrakezdtek 
zenélni a korábbi létszám csökke-
nése mellett. ÷De megmaradt egy-

egy stabil csoport”– fogalmazta 
Vörös Emil. Arról is beszélt, hogy 
÷örömömre szolgál, hogy hét fő 
felnőttből hárman kőszegiek”.
A zenét kedvelőknek érdemes gya-
korolni, hiszen a nyitott világban 
több koncert, esemény részesei 
lehettek. Akit kezdőként vagy ha-
ladóként érdekel a dobolás, telefo-

náljon (30/942-4644).
Vörös Emil örömmel beszélt arról, 
hogy május végétől egyre több 
az igény egy-egy ATARU koncert 
megtartására. Az együttes vezetője 
megerősítette, hogy szeptembertől 
új darabokkal készülnek a 2022-
es évre.

KZ
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Lukácsháza
Az orvosi rendelő felújítására le-
zárult a TOP 4.1.1 pályázatból és 
önerőből megvalósuló közbeszer-
zési eljárás. A munkát a SzárnyasÉp 
Kft. nyerte el bruttó 164 602 395 
Ft összegben. 
Gyereknap: A bezártság után má-
jus 29-én gyermeknapon köszönt-
hettük a családokat a Csömötei-
hegyen az önkormányzat és a 
Közösségi Ház szervezésében a 
Borbarát Hölgyek és a Lukács-Házi 
Boszorkányok aktív részvételével.
Több programot kínáltak a gyerme-
keknek, a tájpince előtt kézműves 
foglalkozásokon, Activityn vehettek 
részt, valamint egy akadálypályán 
mérhették össze ügyességüket. 
Faültetés: Az Önkormányzat 2011 
óta minden évben elülteti az év 
fáját a Nemzedékek Parkjában az 
előző évben született lukácsházi 
gyerekek tiszteletére. 2020-ban tíz 
újszülött polgára lett a falunak. Má-
jus 30-án 10.00 órakor kezdődött 
az ünnep a Gyöngyház Óvoda Csibe 
csoportjának műsorával. Majd Virág 
János polgármester köszöntötte a 
gyermekeket és a szülőket. Hang-
súlyozta: a falu számára meghatá-
rozó az a jövő, amit a gyermekek 
képviselnek, kérte a szülőket, hogy 
gondozzák az elültetett fát. Kife-
jezte örömét, hogy a településen 
biztosított a bölcsődei elhelyezés, a 
magas színvonalú óvodai ellátás, és 
a Gyöngyösfaluban lévő Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola megadja a 
kiváló iskolai oktatást.  Zárásként a 
gyermekek és a szülők elültették a 
fát, emlékül plakettet és ajándék-
csomagot vettek át.  
Hősök Napja. Május utolsó vasár-
napján a Szt. Antal templom előtt 
lévő I.- és II. világháborús emlék-
tábláknál a szentmisét követően 
tartották a megemlékezést. A Szent 
Márton Kórus adott koncertet, ver-
set mondott Horváth Jánosné. Virág 
János beszédében felsorolta azon 
lukácsháziak nevét, akik a két 
világháborúban vesztették életü-
ket. Bokor Zoltán plébános áldást 
adott a hősökre. A koszorúzás után 
„Nagycsömötei” hősök emléktáblá-
jánál is elhelyezték a virágokat. 
Lomtalanításnak 2021. július 1. 
az időpontja. Az önkormányzat vál-
lalta az esetleges plusz költségeket 

is az ingatlanok előli szállításra kö-
tött szerződést az STKH-val. A sző-
lőhegyen két helyszínen a Vízközmű 
háznál és az avarkori temetői táblá-
nál lesz lehetőség hulladék elhelye-
zésére. Az elektronikus hulladékokat 
június 30-án és július 1-én vigye el 
mindenki a Nagycsömötei u. 63. 
udvarán elhelyezett konténerbe. Au-
tógumi, vas és veszélyes, építőipari 
és autóbontásból származó hulladék 
elhelyezése szigorúan TILOS.
Gyöngyösmenti térségi területi 
borversenyt június 26-án 9.00 
órakor Gencsapátiban a Művelődési 

Házban tartják. Borminták leadásá-
ra a lukácsházi Közösségi Házban 
is van lehetőség június 23 – 24-én 
16.00 – 19.00 óra között. A szer-
vezők várják a kőszeghegyaljai, 
csömötei és pösei hegyi borokat a 
megmérettetésen.
IFI nap. Június 26-án a Kőszegi 
u. 13. alatt lévő önkormányzati 
ingatlanba várják a családokat a 
szervezők egy juniális keretében 
tartandó kötetlen délutáni, kora 
esti találkozóra. A szervezők vál-
tozatos programokat kínálnak az 
érdeklődőknek. 

Falunapi programok
Július 3. Falunapi tekeverseny – Jú-
lius 9. Falunapi kispályás esti lab-
darúgótorna (műfüves pálya)
Július 10: 9.00 villám sakkverseny; 
13.00 programok kezdete.
Óvodai és bölcsődei elhelyezés 
körzethatáron túlról. A Lukácsházi 
Óvodafenntartó Társulás óvodai és 
bölcsődei férőhelyek tekintetében 
nyit a körzethatáron kívüli területek 
felé. Korlátozott számban várja óvo-
dai és bölcsődei férőhelyre a jelent-
kezéseket az intézményvezetőnél 
(Horváthné Szilvágyi Beáta).
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Megújulás 
Gyöngyösfalu: Május  hónap utol-
só napján hála a pandémiás helyzet 
javulásának, kitáncoltuk a Májusfát. 
A rendezvény már szervezett kerete-
ket kapott, és nagy örömmel vettek  
részt a helyiek, gyerekeknek ugráló 
vár volt, több mint 80 részvevő volt.
A Hősök napi megemlékezést a 
Szent Márton és Szentháromság-
templomban is megtartottuk. A 
Kórus műsora tette színvonalassá 

a megemlékezést.
A falu lakosainak az égetés és a 
vele járó füst komoly problémá-
kat  okozott. A településen június 
1-jétől tilos az égetés.
A templomkertben a fakivágások 
után elindult a faültetés, a fákat fel-
ajánlásként kaptuk, az ültetés kö-
zösségi munkával történt. Összesen  
35 fát ültettünk, hála a közel 20 fős 
társaságnak és a dolgos kezeknek. 
A Kossuth utcából a faágak elszál-
lítása megtörtént, köszönet érte 
Bodorkós Róbertnek. A lombos fák 

koronájának formázását az önkor-
mányzat dolgozói végezték el. 
Tavaly októberben kezdődött a Szé-
chenyi utca víz és szennyvíz  háló-
zatának kiépítése, és mostanra már 
az utolsó lépések következnek. Az út 
a terveknek megfelelően elkészült,  
hamarosan  megszűnik a társulat, a 
részletekről a tulajdonosok kapnak 
értesítést. Az első ház alapozása már 
megtörtént.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In-
novációs Hivatalnak írt pályázatunk 
pozitív elbírálást kapott. A pályá-

zat egy minta projektre vonatkozik, 
amelynek keretében Besenyszög, 
Szabadszállás és Gyöngyösfalu terüle-
tén intelligens elektromos energiatá-
rolóval kombinált napelemrendszert 
alakítanak ki. A pályázat részleteiről  
tájékoztatom a Lakosságot.
A Kőszeg-Szombathely  vasútvonal 
felújítása is érinti településünket. 
A munkálatok végett szükséges 
lesz telepek kialakítása, a felmérés 
megtörtént, az érintett telektulaj-
donosok kapnak értesítést

Tóth Árpád 

A falvak templomairól
Az elmúlt hónapban közzétettük 
több templom felújítását szolgáló 
kormányzati támogatást, amely 
legtöbbször a munkálatok befeje-
zését szolgálja. Ennek részleteiről 
beszélt Harangozó Vilmos plébános.
Cákon lévő Szent Péter és Pál 
Apostolok-temploma is 15 millió 
Ft kormányzati támogatást kapott 
a tetőcserére. Az előző években 
megtörtént a templom ablakainak, 
sekrestye nyílászárói (ajtó és ablak) 
cseréje, a szentélyben három új szí-
nes ólomüveg ablakot helyeztek el. 
Ezeken túl megtörtént a kórusfel-
járó lépcsőinek a javítása, és ajtót 
kapott a toronyfeljáró.
Kőszegdoroszlón, a Szent Márton-
templom műszaki állapota miatt 

van még bőven feladat. A május-
ban közzétett kormányzati 15 millió 
Ft-os támogatás a templom külső 
renoválását szolgálja. A munkála-
tok megkezdése előtt több szakmai 
kérdést is meg kell válaszolni. A le-
robbant állapotú templom felújítása 
már négy éve elkezdődött. Elsőként 
az épület statikai problémáit kellett 
megoldani, mindezek mellett a ta-
laj és a felszíni víz elvezetése vált 
fontossá, amely munkálatokat már 
elvégezték, és sor került a temp-
lom tetőcseréjére is. Ugyancsak 
cserélték az ajtókat, ablakokat, új 
a szembemiséző oltár, az ambó, a 
székek, a padok és azok fűtésrend-
szere. A templom villanyhálózatát 
cserélték a lámpatestekkel együtt. 

Teljesen felújították a templom és a 
sekrestye padlózatát, és megtörtént 
a teljes templombelső meszelése. 
Tavaly újították fel a régi főoltárt a 
szobrokkal együtt.
Kőszegszerdahelyen, a Minden-
szentek-templománál is a tetőszer-
kezet felújítása a legfontosabb, és 
mielőbb el kell kezdeni. Erre hasz-
nálják fel a májusban közzétett 15 
millió Ft pályázati támogatást. A 
plébánia felújítása tavaly elkezdő-
dött, egyrészt pályázati, másrészt 
saját önerőből. A munkálatok mos-
tanra már végfázisban vannak, kí-
vül és belül. Az épületet kompletten 
felújították: a tetőszerkezetre pala 
helyett cserépfedés került, cserélték 
az ablakokat, vakolatot, belülről új 
vizesblokkokat építettek, új a fűtési 
rendszer, valamint az épület vil-
lanyhálózatát is cserélték. A konyha 

új bútorzatot és padlózatot kapott. 
Kőszegfalván a Szent Lénárd-
templom külső renoválása hama-
rosan elkezdődik a komplett tető-
cserével. A munka 14,3 millió kor-
mányzati támogatásból, 15 milliós 
egyházmegyei támogatásból, saját 
8 milliós forrásból, illetve a hívek 
1,78 millió forint adománygyűjté-
séből valósul meg.
A Bozsokon lévő Szent József-
kápolna tetőszerkezete nagyon 
rossz állapotban van. A kormány-
zati 15 millió Ft támogatás ennek 
felújítását célozza meg. Elsőként 
a tervezést kell elvégezni, és csak 
az akkori költségbecslést követően 
lesz látható a felújítás valóságos 
költsége. A renoválás elkezdéséhez 
minden lehetséges lépést meg kell 
tenni a rossz műszaki állapot miatt.

KZ

Fejlesztések 
Velem: Bakos László polgármester 
fogadta Ágh Péter országgyűlési 
képviselőt, aki tájékoztatást adott 
a Kormány Magyar Falu Program 
adta lehetőségeiről. Ebből a támo-
gatásból jutott bőven a településnek 
is. Jól látszik a változás az orvosi 
rendelő kialakításánál, és így lesz a 
következő hónapokban az óvodánál 
is, hiszen elkezdődhet a tornaszoba 
felújítása. Tény az is, hogy a Stirling-
villa felújítása a vége felé közele-
dik. A képviselő megfogalmazása 

szerint közös cél a jövőben is, hogy 
Velemért tudjunk együtt dolgozni. Jó 
szolgálatot tesz majd az elkészülő 
orvosi rendelő, amely 30 millió Ft 
összegből valósulhat meg – fogal-
mazta meg a polgármester. Hozzá-
tette, hogy 3 millió forint értékben 
tudtak orvosi eszközöket vásárolni, s 
ehhez párosul még az óvodai torna-
szoba kialakítása, amelynek beru-
házása meghaladja a 11 millió Ft-
ot. Mindezen fejlesztések Velemnek 
nagy előrelépést jelentenek, azért 
is, mert önerőből nem tudta volna 
megvalósítani, de jelentős segítsé-
get kapott a Kormánytól. 

Ólmod: A 11-es Huszárezred Hagyományőrző Egyesület koszorút helye-
zett el a falu Hősöket idéző emléktáblájánál. Mindez igazi emlékezés az 
elődökre. Hergovich Vince polgármester nagyapja az ezrednél volt huszár-
katona az I. világháborúban, majd a falu polgármestere. Mindkét nagy-
apja testvérei az I világháborúban huszárként haltak hősi halált, nagyapja 
szeme láttára fagytak meg a fronton.

Kőszegdoroszló: Hosszú idő után újra pezseg az élet. Május 29-én szom-
baton a kultúros munkatársak szervezésében gyerekzsivaj töltötte meg a 
faluház udvarát. Játékos gyermeknapi programon vehettek részt a kisgye-
rekek. Május 31-én a falu májusfájának a kitáncolása történt meg kelle-
mes hangulatban. Ez a két nap igazi élményt jelentett a résztvevőknek, 
hogy újra együtt, közösségben lehettek.

Nemescsó: Május 29-én, a Gyermeknapon jó hangulatú délutánt töltöt-
tek együtt a gyerekek és szüleik a faluház udvarán. Idén először lehetett 
együtt a közösség. A találkozó része volt a kézműves foglalkozás, csillám-
festés, pogácsa és a fagylaltozás. A legnagyobb öröm a gyerekeknek is: a 
közös játék.
A májusfa kitáncolásakor virágot ültettek a falu lakói. Kicsik és nagyok 
együtt járták a táncot, aztán kidőlt a fa. A falu is szebb lett: gumit fes-
tettek, virágokat ültettek a legkisebbek is. Öröm volt látni sok-sok ember 
szorgalmát. A munka nem áll meg, folytatódik a falu fejlesztése.

Szerdahelyi Bánó Írén
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Gólyák

Eredmények
A Bersek iskola diákjai az idén 
is hozták az országos sikereket. 
Harmadik helyet ért el a ÷Népek 
tavasza”  egyfordulós projektver-
senyen Károly Abigél 7.a osztályos 
diák. Külön érdeme, hogy a kö-
zépiskolások négy 4 évfolyamával 
együtt versenyezve, 52 diák közül 
érte el a jó eredményt. A Kálti Márk 
levelezős történelem tesztverseny 
három fordulója után Krisztián-Ru-
dolf Kira 6.a osztályos tanuló az 5. 
helyet szerezte meg. A hatfordulós 
Mozaik Tanulmányi Verseny Orszá-
gos Döntőjén Krisztián-Rudolf Kira 
a 14. helyet vívta ki magának. Az 

Oktatási Hivatal által szervezett 
négyfordulós levelezős Tudásva-
dász Honismereti Tanulmányi Ver-
senyen hibátlan megoldással Bak 
Emma, Szabó Bendegúz és Károly 
Abigél országos első, míg egyetlen 
hibaponttal Krisztián-Rudolf Kira, 
Alasz Marcell és Krizmanich Kriszti-
na Kincső a IV. helyen végzett. 
A „Versvarázs” versmondó ver-
senyen Móricz Virág 2.a és 
Kumánovich Kinga Nóra 5.a osz-
tályos diákok az I. helyet érték el 
a korcsoportjukban. A Bendegúz 
Tudásbajnokság Megyei Döntőjén 
3. helyezett lett  Varga Ádám 5.a 
osztályos tanuló irodalomból, míg 
Károly Abigél 7.a és Desics Bettina 
8.b osztályos diákok történelemből. 

A versenyről
A Szakma Kiváló Tanulója versenyt 
Baján rendezték meg. Az írásbe-
li megmérettetés után a Dr. Nagy 
László EGYMI-ből hat tanulót 
hívtak be az országos döntőbe. A 
konyhai kisegítő szakon Giczi Cin-
tia, Kazai Kitti, Riba Ramón kapott 
meghívást. (felkészítő tanáruk 
Gerber Gábor Györgyné) Az aszta-
losipari szerelő szakon a legjobbak 

közé tartozott Czirók Milán, Hor-
váth Krisztián, Vargyas Barnabás.
(Felkészítő szakoktató Tóth Árpád 
és Banga László). 
Második helyezést ért el Kazai Kitti, 
3. helyezést ért el Giczi Cintia, és 4. 
helyezett lett Riba Ramón. Mindhá-
rom tanuló vizsga alóli mentességet 
kapott. Asztalosipari szerelők ver-
senyben Horváth Gábor 3. helyezést 
ért el. Az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen részt vevő tanulók 
bizonyították felkészültségüket.
 

Gólyakelepelés várta 
az érdeklődőket június 
9-én délután a Chernel-
kertben. Az is ritka alka-
lom, hogy a „közönség” 
közelről láthatja a gólyák 
gyűrűzését. 
A Chernel-kert népes ál-
lománya szaporodott hét 
gólyafiókával, amelyet 
gyűrűvel jelöltek meg. A 
jelzéseket Harsányi Krisztián az Őr-
ségi Nemzeti Park munkatársa he-
lyezte fel, miközben érdekes isme-
retekkel gazdagította a jelenlévőket. 
Több mint száz éve alkalmazzák a 
gyűrűzést. A madarak fém és mű-
anyagkarikás jelölése, az azonosító 
száma nagy távolságból leolvasha-
tó, a gólya beazonosítható, repülési 
útjaikat fel lehet térképezni. A meg-
figyelések alapján kiderült, hogy 
ugyanarra a fészekre nem mindig 
ugyanazok a gályák térnek vissza.
Vas megyében a Chernel-kert lát-
ja el a sérült madarakat. „Azok a 
gólyák, amelyek nem képesek az 
önálló életre, nem csak télen, de 

egész évben az udvarban élnek, 
életük végéig gondoskodunk róluk” 
– tudtuk meg. Minden esztendő-
ben párba állnak, a földön „épít-
keznek”, tavaszra négy-hat fészek 
szépül meg. Nagyon korán – fel-
tehetően – az országban elsőként 
a Chernel-kertben fedezhetők fel a 
gólyatojások.
A most gyűrűzött – Budapest PH 
03492-es számú – madárra is 
felkerültek a jelzések. Hangos kele-
pelés közben, várhatóan hat másik 
társával együtt, indulnak el au-
gusztusban, de már júliusban rep-
kednek, próbálgatják az erejüket. 

TáF. 

A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egye-
sülete 1999 óta aktív tagja a város 
kulturális életének. Tevékenységü-
ket a járvány lelassította, bár a sze-
mélyes találkozások elmaradtak, 
„nagyot léptek előre”. A Közösségi 
funkciók ellátásához szükséges kis 
léptékű infrastrukturális és eszköz-
fejlesztések elnevezésű pályázaton 
1 393 156 Ft-ot nyertek. A többi 
mellett lézernyomtatóval, projek-
torral, vetítővászonnal, gravíro-
zott poharakkal, mobiltelefonnal, 

Hölgyek főzőlappal bővült az eszköztáruk. 
Lehetőségük nyílt egyenruhablúz 
és anyag, logóval ellátott pólók vá-
sárlására is. 
A KBHE 31 bejegyzett fővel tevé-
kenykedik, közülük húszan egykori 
borkirálynők. Csak az elmúlt évben 
öt gyermeket hoztak a világra. 
Hosszú időszakra még nem mernek 
tervezni, de kerti partival nyitják a 
nyári szezont, megrendezik a zárt-
körű Hölgyek Bora választást, és 
egykori vezetőjük, Láng-Horváth 
Rita szervezésével kirándulást ter-
veznek Szekszárdra. 

TáF.

Tánc a képeken
Ritter Antal: Mozgás improvizáció, 
Olasz Ági: Utópia, Pethő Bertalan: 
Táncosok széken, Baán Katalin: 
Örömóda, Siklós Péter: Popova 
– ilyen és ehhez hasonló képcí-
mekkel találkozik a látogató, ha 
belép a Jurisics-vár lovagtermébe. 
Harmincnégy pillanatkép látható 
a Táncművészet a kortárs foto-
gráfiában című kiállításon, amely 
2021. július 4-ig  látogatható. 
A házigazda, Pócza Zoltán igazgató 
június 5-én üdvözölte a megjelen-
teket, a Dance Jam táncosait, akik 
által megelevenedtek a képeken 
rögzített pillanatok.
A kiállítással egy jelképes kézfogó-
nak is tanúi lehettünk, hiszen ezzel 
az alkalommal a MANK (Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Non-
profit Kft.) és a Jurisics-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház hosszú 
távú együttműködése vehette kez-
detét. Az ügyvezető igazgató Tardy-
Molnár Anna elmondta, hogy fiatal, 
feltörekvő művészek segítését tűz-

ték ki célul. A kőszegi rendezvé-
nyekről így szólt: „Az a fajta érzé-
kenység és az a fajta összművészeti 
gondolkodás, ami minden évad 
szerkesztését jellemzi”, az adta az 
együttműködés alapját. 
A szerencsés egymásra találás 
intézményeket köt össze, és be-
mutatja a művészeti ágak talál-
kozását. Erről beszélt rögtönzött 
tárlatvezetésében Eifert János a 
kiállítás kurátora is.  A színházi és 
műtermi felvételeken megjelenik a 
néptánc, a balett és a modern tánc 
egyaránt. Technikai szempontból 
különböző képkivágásokat, éles-
ségeket és bemozdulásokat alkal-
maztak az alkotók.  
A táncukkal közreműködő gyerekek, 
a Dance Jam juniorjai főszerepet 
kaptak. Gergye Liliána Az utol-
só pillanat, Németh Mira pedig a 
Harmóniában önmagammal című 
koreográfiákkal szerepeltek. (Felké-
szítőjük: Földesiné Németh Csilla)

TáF.
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Rižači oštijov iz Hrvatskoga Židana

Dan muzeja u Prisiki
Zbirka sakralne umjetnosti u Madjarskoj 5. ju-
nija otpodne od 4 ura je čekala zainteresirane 
na otvaranje nove privremene izložbe. Po uvodni 

riča direktora muzeja dr. Andrije Handle-
ra izložbu je otvorio etnolog Gyula Perger 
i vlč. Štefan Dumović. Pečenje oštijov je 
bio zadatak nekada farnikov, redovnikov, 
kantorov ili cimeštrov. Dandenas se je ova 
tradicija prominila, a pekači i rizači oštijov 
nastali su muzejska dugovanja. S posudji-
vanjem sastavljenoj izložbi - u suradnji  s 
Ödönöm Koszorúsem - kurator je dr. Šan-
dor Horvat. U dvoru muzeja ali omogućeno 
je bilo i kušanje friško-pečenih oštijov na 
stari način. U drugom dijelu programa Filip Tyran 
muzičar i muzikolog predstavio je reprint izdanje 
„Jačkar” (Hrvatske narodne jačke iz Gradišća), 
ku su Martin Meršić ml. i Vinko Žganec izdali u 

Čakovcu (HR.) 1964. ljeta. U 2019. ljetu objav-
ljenom reprintu novo je ča je postavljen u njemu 
članak iz 1965. ljeta, koga je napisao Vinko Žga-
nec o ritmiki i skala u gradišćanskimi jačkami. 
Izdanje su podupirali Hrvatski kulturni savez iz 
Slovačke, Hrvatsko kulturno društvo iz Austrije 
i Društvo gradišćanskih Hrvatov iz Madjarske. 
Za srce drage melodije u izvedbi „Koprivov”smo 
uživali.
A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűj-
teménye Múzeumi Napot tartott június 5-én 
Peresznyén. Az időszakos kiállítás témája az 
ostyakészítés, valamint a gradistyei horvát 
népdalok ÷Jačkar” című gyűjteményének rep-
rint kiadása volt.   

Marija Fülöp HuljevRižači oštijov iz Hrvatskoga Židana

Tradicijsko pečenje oštijov

Filip Tyran(A) predstavlja reprint izdanje: 
÷Jačkar“ 

Kirchentag in Schwabendorf
÷Kommt lasst uns singen, dass uns Gottes 
Güte vor Feuers’gfahr uns gnädiglich behüte.
Gott hat auserwählet, und zum Trost bestellet 
uns den heil’gen Florian, rufet seinen Bei-
stand an.”
Május 9-én Kőszegfalván a tűzoltók vezetésével, 
a nyírfaágakkal díszített úton, a temető kápol-
nához indultak a hívek, majd vissza a templom-
ba. Közben a litániát imádkozták, elénekelték a 
Szt. Flórián éneket és a Te Deumot, majd ünnepi 
hangulatban mindenki otthonába tért.

÷Ó, jertek hívek és kérjétek Istent, hogy tűzve-
szélyben óvjon, védjen minket.
Isten reánk hagyta, oltalmunkra hagyta, Szent 
Flóriánt minékünk, ő legyen a reményünk.”

Fatima Messe in der Herz-Jesu 
Kirche
Minden év május 13-án német nyelvű a fatimai 
mise, melyet ebben az évben Hurgoi Sándor 
templomigazgató  mutatott be a német ajkú 
hívek és kőszegi-kőszegfalvi énekesek közremű-
ködésével. A Jurisics téren álló Mária szoborhoz 
vonultunk a körmenettel, ahol a Lorettói-litániát 

imádkoztuk el. A szentmise után a járványügyi 
szabályokat betartva közös agapét tartottunk.

Fronleichnam   
Úrnapján immár több éve hagyomány, hogy a 
katolikus körmenet első oltárát a német kö-
zösség készíti el. Erre mindig nagy izgalommal 
készülünk, napokkal előtte már nézegetjük az 
éppen időszerűen nyíló virágokat. Az időjárás is 
kegyeibe fogadta a híveket, mert jó érzés a szé-
pen előkészített oltár előtt imádkozni. Köszönet 
a lelkes kőszegfalvi egyházközségi képviselők-
nek is, a jó csapatnak.

                            Kőszegfalvi Ágnes
 NNÖ elnöke 



 

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

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

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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A szőlő új betegségéről

mutató levelek a nyár közepén je-
lennek meg. A tünetek fokozatosan 
erősödnek, és kialakul a betegségre 
jellemző, levél fonáka felé történő, 
háromszög alakú sodródás. 
Augusztus és szeptember hónapok-
ban a főerek mentén krémsárga 
foltok jelennek meg, amelyek foko-
zatosan terjednek a levélfelületen, 
végül a teljes levél elszárad. Az így 
elhalt, megkeményedett levelek 
ősszel később hullanak le, mint az 
egészségesek. A következő tavasz-
szal a megmaradt rügyekből kelet-
kező virágzat leszárad, kevesebb 
fürt képződik. Késői fertőzés esetén 
a bogyók zsugorodnak, megbar-
nulnak, rossz ízűvé válnak.
Az aranyszínű sárgaságot oko-
zó fitoplazma a fertőzött növény 
háncsrészében él, önállóan és 
mechanikai úton továbbterjedésre 
nem képes. Új területekre és ül-

tetvényekbe elsősorban fertőzött 
szaporítóanyaggal kerülhet. To-
vábbterjedésében jelentős szerepet 
játszik fő vektora, az amerikai sző-
lőkabóca. A rovar testében felsza-
porodó kórokozó a  szívogatásával 
kerül át az egészséges növényekbe.
 A hatóság a betegség terjedésé-
nek megakadályozása érdekében a 
fertőzött tábla körül 1km-es suga-
rú körben fertőzött területet, ezen 
kívül 3 km-es sugarú körben védő 
un. puffer zónát jelölt ki, ahol az 
alábbi előírásokat kell betartani:
• minden a hatóság által megjelölt 

vagy fertőzést mutató tőkét meg 
kell semmisíteni gyökerestől /
elégetés/,

• szőlő szaporító- és ültetési anya-
got a területről kivinni tilos /ez 
nem vonatkozik a szőlőtermésre 
és a borra/,

• szőlőt telepíteni csak ellenőrzött 
szőlőiskolákból származó szapo-
rítóanyaggal lehet,

• a betegséget terjesztő amerikai 
szőlőkabóca ellen a vegetációs 
időben 2-3 alkalommal kötelező 
védekezni a zárlat fenntartása 
alatt,

• a szőlőkabóca áttelelő tojásainak 
gyérítésére egyrészt a levágott 
nyesedéket el kell égetni, más-
részt a tőkéken a rügyfakadás-
hoz közeli időszakban olajos le-
mosó permetezést kell elvégezni.

A Kormányhivatal szakemberei 
rendszeresen vesznek mintákat 
szőlőültetvényeinkből és laboratóri-
umban vizsgálják meg a begyűjtött 
növényanyagot, ebből tudnak követ-
keztetéseket levonni a fertőzés ter-
jedésének intenzitására. A növény-
védelmi hatóság az ültetvényekben 
fokozott felderítést végez, melynek 
eredményéről az illetékes hegybírót 
tájékoztatja. Mindemellett fontos, 
hogy a gazda az ültetvényében sa-
ját felderítése alapján is védekezést 
folytasson. Amennyiben az ültetvé-
nyében FD fitoplazma betegségre 
utaló jeleket tapasztal, a növény-
védelmi hatóságot (+36-94/577-
410) kérjük, értesítse. A betegség 
terjedésének megakadályozása 
közös érdek, és csak összefogással 
sikerülhet. Tegyünk közösen azért, 
hogy a kőszegi szőlőtermelésnek ne 
csak múltja, hanem jövője is legyen!

Láng József

A Vas Megyei Kormányhivatal Ag-
rárügyi Főosztály Növény- és Talaj-
védelmi Osztály munkatársai 2020 
őszén megtalálták Kőszeg környé-
kén a szőlő aranyszínű sárgaságát 
okozó karantén károsítót. Hazánk-
ban 2013 augusztusában észlelte 
először a kórokozót a Zala Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága Lenti város 
határában. Azóta Badacsonyban 
és Bérbaltaváron is megtalálták, 
ahol közös összefogással sikeresen 
meg tudták állítani a betegség ter-
jedését. Az aranyszínű sárgaságot 
okozó fitoplazma a szőlő egyik leg-
veszélyesebb kórokozója. 
A fertőzés következtében a szőlő-
tőkék terméshozama 20-50 %-kal 
csökkenhet, a beteg növények szá-
ma évente megtízszereződhet, az 
ültetvény néhány év alatt kipusztul-
hat. A fitoplazma emberi egészség-
re semmilyen veszélyt nem jelent. A 
betegség elleni védekezéshez jelen-
leg nem áll rendelkezésre megfelelő 
növényvédőszeres eljárás, terjedése 
azonban megállítható, fő terjesztője 
/vektora/, az amerikai szőlőkabóca 
elleni kezelésekkel, az elhanyagolt 
területek rendbetételével és egyéb 
más gazdanövény irtásával /erdei 
iszalag/ . 
Miről ismerhető fel a betegség? A 
hajtásokon az első, enyhe sodródást 

Levélsárgulás

„Hálát adunk, hogy januárban 
és februárban volt lehetőségünk 
próbálni. Készültünk a Tava-
szi koncertünkre” – nyilatkozta 
Scheer Bernadett. A márciusi kon-
cert elmaradt, de a felkészülés nem 
veszett kárba. A Nemzeti Összetar-
tozás Napján a lovagteremben lép-
tek színpadra. Az osztrák muzsiku-
sok egy éve nem tudnak részt venni 
a felkészülésben, de két próba után 
újra megcsillantották a tudásukat. 
Az együttes a 25 éves jubileumukra 
készül, két nyári fellépést is tervez-
nek. Az egyiket az Isis Big Band 
együttesével, majd októberben a 
zene világnapjához kapcsolódva 
egy meglepetéssel készülnek. Ké-
szül egy „kőszegi zenéket” tartal-

mazó CD is. A zenei anyag felvé-
telét nyárra tervezik, a megjelenés 
legkésőbb decemberben lesz.
A Kőszegi Vonósok Művészeti Egye-
sület megtartotta tisztújító közgyű-
lését. Az elnök továbbra is Scheer 
Bernadett, alelnök Volcsányi Veroni-
ka, titkár Martonné Némethy Márta, 
vezetőségi tagok dr. Csabáné Király 
Erzsébet és Tóth Flóra. Pályázatok-
kal igyekeznek stabilizálni hely-
zetüket: sikerrel, hiszen az elnyert 
összegből tudják megvalósítani a 
jubileumi koncertjüket, valamint 
elkészíteni a tervezett CD-t is. 
Nyáron ismét „húron pendül az 
ének”, újra élőben is találkozha-
tunk a zenekarral. 

TáF

Kőszegi Vonósok
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www.koszegivarszinhaz.hu

JÚNIUS 17. (ESŐNAP JÚNIUS 18.) 
Jurisics vár nagyszínpad 20.30 óra
MAGGI ÉS LILLEMOR 
(MAMU ALATT IZZIK A PARÁZS) 
Pinceszínház
Előadják: BEZERÉDI ZOLTÁN és MERTZ TIBOR

JÚNIUS 19. (ESŐNAP JÚNIUS 20.)  
Jurisics vár nagyszínpad 20.30 óra 
BESS WOHL: VÁLASZFALAK 
Orlai produkció
Főszerepben: KERN ANDRÁS, HERNÁDI JUDIT

JÚLIUS 1-2-3. (ESŐNAP JÚLIUS 4.)  
Jurisics vár nagyszínpad 20.30 óra 
GÖTTINGER PÁL: MANŐVER
– képzeletbeli skandináv vígjáték két felvonásban –
A Kőszegi Várszínház ősbemutatója

Sigrdi néni, pulóverminta-rovatvezető:
SOLTÉSZ BÖZSE
Kasper, főszerkesztő-helyettes: 
GÉMES ANTOS
Thea, helyszíni tudósító: 
PÁLMAI ANNA
Sigurd, főszerkesztő: 
JENŐVÁRI MIKLÓS
Astrid, gyakornok: 
TENKI DALMA
Gustav Andersson, hajóskapitány: 
GÖTTINGER PÁL

JÚLIUS 6. Jurisics vár lovagterem 10.00 óra 
PAPÍRVARÁZS – Pöttömszínház
Mesebolt Bábszínház

JÚLIUS 7. Európa Ház 19.00 óra 

CZIFFRA 100 – BINDER KÁROLY koncertje

JÚLIUS 9. – AUGUSZTUS 2. 
Jurisics vár lovagterem 17.00 óra 
SZENTANDRÁSSY ISTVÁN Kossuth–díjas 
festőművész kiállítása

JÚLIUS 9-10.  (ESŐNAP JÚLIUS 11.) 
JÚLIUS 13-14. (ESŐNAP JÚLIUS 15.)
JÚLIUS 16-17.  (ESŐNAP JÚLIUS 18. ) 
Jurisics vár nagyszínpad 20.30 óra

GÖTTINGER PÁL: AZ ÖREGHÍD ALATT
A Kőszegi Várszínház 2020. évi bemutató előadása

Szereplők: ULLMANN MÓNIKA, NÉMEDI ÁRPÁD, 
KÁLID ARTÚR, GRISNIK PETRA, GÖTTINGER PÁL, 
TROKÁN ANNA, BÁLINT ÁDÁM, EPRES ATTILA, 
ECSEDI ERZSÉBET, SEBESI TAMÁS

JÚLIUS 12. Jurisics vár lovagterem 20.30 óra

PÉTERFY-NOVÁK ÉVA: APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ 

Szereplők: PÉTERFY BORI, PATAKI FERENC

Információ, jegyrendelés:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9. 
+36 94/ 360-113
info@koszegivarszinhaz.hu
www.koszegivarszinhaz.hu

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Amennyiben az elő-
adás kezdetekor (20.30 óra) esik az eső, a kezdéssel az eső megszűn-
téig (max. 1 óra) várunk.  Ha a második felvonást meg kell szakítani az 
eső miatt, úgy az előadást  a szabadtéri színházak szabályai értel-
mében megtartottnak tekintjük.  Előadásainkon az érvényben lévő 
járványügyi előírásokat követjük!

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK
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Múzeumi és könyvtári hírek
Három versenynapon, 65 csapat részvételével zajlott az Irány a Könyv-
moly-galaxis! című könyves akadályversenyünk, amelyen a nevező csapa-
tok számától függően jutalmaztuk a helyezetteket. A 252 versenyző közül 
a következő csapatok tagjai nyertek jutalomkönyvet.
2. osztályosok: I. Betűfalók (Dr. Tolnay, 2. oszt.), II. Csillagászok (Balog, 
2.a), III. Levendula (Balog, 2.b), IV. A Galaxis őrzői (Balog, 2.a). 
3. osztályosok: I. Lengefiúk (Bersek-Horvátzsidány, 3. oszt.), II. Lenge-
vár őrzői (Árpád-házi, 3.a), III. Nádtenger diákjai (Árpád-házi, 3.a), IV. 
A sziget katonái (Árpád-házi, 3.b), V. Tavi Torpedók (Árpád-házi, 3.b). 
4. osztályosok: I. Gyerekdetektívek (Árpád-házi, 4.a), II. Professzor és 
társai (Árpád-házi, 4.a), III. Könyvbújók (Dr. Tolnay, 4. oszt.). 
5. osztályosok: I. Aranyfarkasok (Árpád-házi, 5.b), II. Bogar Bard me-
sélői (Bersek, 5. oszt.), III. Kincsvadászok (Zsira, 5. oszt.). 
6. osztályosok: I. Csillagok nyomában (Balog, 6.a), II. Csodacsapat 
(Balog, 6.a). 
7. osztályosok: I. Bolondváriak (Zsira, 7. o.), II. Apródok (Árpád-házi, 7.a).
8. osztályosok: I. Várvédők (Balog, 8.a)

2021. június 19-én, szombaton 17.00 órakor az Európai Régészeti Na-
pok keretében B. Benkhard Lilla régész „A kőszegi Zwinger” című online 
előadása látható, melyben a védművet a legújabb kutatások tükrében tár-
gyalja. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrá-
ció a 94 360 259 telefonszámon vagy a muzped@kvmkl.hu e-mail címen.
Június 26-án, szombaton 17.00 órától éjfélig tartanak a Múzeumok 
éjszakája rendezvényei a következő helyszíneken: Arany Egyszarvú Pa-
tikamúzeum, Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Lábasház, Postamúzeum, 
Tábornokház. A részletes programokról tájékozódhatnak a plakátokról, a 
honlapokon és az intézmény Facebook oldalán. A múzeumi helyszíneken 
200 Ft/fő a belépődíj. A Bősze Éva 80 című születésnapi közönségtalálko-
zóra előzetes regisztráció szükséges a 30/538-7113 telefonszámon, vagy 
a muzped@kvmkl.hu e-mail címen.
Az idei évben először meghirdetett Műtárgymesék című pályázatunkra 
szép számmal érkeztek mesék, elbeszélések. A beérkezett műveket továb-
bítottuk a zsűritagoknak értékelésre. Az ünnepélyes díjátadóra a Múzeu-
mok éjszakáján kerül sor. További részletekért kérjük látogassanak el az 
intézmény Facebook oldalára!

A Táncpedagógusok Országos Szövetségétől Földesiné Németh Csilla a következő levelet kapta! 
Örömmel értesítjük, hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetsége elnökségének döntése 
alapján idén az Dance Jam Táncegyüttesnek adományozzuk a Szövetség „KIVÁLÓ EGYÜTTES” el-
ismerésének arany fokozatát. A díj átadására az ősz folyamán, az Országos Junior- és Táncművészeti 
Szakgimnáziumi Fesztiválon kerül sor Budapesten, az Erzsébetligeti Színházban.

Kinyitott a vár(színház)
Ünnepélyes megnyitó / Grand Opening - Összefogás címmel hivatalosan 
is megkezdődött a „kőszegi nyár”, vele a várszínház nagyszínpadi évada. 
Pócza Zoltán kezében egy „levetett” maszkkal, üdvözölte a komolyzene 
kedvelőit június 5-én este. A színpadon a fantasztikus Savaria Szimfoni-
kus Zenekar muzsikált. Velük egy időben, az országban összesen tizennégy 
helyszínen csendült fel Erkel Ferenc Ünnepi nyitánya. A koncertet és a 
közönséget Vajda Gergely dirigálta. Kinyílt az ország, kinyílt a vár(színház), 
és kinyílt azoknak a vendégeknek a szíve is, akik együtt hallgatták az 
ingyenes koncerten Rossini, J. Strauss és Brahms műveit. 
Lendületet vett a kőszegi kulturális élet, amelynek főszereplői egészen au-
gusztus 5-ig a várszínház előadásai lesznek. 

A szép idő beköszöntével érdemes 
több napszakban is ellátogatni a 
Jurisics térre, és meghallgatni a Vá-
roskút zenéjét. 
A 11 órás harangszó után Bárdos 
Lajos Kőszegi ének, Tavaszi szél / 
Kossuth Lajos…; délután 16, 17 

Programajánló
június 19.  12.00  Cőgerek Napja – Dr. Nagy L. EGYMI                                            
június 20.  10.00 – 17.00 Emlékhelyek Napja – Jurisics vár 

kézműves foglalkozás és ingyenes audio guide                                                    
június 26.     Múzeumok Éjszakája – Múzeum/Könyvtár                                        
július 1.   19.00 Jurisics tér – Kőszeg Város Koncert Fúvósze-

nekara – várszínházi premier térzene
július 9.   19.00 Jurisics tér – Kőszeg Város Koncert Fúvósze-

nekara – várszínházi premier térzene

és 18 óra után: Kárpáti Sándor: Ta-
vaszi hangulat, Szilágyi Miklós: Vi-
téz induló és Scheer Uwe: Kőszegi 
Polgár induló; este 20 óra után 
Pavetits Manó: Kőszegi várőrség 
és 20.50-kor A nap nyugodni tér 
c. műveket hallhatjuk.

Gratulálunk a díjhoz!! 

Zenélő kút a Jurisics téren
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Labdarúgás: Visszaesés
Az utolsó négy mérkőzés előtt még sokféle kimenetele lehetett volna a Kő-
szegi LFC-nek. Az ugyan már korábban eldőlt, hogy a célul kitűzött élme-
zőnyt nem sikerül elérni, de a középmezőny meglehetősen sűrű volt. Négy 
győzelemmel még 12 pontot lehetett volna gyűjteni, ami sokat érhetett 
volna. A vágy csak vágy maradt. Jánosháza, a 19. fordulóból elhalasztott 
mérkőzésen mindhárom pontot elvitte Kőszegről. Egygólos mérkőzésen a 
gólt sajnos az ellenfél érte el. Két nap múlva felcsillant a remény. Az egy gólt 
ezúttal a kőszegiek lőtték a celliek hálójába. A 32. fordulóban - Vép ellen 
- hihetetlen mérkőzést játszotta KLFC. A kőszegiek a 87. percben magabiz-
tosan vezettek 4:0-ra. Nehéz elképzelni, hogyan történhetett, de a meccs 
4:4-es döntetlennel ért véget. A záró fordulóban, a már valószínűleg hite-
hagyott társaság, Szentgotthárdtól vereséget szenvedett. A Kőszegi Lóránt 
FC a bajnokságot a kitűzött céltól jócskán elmaradva a 12. helyen zárta.

Eredmények 19. forduló: Kőszegi Lóránt FC-Jánosháza VSE 0:1 (0:0), 31. 
forduló: Kőszegi Lóránt FC-CVSE Vulkán Fürdő 1:0 (0:0) gól: Prán Adrián, 32. 
forduló: Kőszegi Lóránt FC-Vép VSE 4:4 (2:0) gólok: Réti, Bezdi, Römer Prán 
Dominik, 33. forduló: a KLFC szabadnapos, 34. forduló: Kőszegi Lóránt FC-
Szentgotthárdi VSE 1:3 (1:2) gól: Szolyák.
Tabella: 12. Kőszegi Lóránt FC 32 mérkőzés, 11 győzelem, 7 döntetlen, 14 
vereség, 53:62 gólarány, 40 pont.

 Gólzáporos mérkőzések jellemezték a Kőszegfalvi SE legutóbbi mérkőzé-
seit. Három alkalommal a kőszegfalviak kiütötték ellenfelüket. Szépség-
hiba, hogy közben egy súlyos vereség is becsúszott. A 30. fordulóban, a 
Telekes elleni összecsapáson is esett öt találat, de csak egy gól különbség 
döntött, szerencsére a Kőszegfalva javára. Az utolsó fordulót ugyan leját-
szották, de két, a tavaszi szezon nyitányáról elhalasztott mérkőzést még le 
kell játszaniuk a kőszegfalviaknak.

Eredmények 26. forduló: Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 5:1 (2:0) gólok: 
Pongrácz (3), Slankovits (2), 27. forduló: Cák SE-Kőszegfalvi SE 6:3 (3:1) 
gólok: Slankovits (2), Pintér, 28. forduló: Kőszegfalvi SE-Balogunyom SE 5:2 
(3:2) gólok: Pintér (2), Nagy, Pongrácz, Slankovits, 29. forduló: Gersekarát 
SE-Kőszegfalvi SE 1:5 (1:1) gólok: Kovács (2), Molnár (2), Nagy, 30. forduló: 
Kőszegfalvi SE-Medosz SE Telekes.

In Memoriam Lóránt Gyula
A május Lóránt Gyula hónapja is Kőszegen. Városunk posztumusz díszpol-
gárát, az Aranycsapat középhátvédjét 1981. május 31-én a görög PAOK 
Szalonik kispadján, mérkőzés közben érte a halál. 2013. május 15-a óta 
nyugszik a kőszegi temetőben.
Az újratemetés évfordulóján, temetői díszsírhelyén helyezték el az emléke-
zés koszorúit a Halmay Zoltán Hagyományőrző Egyesület, Kőszeg város és 
a Kőszegi Lóránt Futball Klub képviselői. Tisztelegtek még Zulawsky Béla 
olimpiai ezüstérmes vívó, a közelmúltban elhunyt Rehus-Uzor György VB 
ezüstérmes súlyemelő és a kőszegi sport krónikása, Jenkei Ede sírjánál is.
Halála napján Lomnici Zoltán az Aranycsapat Testület elnöke, Szöllősi 
György a Nemzeti Sport főszerkesztője, Básthy Béla városunk polgármes-
tere és Neudl Gábor egyesületi elnök emlékezett Kőszeg neves szülöttére. 
Sírhelyénél, szülőházánál és a nevét viselő sporttelepen álló emléksziklá-
nál helyezték el virágaikat, koszorúikat.
A Jurisich gimnázium és az Evangélikus középiskola 11 éve ápolja Lóránt 
Gyula emlékét csapataik nagypályás labdarúgó mérkőzésével, a „Lóránt-
kupával”. A mérkőzés idén a járvány miatt elmaradt, de a gimnázium 
testnevelői a Lóránt fociklub fiataljaival közösen, most is megkoszorúzták 
a sporttelepen az emléksziklát.
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„A Magyar Atlétikáért”
A Magyar Atlétikáért Díj arany fokozatával tüntette ki a MASZ Lengyák 
Györgyöt, Kőszeg, Vas megye és Magyarország atlétikájának meghatározó 
alakját. 1988-ban költözött Kőszegre. A kőszegi atlétika második arany-
kora köthető itteni edzősködéséhez. Számos bajnoki cím, érem fémjelzi 

felkészítő munkáját. 
Szombathelyi szak-
osztályvezetése, a 
magyar utánpót-
lás szakreferensi 
feladatai mellett 
is kiemelt figyel-
met fordított és 
fordít ma is a kő-
szegi atlétákra. 72 
évesen is szívesen 
foglalkozik, ahogy 
ő mondja önkéntes 
feladatvállalásként, 
városunk atlétika 
iránt érdeklődő fia-
taljaival.

Boksz: Két Buza érem
Két ökölvívó képviselte a Fitt-Box ÖE-t Egerben, a 70. Bornemissza Ger-
gely Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen. 12 nemzet 244 versenyzője 
között a Buza ikrek léptek szorítóba. Buza Rómeó (férfi ifjúsági 69 kg) az 
első versenynapon, magyar ellenfél ellen, technikás öklözéssel, egyhangú 
pontozással lépett tovább. Második mérkőzésén cseh fiút kapott ellenfé-
lül. Nagy csata után osztott pontozással jutott az elődöntőbe, ahol francia 
riválisát is nagy harcra kényszerítette, de az osztott pontozás ezúttal el-
lenfele javára dőlt el, így Rómeó bronzérmet vehetett át. 
Buza Rafael (férfi ifjúsági 64 kg) a döntőért osztrák és cseh ellenfelet 
győzött le egyhangú pontozással. A fináléban újabb cseh ökölvívó várt 
rá. Aktív boksszal, minden alkalmat megragadva, osztott pontozással ke-
rekedett felül. Az aranyérem mellett neki ítélték a Legjobb Ifjúsági Férfi 
Versenyző különdíját. Edzőjük (Varsányi Áron) kiemelte, hogy a remek 
teljesítmények mellett, a külföldi ellenfelek ellen vívott mérkőzések kiváló 
tapasztalatszerzést nyújtottak.

Kőszegi Lakásszövetkezet könyvelőt vagy 
Társasház kezelőt keres.

Önéletrajzot a következő email címre kérjük: 
epületkezeles2021@gmail.com
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Pápai Nerina területi bajnok
Győrben, az Olimpiai Sportparkban 
rendezték az U14 korcsoport észak-
nyugat területi atlétika bajnokságát. 
Pápai Nerina (Balog iskola, Szombat-
helyi SI) helyből ötösugrásban remekül 
teljesített. A fiú győztesnél is közel húsz 
centiméterrel nagyobbat ugorva győ-
zött. A sokoldalú atléta tehetség 1000 
méter akadályon sem talált legyőzőre. 
Pápai Nerinán kívül Gérnyi Zoé, Szabó 
Tamara és Piros-Wurst Amira képvisel-
te még a kőszegi iskolát.

Eredmények: ötösugrás: 1. Pápai Nerina 12,87 m, 15. Gérnyi Zoé 
10,72 m, 1000 méter akadály: 1. Pápai Nerina 3:50 p, 2000 m síkfu-
tás: 7. Szabó Tamara 7:48,09 p, 9. Piros-Wurst Amira 7:51,00 p.

Kis Balaton Bajnokság
Pápai Nerina Veszprémben, a „Kis-Balaton Bajnokságon” folytatta remek 
szereplését: 1:41,5-ös idővel győzött 600 méteren az Újonc 14 évesek 
versenyén. Eredménye a Balog iskolában új iskolacsúcs.
A Lengyák György és Gérnyiné Prácser Kinga vezetésével készülő kőszegi 
csoport eredményei: Újonc (U14) leány 600 m 1. Pápai Nerina 1:41,5, 
6. Horváth Anna 1:47,8, 9. Szabó Tamara 1:51,6, 13. Piros-Wurst Amira 
1:53,7, távolugrás 42. Gérnyi Zoé 406.

Iskolabajnokság a Csótónál
A gyermekek életében rendkívül fontosak a versenyek. A járvány alatt az 
iskolákban, a jelenléti oktatás során sem könnyű megszervezni egy-egy 
jó hangulatú versengést. A Balog iskola testnevelői vállalták, hogy be-
tartva a járványügyi előírásokat, de megrendezik mezeifutó versenyüket 
a Csónakázó-tónál. Az első osztályosok külön versenyeztek, a többiek a 
diákolimpiai korcsoportok szerint. Az egyéni verseny mellett az osztályok 
csapatai is összemérték állóképességüket.

Egyéni győztesek: 1. osztályosok: Kiss Noémi, Csöglei Flórián, I. kor-
csoport: Koltay Eliza, Csöglei Flórián, II. korcsoport: Horváth Amira, 
Pénzes Dávid, III. korcsoport: Pápai Nerina, Marton Olivér, IV. korcso-
port: Kariusz-Horváth Panna, Abért Olivér.

Kiegészítés!
Márciusi számunkban, a Mezei Futó Liga eredményei közül kimaradt 
Dömötör Noémi eredménye, aki a 8 éves lányok mezőnyében második 
helyezést ért el.

Sport XXI
A Kőszegi Lóránt FC fiatal atlétái Zalaegerszegen versenyeztek. A Sport 
XXI. sorozat teremversenyét pótlandó csapatversenyen a 12 évesek ötödik 
helyezést értek el. (A 10 évesekkel kiegészített csapat tagjai: Horváth Ami-
ra, Mozsolicz Jázmin, Koltay Eliza, Molnár Anna, Mozsolicz Simon, Jagodics 
Dénes, Pápai Szilárd, Horváth Krisztián)

Veszprémben a „Lóránt-atléták”
A Kőszegi Lóránt FC kis atlétái, Kiricsi Berill és Németh András tanítványai 
is részt vettek a Kis-Balaton Bajnokságon.

Eredményeik: Gyermek II. (U12) leány 60 m 30. Pegorari Anna 10,7 
távolugrás 14. Pegorari Anna 347, fiú 60 m 12. Pápai Szilárd 10,0, 
20. Horváth Krisztián 10,8, távolugrás 14. Pápai Szilárd 354, 25. 
Jagodics Dénes 307, 26. Horváth Krisztián 299, 600 m 13. Jagodics 
Dénes 2:15,3. U10 leány 60 m 17. Poór Gréta 11,5, távolugrás 13. 
Poór Gréta 240, fiú távolugrás 17. Bozzay Boldizsár 304, 600 m 8. 
Bozzay Boldizsár 2:11,5.

Diáksport
Triatlon Európa Kupa
Rangos nemzetközi versenyen, Junior Európa Kupa futamon vett részt 
Hóbor Zalán május 15-16-án, az olaszországi Caorle-ban. Az egyéves ver-
senyszünet után, nagy létszámú mezőny nevezett. Az első versenynapon 
négy futamban rendezték a selejtezőket. Hét-hét versenyző (plusz ket-
ten időeredménnyel) jutott a második napi 30-as döntőbe. Hóbor Zalán 
nagyon jó úszás után a vezető duót követő bollyal érkezett a futáshoz. 
Végül harmadikként vívta ki a döntőt. Úszása a döntőben kevésbé sikerült, 
kerékpáron a második bollyal tartott, végül a 23. helyet szerezte meg. 
Ezzel és a tavalyi eredményeivel bekerült a Kitzbüheli Junior EB-re készülő 
magyar válogatottba.

Eredményei: (300 m futás-9,5 km kerékpár-1,9 km futás) előfutam 3. 
hely 27:35 (4:35-14:43-6:11) döntő: 23. hely 27:35 (5:04-14:07-6:18).

Triatlon Klubcsapat OB és ranglistaverseny
Május utolsó hetében, Tiszaújvárosban kezdődött a Kőszegi Triatlon és Úszó 
Klub versenyzőinek a triatlon nagyüzem. Május 29-én a Klubcsapat OB-t 
rendezték. Ezt a versenyt a klub sportolói már nagyon várták. Korábban 
már többször értek el jó eredményt, de az érem még hiányzott. Mivel tavaly 
nem rendezték meg a csapat OB-t, most kettőzött elszántsággal vágtak 
neki a távoknak. Mindkét kőszegi csapat dobogóra állhatott. A fiú UP1-es 
négyes néhány másodperccel a második helyezett együttes mögött, bronz-
érmet ért el. Az UP2-es lányok a dobogó második fokára állhattak.

Eredmények fiú UP1 (350 m úszás-8 km kerékpár-2 km futás) 3. 
Kőszegi Triatlon Klub (Medvegy András, Laki Barnabás, Hóbor Lehel, 
Hóbor Álmos) 26:51. leány UP2 (750-20-5) 2. Kőszegi Triatlon Klub 
(Stumpf Anna, Medvegy Nóra, Kun Tamara, Hóbor Eszter) 1:09:00.

A második napon ranglistaversenyt rendeztek. A felnőtt amatőr női me-
zőnyben Pillisz Réka a dobogó második fokára állhatott.

Eredmények gyermek (0,3-8-2) fiú 36. Hóbor Álmos 30:01, serdülő 
(0,5-12-3) fiú 9. Hóbor Lehel 37:51, 13. Laki Barnabás 37:51, 27. 
Medvegy András 38:19, lány 17. Básthy Katalin 42:12, ifjúsági (0,75-
20-5) fiú 2. Hóbor Zalán 56:03, lány 7. Kun Tamara 1:07:00, 16. 
Stumpf Anna 1:10:55, 22. Bozsó Fanni 1:12:55, junior (0,75-20-5) 
lány 8. Hóbor Eszter 1:06:00, 12. Medvegy Nóra 1:10:25, 15. Fekete 
Adél 1:16:42, felnőtt amatőr női 2. Pillisz Réka 1:07:38.
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