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HORVÁTH ADÉL
Január 4-én (kedden) 17.44 órakor született a szombathelyi kórházban Horváth
Adél, aki 2022-ben Kőszeg város első újszülöttje. Az édesanya Németh Andrea és
az édesapa Horváth Dániel. Mindkét ágon
a nagyszülők is kőszegiek, ebbe a családba
érkezett meg Adél: súlya 3085 gr, hossza
49 cm. Andrea előző nap, hétfőn párjával
vizsgálatra ment be a kórházba, aztán az
orvosok az ottmaradás mellett döntöttek.
A várakozás órái után aznap este kezdődött
meg az orvosi beavatkozás a szülés előkészítésére. Kedden reggel 8.00 órakor a várandós Andreát bevitték a vizsgálószobába,
és folytatódtak az orvosi kezelések. Az első
gyermeke születésére váró, Dániel féltizenkettőkor érkezett meg Andreához, akinek a
fájásai fél óra múlva erősödtek meg igazán.
Az orvosi döntés szerint délután három óra
körül szülőszobára vitték a várandós Andreát, akinek Adél megérkezéséig küzdelem
volt az utolsó három óra. Dániel szavai
szerint 11 percig tartott a születés, mégis a
délutáni órák egy perccé folytak össze. „Ak-

kor én ott tenni semmi nem tudtam, csak
lelki támasz voltam” – fogalmazta meg az
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édesapa. Mindezt megerősítette Andrea. A
köldökzsinór elvágása után csendben töltötték azt a talán fél percet, amíg az anya
mellkasára simult a kicsi gyermek. Rögtön
megkezdődtek az orvosi vizsgálatok. Kapott
az apa lehetőséget fotózásra, majd fél órán
át ölbe vehette a kicsi lányát, Adélt.
Ezt követően még egy boldog órát együtt
lehetett a család.
Az anya beszélt egy nagyon jó, összehangolt,
nővérekkel bővített orvosi team szolgálatáról, amit szavai szerint alig lehet megköszönni. A születés a műszakváltás időszakában
történt, így több orvos volt jelen a szülésnél,
és ennél is több nővér. Adél megérkezése
előtti órában még három gyermek született,
gyarapítva a magyar nemzetet.
A szülői házba Adél január 8-án a déli
órákban érkezett haza. A fotózást jól viselte,
csendes, nyugodt gyermekként töltötte el
otthonában az első napokat.
Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Ami elromolhat, az el is romlik!

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,
robotgép, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363
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Hulladékszállítás napjai
Szelektív gyűjtés: JANUÁR – FEBRUÁR
Január 31. (1. körzet) – Február 1. (2. körzet) – Február 2. (3. körzet)
Február 3. (4. körzet)
Karácsonyfa gyűjtés: JANUÁR – FEBRUÁR
Február 4. (1. körzet) – Február 11. (2. körzet) – Január 21., Február
18. (3. körzet) – Január 28., Február 25. (4. körzet)

Megjelenés
microweb.hu

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.
Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas,
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.
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Kedves Olvasók! A következő
lapszám február 14-én jelenik
meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Szakorvosi látásvizsgálat és
szaktanácsadás!
A vizsgálatot végzi: Dr. Gáti Éva és
Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: február 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 9.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: január 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: január 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
január 21-én (pénteken) 8.00 – 9.00 óra között
fogadóórát tart a Városháza 137. sz. helyiségében.

NAPSZEMÜVEG kiárusítás
20%–30%–40%!
Hatalmas MULTIFOKÁLIS
szemüveglencse AKCIÓ
50% kedvezménnyel!
Egyes SZEMÜVEGKERETEK
20% kedvezménnyel!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

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

A tisztségviselők és a képviselő szeretettel várják
a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Új év, új naptár
Év vége, és év eleje. Kifelé és máris
befelé. Ünnepi fények, hogy lássunk
visszafelé. Hálaadás és áldomás.
Aztán a napok hosszabbodnak. Nekifogunk az új feladatoknak.
Szeretettel köszöntöm Kőszeg minden lakóját a 2022-es esztendőben,
egyben megköszönöm, hogy az elmúlt évben is együtt építhettük,
működtethettük, fejleszthettük városunkat. Év vége, év eleje: a nappalok hosszabbodása is mutatja,
mögöttünk már a szakaszhatár. Az
év végi családi ünnepek, az óvatosan megtartott baráti találkozások
és persze a finom ünnepi ételek,
italok talán megadták a ritmusváltás, a kikapcsolás lehetőségét.
A közösen végzett feladatok hosszú
hónapjai után az év végén talán
miénk lehetett az, aminek egész
évben foglyai voltunk: az idő.
Az újév első napjaiban így vagy úgy
biztos kezünkbe került a beköszöntő év 365 lapos forgatókönyve: a
naptár. Tudom, sokaknak már nincs
szüksége papírnaptárra. Egyszerűbb és gyorsabb a telefonban

rögzíteni az időpontokat.
Mégis úgy gondolom, egy
januári papírnaptár, egy
határidőnapló kézbevétele a telefonunkkal nem
pótolható. Egy 365 lapos
határidőnapló
zömök
testét szorító ujjaink alatt
összesimulnak az üres,
számozott fehér oldalak,
és azt üzenik: mi, itt 365-en, mi
vagyunk Neked az Újév ajándéka!
Persze a lapok üressége csak illúzió.
A sorokba, melyeket írni kezdenénk,
bejelentkeznek az előző, a 2021.
kötet befejezetlen sorai. Némelyik
tolakodva, szemrehányón, követelőzve: fejezetek, amelyeket már az
előző kötetben le kellett volna zárni.
Mások hívogatón, kacérkodva: most
eljött a mi időnk, úgy-e vártad már,
hogy végre velünk foglalkozhass!
Mielőtt városunk életének új, a
kezdetektől számítva közel 800.
kötetének tartalomjegyzékébe pillantanánk, fontos megállapítanunk:
szerzőtársak vagyunk! Köteteink oldalai egymáshoz simulnak, a tinta

átfog a mások naplólapjaira, egymás kötetébe is beleírunk, ha pedig felborítjuk a tintatartót, mások
oldalait is összepiszkolhatjuk. Legyünk hát óvatosak, megfontoltak,
és írjunk együtt szép történeteket,
mert ennek a kötetnek sem lehet
más célja, mint hogy a legjobb, a
legszebb legyen!
A város életének új naptárkötete szerves folytatása lesz az előző
kötetnek. Az útfelújítási program
tekintetében biztos sokan várják
már a folytatást, az egyházi ingatlanok felújítása pedig látványos,
kiteljesedő szakaszába ér. Az új
temető és a mentőállomás munkálatai a tervezők papírlapjai után
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az építési telkeken folytatódhatnak
versenyre kelve a vasútállomás
megújulásával. A KRAFT program
épületfelújításainak sorában a MÁV
Gyermekotthon és a Bálház felújítása válthatja naptárunkban a Zsinagóga munkálatait. Bölcsődénkben elindul a harmadik csoport,
múzeumunk pedig a levéltárral
kiegészülve tervezi naptárát. A Várszínház 40. évada egész biztosan
piros betűs dátumokkal jelentkezik.
Tavaly a járvány szorításában működő szálláshelyeink, illetve iskoláink, óvodáink talán elköszönhetnek
a korlátozásoktól. Ez a nyavalya az,
amitől tényleg szeretnénk végleg
elbúcsúzni!
Megszorítom a kövér határidőnaplót, ránézek a körvonalazódó oldalakra, és két érzés kerít a hatalmába. Az egyik a tettvágy, a másik a
remény. Töltsük meg együtt ezt a
naptárt, nagy gonddal a megkezdett történetekkel, és vágyakozással az új lehetőségekre készülve.
Folytassuk együtt! Alkossunk jót,
maradandót 2022-ben is! Boldog
Új Évet Kőszeg!
Básthy Béla
polgármester
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Kamerák a lakótelepen
„A Lomilottó sikeréről számolhatunk be” – mondta Básthy Béla

V Á RO SHÁ Z A

polgármester december 16-án a
testületi ülésen. Szavai szerint egy
távoli városból azt kérdezték tőle,
hogy kölcsönözték-e az ötletet vagy
az önkormányzat saját találmánya.
Ez utóbbit erősítette meg a városvezető, és hangsúlyozta, hogy egyre
többen veszik igénybe. Novemberben már 376 db sorsjegyet adtak

ki azoknak a személyeknek, akik
elviszik a Hulladékudvarba a saját
lomjaikat. Ösztöntő ez arra, hogy
senki ne tegye ki a lomot, sok esetben a lecserélt bútort az utcára, az út
szélére. Kovács István, a Városüzemeltető Kft. igazgatója egy korábbi
tájékoztatójában elmondta, hogy a
2021-ben befejeződött projekt keretében 450 m3 hulladékot szedtek
össze több helyszínről.Táncsics Péter

Lomilottó nyertesei
Megtörtént a Lomilottó sorsolása.
Mindazok, aki december hónapban
lomot vittek a Hulladékudvarba,
sorsjegyek kaptak, és közöttük
lesznek a nyertesek, akik összesen
155 ezer Ft értékű vásárlási utalványt vehetnek át.
A hulladékok szabályos lerakását
erősító nyereményjátékot az önkormányzat és TESCO, illetve COOP
kereskedő cégekkel való együttműködés tette lehetővé.

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Giczy Józsefet (91
éves), Fülöp Ferencné Regéczi
Irén Máriát (90 éves), Tőke
Péterné Kiss Teréziát (94 éves),
Rákosi Györgyné Fazekas Editet
(92 éves), Kiss Ferencné Földesi
Irént (90 éves), Csizy Szabolcs
Alajost (91 éves), Nagy Lajost
(93 éves) és Kovács Antalné
Bauer Ilonát (91 éves).

A decemberi nyertes sorsjegyek:
ZÖLD 18:
40.000 Ft
PIROS 93:
30.000 Ft
PIROS 83:
15.000 Ft
SÁRGA 62: 10.000 Ft
ZÖLD 22:
5.000 Ft
A novemberről áthozott és újrasorsolt nyertes számok:
SÁRGA 60: 30.000 Ft
ZÖLD 20:
15.000 Ft
PIROS 66:
10.000 Ft
A nyertesek legkésőbb január 27ig vehetik át személyesen TESCO/
COOP utalványaikat a Kőszegi
Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán ügyfélfogadási időben.

Hulladékudvar
nyitva tartása:
Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:
8.00 – 15.30 óra
Szerda:
9.00 – 16.30 óra
Péntek: 8.00 – 15.30 óra
Szombat: Minden hónap 2. és 4.
szombaton 8.00 – 15.30 óra
A zöld hulladék fogadása dec.
15-től március 15-ig szünetel.

Szeretetszolgálat
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Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatások biztosítása érdekében
az önkormányzat feladat-ellátási
szerződést kötött a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó
fenntartóval. A szolgáltatást a
Sartoris Szeretetszolgálat látja el.
2022 évtől a házi segítségnyújtás
tervezett maximális létszáma 63
fő, és étkeztetés szerint a tervezett maximális létszáma 150 fő.

Kalincsák Balázs intézményvezető kérte a térítési díjak növelését
egyrészt a bérköltségek, másrészt
az élelmiszerárak emelkedése miatt. A képviselők a tételek szerinti
díjnövekedést elfogadták. Básthy
Béla polgármester megköszönte
a szeretetszolgálat dolgozóinak,
hogy a szívükön viselik az ellátottak sorsát, az ő igényük szerint
dolgoznak.
KZ

a testületi ülésen arról beszélt, hogy
neki is volt több sorsjegye, de számára a Lomilottó létezése a törvénytisztelő emberek jutalmazását jelenti, pedig a szabályszegők büntetése
lehet a hatékony eszköz, netán kamerákkal történő ellenőrzéssel. A
polgármester elmondta, hogy az
élhető város pályázat (5. old) része-

ként lesznek kamerák a lakótelepen,
de nem az lesz az elsődleges szempont, hogy a hulladékok kirakásáról
adjon képet. A képviselők egyhangúlag megszavazták a Lomilottó
2022-es évben történő folytatását,
azzal az információval együtt, hogy
majd az éves költségvetésben ennek
lesz pénzügyi vonzata.

Olvasói levél

Az Alpokalja Nagycsaládos
Egyesület megyei szervezet, és
ennek keretében működik a Kőszeg és térsége csoport Erneszt
Judit vezetésével. Igazi családi közösségeket foglalnak össze, olyanokat, ahol az apa férfi, az anya
nő. Akkor is, ha a több gyermek
gondozását alapvetően az egyik
fél vállalja. A gyermekek a karácsonyt akkor is széppé tudták tenni, amikor az anya betegen feküdt
az ágyban, a vér szerinti család
összetartozása akkor is erős volt.
Való igaz: az emberek adakozási
szándéka erősebb a karácsony
közeledtével, ebből részesültek a
rászoruló kőszegi nagycsaládosok.
Adományozók: Alpokalja Nagycsaládos Egyesület – Baptista
Szeretetszolgálat – K&H Bank
kőszegi fiókja – Frank Szabolcsné
– Ugrai-Kozma Ilona – Bleona
Pékség – Jagodics Pincészet –
Racker Béla – Baradács Anett –
Básthy Béla – Erneszt Judit.
Ne feledjük: a városban élő, rászoruló nagycsaládosokat egész
éves munkájukkal támogatja a
Kőszegi Plébánia Karitász, és
ebben, annak vezetője, Rábai
Ferenc oroszlánrészt vállal.

Tisztelt Szerkesztőség!
2021. december 20-án telefonon
hívott fel Erneszt Judit, és jelezte,
hogy december 23-ára tervezett
látogatáson ajándékcsomagok átadásával szeretné a Nagycsaládosok Egyesületének nevében szebbé tenné karácsonyi ünnepünket.
Négygyermekes
családapaként
örömmel fogadtam a felajánlást,
különösen a személyesen történő átadást. Básthy Béla polgármesterrel érkeztek meg több
csomaggal. A családom nevében
köszönetet mondunk az ajándékokért, különösen azért, hogy gondoltak ránk. Köszönetet mondok
az ajándékok felajánlóinak, hiszen
számomra ismeretlenül támogattak bennünket. Tudniuk kell, hogy
szebbé, jobbá tették a családunk
karácsonyát.
Hálás köszönetet mondok családapaként a feleségemmel, aki a
negyedik gyermek után újra vis�szatérhetett dolgozni a régi munkahelyére.
Csöglei István és
Cs.-né Balogh Rita

Kézilabda pálya
A Magyar Kézilabda Szövetség
„Kültéri kézilabda pályák építése” program keretén belül vállalja, hogy a Kőszegi Jurisich Miklós
Gimnázium meglévő aszfaltos pályáját szabvány méretűre bővíti, és
UV-álló anyagú pályaburkolattal
látják el. A beruházás összköltsége
bruttó 74.819.039 Ft.
Az iskola vezetésével egyeztetett
helyszínen történő pálya építését
a képviselők elfogadták, és legkésőbb a munkaterületet 2022.
március 1-ig átadják, az építést 60
napon belül befejezik.
A szavazás előtt Táncsics Péter

megfogalmazta, hogy a gimnázium
számára nem ez a legfontosabb
sportcélú beruházás. Básthy Béla
polgármester válaszában elmondta, hogy ez olyan lehetőség, amely
kültéri pálya építését szolgálja. A
kézilabda pálya építése nem jelenti
az iskola tornacsarnokának fejlesztéséről szóló lemondást. Indoklásként is elhangzott, hogy 2021.
október 12-én a gimnáziumba látogatott dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki látta az iskola
sportlétesítményének ellátottságát,
és indokoltnak tartotta a fejlesztést.
KZ

Tervek
A képviselők december 16-án
tárgyalták a Széchenyi Terv Plusz
(2021-2027) TOP Plusz pályázaton beadható fejlesztéseket,
amelynek beadási határideje 2022.
január 14. volt. Az elfogadása – tételenként különböző számú ellenszavazattal – megtörtént.
A lakótelepre vonatkozó fejlesztést
azzal vezette be Básthy Béla polgármester, hogy többször elhangzott a kritika, miszerint a városban
van lakótelep is, nemcsak belváros.
Tényként említette, hogy a Kormány által biztosított 2,8 milliárd
Ft támogatásból a lakótelepen
parkolók, utak épültek, a változás
jelentős, de van még feladat. Az
előterjesztés olyan célokat tartalmazott, amit a TOP Plusz pályázat útján kíván az önkormányzat
megvalósítani. Ezek egyike a lakótelepen a járdafelújítások, amelyek a társasházakhoz kapcsolódó
szemétgyűjtő szigetek egységes
megközelítését is szolgálják, illetve

a Sigray és a Faludi Ferenc utcában
lévő játszóterek felújítása, valamint
a Posztó utca és az U alakú épület
melletti közterületek rekonstrukciója. A rendőrséggel egyeztetett
módon a lakótelep egyes pontjain
térfigyelő kamerákat helyeznek el.
A pályázat másik pontja a belterület
védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, amely érdekében az önkormányzat már az elmúlt
években több beruházást hajtott
végre. Ennek egyik jövőbeni tétele
a hegyvidékkel határos területekről
a csapadékvíz-elvezetési rendszer
további fejlesztése. A pályázat része
az is, hogy a Szabóhegyi üdülőterületen (Napsugár u. – Tölgyes u. –
Ciklámen tér) vízelvezetési rendszer
kiépítésével, illetve a Poncichter út
felső szakaszán kialakítandó vápás-szikkasztásos vízkormányzás
megvalósításával a Királyvölgybe
és ezáltal a városi zárt rendszerbe
érkező csapadék mennyiségének
csökkentése. Ezzel együtt javítható
a hegyoldalban található szőlőterületek vízháztartása.
A TOP Plusz lehetőséget ad épü-
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letek energetikai korszerűsítésére,
és ehhez kapcsolódóan a Bersek
és Balog iskolában elvégzendő
munkákat célozta meg a pályázat.
Az épületek régiek, az energetikai
besorolásuk rendkívül gyenge. A
hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje után az ingatlanok
csaknem nulla energiaigényűre
változhatnak, és ez csökkenti a
fenntartási költségeket.
A pályázat lehetőséget ad óvodák
fejlesztésére is. A Központi Óvodában a tervek szerint a nyílászárókat
cserélik, végeznek szigetelést, ételliftet építenek. Az Újvárosi Óvodában
elkerülhetetlen a lapostető vízelvezetésének a felújítása, a homlokzat
festése, a radiátorok cseréje.
A döntés meghozatala előtt több
vélemény, javaslat elhangzott.
Velkyné Ball Andrea kérte, hogy
Kőszegfala is szerepeljen az „Élhető település” pályázati rész előnyeiben. A Vasút utcával párhuzamos
árok nagyon rossz állapotban van,
ugyanígy a temető és a játszótér
előtti járda. Azt is kérték már, hogy
a sportpályától a falu széléig legyen

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a sebességkorlátozás 50 km/h, de
nem történt meg. Básthy Béla polgármester szerint a közút hatósága
ehhez nem járult hozzá, szerintük is
a járda építése a megoldás. Mindez jelentős költségekkel járna, külön eljárásokkal a magántulajdoni
területek miatt. A polgármester
azt nem tudta megígérni, hogy a
temető, játszótér előtti járdaépítés
bekerülhet a TOP Plusz projektbe
az idő rövidsége miatt is, de a jövőben figyelnek erre a kérésre. Emlékeztette a képviselőasszonyt, hogy
megtörtént a Vadász utca felújítása.
Táncsics Péter álláspontja szerint
az iskolák tornatermeinek energetikai felújítása háttérbe szorítja az
új sportcsarnok építését. Terplán
Zoltán szerint ezt nem lehet kivenni a pályázatból, mert az épületek
műszaki állapota miatt nagyon
indokolt a felújítás, és ez nincs
összefüggésben egy sportcsarnok
építésével. Kiemelten fontos az iskolai sportolás körülményeinek a
javítása a lehetőségek figyelembe
vételével.
KZ
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Melyik alkalmas?
A Pannon Egyetem kezdeményezése alapján 2015 óta működik
a Pannon Városok Szövetsége a
Nyugat-Pannon Régióban: Keszthely, Kőszeg, Nagykanizsa, Tata,
Veszprém és Zalaegerszeg részvételével. A tagok a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete koordinálásával
közös célokat fogalmaztak meg.
Az együttműködés keretében közös rendezvényeket szervezhetnek,
megoszthatják a tapasztalatokat,
a helyi sajátosságokat. A szeptemberben tartott KRAFT konferencián
a résztvevők egyetértettek abban,

hogy a hatékony együttműködés
érdekében együttműködési megállapodást hozzanak létre a fejlesztési
célok elérése érdekében. Azóta a
tervezetet több város képviselő-testülete támogatta, és ezt döntésükkel megtették a kőszegi képviselők
is. Megelőzően Básthy Béla polgármester egy jövőbe vetett célról
beszélt, arról, hogy Veszprém 2023ban Európa Kulturális Fővárosa
lesz. Kértek Kőszegről adatokat,
hogy melyik kulturális egyesület
lehet alkalmas az ottani fellépésre.
KZ

Átköltöztek

előirányzat 2021 évre vonatkozóan.
Ezért Révész József igazgató kérte
az előirányzat átcsoportosítását. A
képviselők elfogadták az előterjesztést, így a múzeum irodai alkalmazottai már új körülmények között
dolgozhatnak. A múzeum termeinek nyitva tartását segítő dolgozók
munkaterülete nem változott.
Az is a tervek közé tartozik, hogy a
megyei fennhatósághoz tartozó Kőszegi Levéltári Fiók az önkormányzathoz tartozzon a jövőben.

A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. január 01-től közös intézményként működik. A múzeum
irodája beköltözött a könyvtár épületébe, ahol egy sikeres pályázatból
irodát alakítottak ki, de a bútorok
beszerzésére sem a pályázat, sem a
saját költségvetés nem adott lehetőséget. A Kőszegi Városi Múzeum
és Könyvtár éves költségvetésében
létezett felszabadítható pénzügyi

2021 decemberében elkészült a Zsinagóga felújítása

FOTÓGALÉRIA
Az írásokhoz tartozó fotók
elérhetősége:

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva

Eladó
Elektromos kerékpár eladó
KŐSZEGEN. Új akkuval.
Tel.: +3620/806-8423
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Kávészünet a Beke családdal
Alkalmi „családi fúvósötöst” alkotnak
KÁ V É SZ Ü NE T

Kőszeg Város Koncertfúvószenekara berkein belül többször előfordul, hogy szükség
van egy-egy kisebb létszámú együttes munkájára is. Ilyen alkalmakkor egy „családi fúvósötös” színesíti a zenei palettát Kőszegen.
Klasszikus esetben fuvola, oboa, klarinét,
fagott és kürt alkotják. A Beke család fúvósötöse azonban kicsit eltér ettől, ugyanis ebben három kürt, egy szaxofon és egy fuvola
talált egymásra. De nemcsak a hangszerek,
hanem azok gazdái is. Furcsa összeállításnak tűnhet, azonban hála Szilágyi Miklós
karnagy Úrnak, nagyon jól hangszerelt darabok csendülhetnek fel minden alkalommal.
A ma már nyugdíjas határőr Beke János a
két fiával, – Áronnal és Andrással – vadászkürtön játszanak. A zenekarban szerelmek
szövődnek és házasságok is köttetnek. Ez
így történt náluk is, ennek következtében
a család kiegészült a szaxofonos Mónival
és a fuvolán játszó Dórival. Valamennyien
a Koncertfúvószenekar nagy családjának
tagjai. Az érdeklődés a város karácsonyváró rendezvényein fordult különösen feléjük,
amikor a kőszegi adventen zenéltek egy három kürtből álló trióval. Ismertségük csak
fokozódott, amikor második alkalommal
részt vehettek a fúvószenekar által létrehozott adventi kalendáriumban.

Akkor írattak be a szüleim a kőszegi zeneiskolába, én is, mint édesapám, Maitz József tanár
úr irányítása mellett kezdtem a vadászkürtön
való zenélést. Két évvel később – 1999-ben már
tagja lehettem Kőszeg Város Fúvószenekarának,
akkor még az ifjúsági fúvószenekar berkein belül. Aztán 2004-től kezdődően már a felnőtt fúvószenekar kürt sorát erősíthetem. Az elmúlt 18
év alatt rengeteg élményem volt a zene révén.
Az utóbbi 12 év során a fúvószenekar vezetőségének tagjaként is segítem a zenekar munkáját
és előre jutását. A zenekarban ismertem meg
Mónit, aki szaxofonosként csatlakozott a csapathoz. Azóta már házastársakként zenélünk együtt
a zenekarban.

– A 60 éves édesapa, János meséli. hogy a
pandémia alatt is aktívan dolgoztak, mindkét
együttesben.

– Áron felesége, Móni annak örül, hogy a
munkája mellett jut elég szabadideje a zenekarban való zenélésre.

– 1973-ban írattak be a szüleim a kőszegi zeneiskolába. Többek között Maitz József tanár úr
is oktatott, ami azért érdekes, mert a fiaimat is
ő tanította a vadászkürtözés rejtelmeire. Később
középiskolai szinten is tanultam a zenét. A zeneiskolai tanulmányaim elkezdése után nem
sokkal bekerültem a kőszegi fúvószenekarba,
akkor még az ifjúsági együttesbe. 1976 óta vagyok tagja a felnőtt zenekarnak. A négy sikeres
karnagy egyéniség, Gréts Károly, Csárics Sándor,
Dohos László és Szilágyi Miklós vezetése alatt is
dolgozhattam a zenekarral. Rengeteg felemelő
pillanatot élhettem át.Több, mint 30 éve vagyok
a zenekar által választott vezetőség tagjai között. Nyugdíjas határőrként egyre több időm van
erre a hobbimra. Külön örömmel tölt el, hogy a
fiaim is folytatták a hagyományt, amit elkezdtem és ők is a fúvószenekar sorait erősítik mind
a mai napig.

– Kőszegszerdahelyen jártam általános iskolába,
és a Budaker Gusztáv zeneiskola tanára, Madár
Ágnes kijárt hozzánk a zenét megszerettetni,
megismertetni az erre fogékony gyermekekkel.
Sokáig furulyáztam, majd egy másik hangszert
választottam, a szaxofont. Az első perctől kezdve
nagyon tetszett ez a hangszer, majd szüleimmel
és tanárommal együtt elmentünk és vásároltunk
egyet Keszthelyen a hangszerboltban, amin a
mai napig játszom. Szaxofonos éveim elején
már bekerültem a kőszegi ifjúsági fúvószenekarba. 2008-tól már Kőszeg Város Fúvószenekarának szaxofon sorát erősíthetem. Tizenegy éve a
zenekar hozott össze bennünket Áronnal, nem
régóta már házastársak vagyunk. Sok országban
mutathatta meg magát a zenekar, ahol nagyon
jó volt a közösség tagjának lenni és együtt átélni
az élményeket. Baráti társaságok is kialakultak
a zenekar fiataljai között. Évek óta együtt járunk
koncertekre, fesztiválokra és nyaralni is. A hétköznapokban kisgyermekekkel foglalkozom. Egy
szombathelyi bölcsődében dolgozom csecsemőés kisgyermeknevelőként.

– A 32 éves Áron szakmáját tekintve mérnök
informatikus.

6

– Szerencsére össze tudom egyeztetni a munkámat a zenéléssel és a zenekar életében is hasznos tud lenni néha egy informatikus. Másodikos
voltam, amikor kezdtem a zenével foglalkozni.

– Az Áronnál négy évvel fiatalabb András is
másodikos korában ismerkedett meg a va-

dászkürttel. Ki más lehetett volna a tanára,
mint Maitz József!

– Maitz Jóska bácsi, a kiváló ember és pedagógus egyengette az én zenei pályafutásomat is a
Budaker Gusztáv nevét viselő zeneiskolában. A
hangszerhasználat mellett megismertetett minket
a közös zenéléssel, a kamarazenéléssel is. A zeneiskola megkezdése után igen hamar, már 2002ben a zenekarnak is tagja lettem. Azóta megszakítás nélkül aktívan zenélek. A kürtsort erősítem,
jó érzés, hogy édesapám és a testvérem mellett.
A próba ezen felül jó lehetőség, hogy a hétköznapokban, esténként találkozhatunk. Örömmel
tölt el, hogy a zenekar által több országban megfordultunk. Ezek az utazások a zenekari barátságok miatt inkább nyaralásnak tekinthetők, mint
kötelességnek. A zenésztársaság a próbákon és
fellépéseken kívül is összetartó csapat. Születésnapokat és egyéb fontos eseményeket is együtt
ünneplünk. Dórival 2015 óta alkotunk egy párt,

a zenekarban ismertük meg egymást. Dóri bátyja
korábban szólamtársam volt az együttesben. Zenélés mellett, a hétköznapokban informatikával
foglalkozom. Jelenleg a Soproni Egyetemen dolgozom rendszergazdaként.
– András párja, Dóri Jánosházáról került Kőszegre a Jurisich Miklós Gimnáziumba 2012ben.

– Kicsit messzebbről indul az én történetem, földrajzilag, hiszen én nem kőszegi, hanem jánosházi
születésű vagyok. Már az óvodában zenéltem. A
zeneovi után természetesen beírattak szüleim zeneiskolába, ahol furulyán kezdtem tanulni. Két év
után fuvolára váltottam és egészen a 8. évfolyam
végéig játszottam rajta a zeneiskolában. Ahogy
megérkeztem Kőszegre, és megkezdtem gimnáziumi tanulmányaimat, mindjárt be is léptem
a fúvószenekarba. Nem egészen ismeretlenül,
ugyanis a testvérem már tag volt. Eltelt 10 év
és azóta is nagy lelkesedéssel járok a próbákra. A
10 zenekari évből 6 és fél éve Andrissal egy párt
alkotunk, így közösen megyünk a fellépésekre,
utazásokra is. A mindennapokban tanítóként
dolgozom egy szombathelyi általános iskolában.
Munkám során könnyen be tudom vinni a gyerekek közé a zenét, hangszereket, akár a zenekar
által készített videókat is.
Kiss János
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Felújították az ország legrégebben működő városházát
Ágh Péter megfogalmazása szerint „Az ország legbájosabb
kisvárosában, az ország egyik
legszebb terén” köszöntötte az

tünk lévő Városházán az elmúlt
egy évben nagyívű fejlesztések
történtek”, és a munkálatok be-

fejeződtek. Kiemelte, hogy mindez
úgy történt, hogy a hivatal működött, és erre azért is nagy szükség
volt, mert a városban az utak fejlesztésében, fejújításában minden
képzeletet felülmúló változások
történtek. Ennek érdekében sokat
tettek az önkormányzat dolgozói,
akik a 2022-es évben jobb körülmények között intézhetik a város
ügyeit. És lesz még bőven feladat,
olyanok, amelyek a városlakók érdekeit szolgálják.
A városháza felújítása az EU forrásból 135 348 745 Ft támogatást
kapott, ezen kívül a „Kreatív város
– fenntartható vidék a Nyugat
Pannon régióban új regionális

országgyűlési képviselő a jelenlévőket. Arról beszélt, hogy a történelmet visszaidéző környezetre,
a műemlékek sokaságára büszke
lehet Kőszeg lakossága, és a város értékeire Vas megye is. Ezért
„az elmúlt években egy komoly

fejlesztési koncepció megvalósításáról” című finanszírozásból

további 100 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült
a Kormány 1337/2016.(VII.) határozata alapján.
Az elhangzottak szerint az épület
– leromlott állapotban lévő – tetőszerkezetének cseréje megtörtént
korszerű hőszigeteléssel. A Hősök

tornyából jól látható 34,17 KW
teljesítményű napelem rendszert
telepítettek. Az energetika korszerűsítés részeként 2 db gázkazánt is beépítettek, és három db
23 KW teljesítményű hőszivattyú,
amely ugyancsak a fűtést szolgálja. Korszerűek lettek a nyílászárók
a homlokzaton. Megtörtént a falak
festése, az udvar felújítása.
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Advent negyedik gyertyagyújtása
előtti órában jelentette be Básthy
Béla polgármester, hogy „a mögöt-

összefogás alakult ki, hogy lépésről lépésre fejleszteni tudjuk
Kőszeget” – hangsúlyozta a képviselő. Beszélt arról, hogy „a 2021-es
évben addig soha nem látott fejlesztések történtek a városban, és
ez megvalósult az önkormányzat
menedzselésével, és Magyarország Kormányának támogatásával. Mindez bizonyíték arra, hogy
Kőszeg lendületben van, amit a
jövőben is fenn kell tartani”.

KZ

Időszalag a sikátorban
Az elmúlt évben, december 19-én
történt átadással a Jurisics tér és a
Chernel utca között átjáró, sikátor
látványos, új funkciót kapott.Trifusz
Péter tervei alapján Kőszeg történelmét átölelő időszalag várja az
érkezőket a szűkös területen. Érdemes egy sétát ott megtenni, napközben a kapuk rendszerint nyitva
állnak.
„Egy műalkotás született” – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester, aki részt vett az előkészí-

tésben. Hatvan darab egybefüggő
síkplasztika öleli át Kőszeg történelmét, az első az 1248-as évet
idézi fel, amikor az írások először
szóltak Kőszeg váráról. A város
gazdag történelméről a hatvan db
esemény kiválasztása komoly szakmai munkát igényelt, fogalmazta
meg Trifusz Péter, ebben meghatározó munkát végzett Révész József
történész, igazgató és Söptei Imre a
kőszegi fióklevéltár főmunkatársa.
A műalkotás anyaga műrozsdásított

Zenészcsaládok
Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarára jellemző, hogy valódi családok alkotják a zenészek nagy családját. Közre adjuk a neveket.
• Beke János, fia Áron és felesége
Móni, fia András és jövendőbelije
Dóra
• Horváth testvérek: Péter, András,
Roland és Szilárd
• Bakos György és két fia Zoli és
Marci
• Király Péter és felesége, Gabi

• Lamp Tamás és felesége, Andi
(nagyobb fiúk Kornél az ifjúsági
zenekarban zenél, kisebbik fiúk,
Olivér pedig jövőre kezdi azt)
• Pászner Gábor és fia, Domonkos
• Nyul Tamás és fia, Krisztián
• Horváth Fruzsi és öccse, Berci
• Tóth testvérek: Miklós és Ádám
• Mórocz András és felesége, Ági
• Szilágyi Miklós és felesége,
Eszter

acéllemez, amelyből grafikai tervek
alapján lézerrel kivágtak részeket,
és ilymódon a város egy-egy jellegzetes épülete vagy adott eseményre
utaló momentumok jelennek meg
a szemlélő előtt. Egy-egy síkplasztikához – amelyek mégis egybefüggően képezik az időszalagot –,
rövid tájékoztató szöveg is tartozik.
Ha a látogató kisétál a városba – az
alkotások alapján – sok-sok műemléket felismerhet. Ennek a megalkotása igényelt végtelenül sok
munkát, tehetséget, találékonyságot. „A mai szóhasználattal élve,
legyenek ezek linkek, ha elérkezünk oda, akkor egy helyen állva
bejárhatjuk a történelmi helyszíneket” – mondta Trifusz Péter.

A Városháza épülete alatt húzódó
sikátorban 8 db történelmi portrét is létrehozott Trifusz Péter. Az
alkotásokat fény árasztja el, ha
odalép a látogató, megjelenik – a
város történelmében meghatározó
– nyolc fő portréja, a városi rangot
adó király és várvédő mellett kőszegi személyiségek.
TOP TURISZTIKA – „Fenntartható
örökség és rendezvény turizmus
fejlesztése Kőszegen és térségében” című projekt keretében valósult meg az időszalag nettó 10,99
millió Ft-ból a Greenlite Kft. kivitelezésében, amelyben meghatározó szakmai munkát végzett Káldi
Csaba.
Kámán Z
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

-

Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

-

Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

-

Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

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

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

Nem kaptak
Kőszeg foglalkoztatási helyzetéről,
a munkanélküliséget jellemző adatokról beszélt dr. Kapiller Sarolta a
képviselő-testületi ülésen. Mindezt
megelőzve köszönetét fejezte ki a
Kőszeg Városért Díjjal történő kitűntetéséért, és hangsúlyosan beszélt arról, hogy az elismerés elsődlegesen az általa vezetett Kőszegi
Járás Kormányhivatal munkatársainak szól. Az elmúlt – vírus által
veszélyeztett – évben is a szabályokat betartva fogadták az ügyfeleket, karanténra nem volt szükség.
A hivatalvezető a foglalkoztatási
helyzetet két számadattal szemléltette. Dr. Koczor Gábor – a bizottsági ülésen feltett kérdésére válaszolva – elmondta: való igaz, hogy
az elmúlt évben, a vírus megjele-

Felújítás
Az Óév utolsó iskolai napján, december 17-én áldotta meg Mesterházy Balázs lelkész, igazgató a
Kőszegi Evangélikus Gimnázium,
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium intézményének felújított
kollégiumát. Az istentisztelet után
az udvaron gyülekeztek a diákok és
a vendégek.

nésének első hónapjaiban a kérelmezők mintegy 40%-a nem kapott
támogatást. Ők voltak azok, akik
Ausztriában váltak munkanélkülivé, és itthon kérték a segélyt, de a
pénzügyi támogatás lehetősége az
itthon munkanélkülivé vált dolgozókra vonatkozott.
2020 áprilisában ugrásszerűen
emelkedett – közel 250 fő – az álláskereső regisztráltak száma. Mindez októberre 50 fő alá csökkent, a
kilépők száma közel száz volt.
Az álláskeresők közül legtöbben a
szálláshely-szolgáltatásban, vendéglátásban dolgoztak, de a feldolgozóipar és a kereskedelem oldaláról is jelentős lett a munkanélküliek
száma. Mindez jellemezte a külhoni
és magyar munkaerő piacot is. A
nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások – a dolgozók megtartása
érdekében – többféle és jelentős táAz igazgató elmondta: 2020 és
2021-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház 152 millió Ft-tal
támogatta az intézmény felújítását, amelyet különböző pályázati
támogatások is segítettek. A 63
diák befogadására alkalmas kollégium felújítására nettó 66,22
millió Ft-ot fordítottak. A Zrínyi
utcában lévő épület első része,
a rendszerváltás időszakában,
1989-ben készült el közösségi
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mogatást kaptak. A munkanélküliségi mutatók 2021 szeptemberében
jó adatokat mutatnak. A testületi
ülésen a hivatalvezető így fogalmazott az elmúlt évi adatok alapján:
„nálunk két kategória van: egyik
csoportba tartoznak azok, akik
nem tudnak, a másikba azok,
akik valamilyen saját célból, okból
nem akarnak dolgozni, kivárnak
egy-egy számukra jó lehetőséget.
Elenyészően kevés azok száma,
aki semmiképpen nem találnak
maguknak munkát”.

A közzétett számadatok szerint a
tartósan regisztrált munkanélküliek száma 2020. január és 2021
szeptember között folyamatosan
emelkedett 49 főről 79 főre. A
regiszterben szereplő munkát keresőknek a járásban 39,8%-a, Kőszegen 40,9%-a nem kapott semmilyen pénzbeli támogatást 2021

helyiségek nélkül. Az intézményt
az evangélikus egyház 2001-ben
vette át, majd három év múlva
megtörtént a bővítése, elkészült
a parókia, és a helyi gyülekezet
számára szükséges helyiségek. Az
épületegyüttes kollégiumi részének felújítása fejeződött be 2021
őszén. A diákok az őszi szünetig a
Dr. Nagy László EGYMI épületeiben laktak, amíg a Kőszegi Címerpajzs Kft. befejezte a felújítást. Egy

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

első kilenc hónapjában. 2021 első
kilenc hónapjában 669 üres állást
jeleztek a munkáltatók, 28,2%-kal
többet, mint egy évvel korábban.
Az elmúlt év szeptemberében több
mint 160 dolgozót igényeltek a
munkáltatók.
Táncsics Péter arányaiban soknak
tartotta a diplomás munkanélküliek
számát. Ez a szám 2021. I-III. negyedévében 21 fő, egy évvel korábban 23 fő. Kőszegre vonatkoztatva
2021 szeptemberében összesen
179 fő álláskeresőt tartottak nyilván. „Azt tudjuk, Kőszegen nincs

A KT U Á LI S
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betöltetlen diplomás állás. Az is
tény, a diplomások több bérre
vágynak” – mondta a hivatalvezető,

majd kiegészítette: a távolabbi munkahelyet sokan nem vállalják. Nincs
állásnélküli mérnök, nem mindenki
választott piacképes szakmát.
KZ

szobában alapvetőn öt diák kapott
helyet, és minden előírásnak megfelel az építmény. Még tudnak befogadni diákokat, és várhatóan a
következő időszakban már teltház
lesz. A bővítés azt a célt szolgálta,
hogy amikor az iskola az alapításának 125. évfordulóját ünnepli
– 2024-ben –, a sokrétű programok miatt több szálláshelyre lesz
szükség.
KZ

Házhoz visszük a pékárut!

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

Útvonal
Vaihingen utca
Szeder utca
Fenyő utca
Temető utca
Bercsényi Miklós u.
Károlyi Mihály utca
SOS-Gyermekfalu
Sigray Jakab utca
Rómer Flóris utca
Velemi út
Űrhajósok utca 13.
Írottkő utca 7-9.
Írottkő utca 11-13.
Deák Ferenc utca
Rohonci út 44.
Rohonci út 46.
Űrhajósok utca 21.
Űrhajósok 17.
Űrhajósok 15.
Faludi Ferenc utca
Gyöp utca

Időpont
15:43-15:50
tót uval
u
a r
15:50-15:53
ító péká
s
15:54-15:59
u
r
s
16:00-16:05
ó án fris fel!
g
z
o sa k
16:06-16:15
A m ato töltjü
16:16-16:32
m
16:33-16:39 olya
f
16:40-16:49
16:50-16:59
17:00-17:25
17:26-17:55
17:56-18:04
18:05-18:12
18:14-18:20
18:22-18:30
18:31-18:36
18:37-18:42
18:43-18:47
18:48-18:51
Szombat kivételével naponta!
18:52-18:57
Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
18:59-19:04
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KŐSZEGI AKCIÓ

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2022.01.17 - 02.13.

www.7forras.hu

Pápai Disznótoros
Vf. 420g, 1736 Ft/kg

729 Ft/db

Tüskei
Rétesliszt
1kg

199 Ft/db

Coop B Rizs 1kg

329 Ft/db

Tutti Juice
Tutti-Frutti Ízű
Koffeinmentes
Alkoholmentes
Ital Steviával
Cukorral
Vitaminokkal
0.25l, 596 Ft/l

149 Ft/db

Pápai Disznósajt
Gyomorban 1990 Ft/kg

199

Ft

/10 dkg

Tüskei
Finomliszt
Bl-55 1kg

179 Ft/db

Olympos
Citrom Ízesítő
50% 1l

379 Ft/db

Hohes C
100%
Gyümölcslé
Mild
Multivitamin
vagy Narancs
vagy Plus Vas
Alma-GránátMálna 1l

499 Ft/db

Jégtrade Kocsonyahús
Konyhakész Gyf. 1,5kg, 819Ft/kg

1229 Ft/db

F&R
Zsemlemorzsa
500g, 358Ft/kg

179 Ft/db

Coop
Napraforgó
Étolaj 1l

599 Ft/db

Coop
Cimbora
Fehér Bor
Félédes vagy
Száraz
2l, 300 Ft/l

599 Ft/db

Tolle
Tejföl 20%
800g, 986 Ft/kg

789 Ft/db

Porcukor
0,5kg
398Ft/kg

199 Ft/db

Coop
Napraforgó
Étolaj 2l, 599Ft/l

1199 Ft/db

Coop
Cimbora
Vörös Bor
Száraz vagy
Félédes
2l, 350 Ft/l

699 Ft/db

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090
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Felnőtt háziorvosi rendelés Gyermekorvosi rendelés

2. körzet: DR. PUSZTAI GERGŐ, DR. PUSZTAI SZILVESZTER
(94/363-767) mobil: 0036 20 2155 123
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: pusztairecept@gmail.com
Rendelési idő:
hétfő, péntek: 7.30-12.00,
szerda: 7.30-9.00, ill. 9.00-12.00,
kedd, csütörtök: 12.30-17.00
Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szakrendelés:
hétfő: 12.00-14.00, kedd 8.00-10.00
Helyettesít: Dr. Varga István
3. körzet: DR. VARGA ISTVÁN (94/360-287)
mobil: 0036 30 860 6079
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: koszeg3korzet@gmail.com
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 7.30-12.30,
kedd, szerda: 12.00-17.00,
péntek: 10.00-13.00.
Kőszegfalva: szerda:15.00-17.00, előzetes telefonon történő megbeszélés alapján.
Helyettesít: Dr. Pusztai Gergő
4. körzet: DR. PRUGBERGER-NÉMETH LILLA (94/656-106)
		
mobil: 0036 70 701 5709
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: rendelesprugberger@gmail.com
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 12.30-17.00,
kedd, csütörtök: 8.30-12.00.
Helyettesít: Dr. Nedeczky Veronika

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2022. január 1-től a gyermekorvosi körzetekben helyettesítéssel történik a rendelés az alábbiak szerint:
1. körzet: DR. KISS GABRIELLA (94/360-191)
Rendelési idő:
Hétfő 	
14.00 – 16.00
Kedd 	
09.30 – 11.30
Szerda 	
14.00 – 16.00
Csütörtök
09.00 – 11.00
Péntek páros héten 	
09.00 – 11.00
           páratlan héten 	
14.00 – 16.00
Tanácsadás: Szerda 	
12.00 – 14.00

KÜ
VAÁLÖ
KT
RONFÉ
USHÁ
Á LILÉ
ZSAK

1. körzet: DR. NEDECZKY VERONIKA (94/360-178)
mobil: 0036 30 9690 422,
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: nedeczky55@freemail.hu
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 7.30-12.00,
kedd, csütörtök: 12.30-17.00
Helyettesít: Dr. Prugberger-Németh Lilla

2. körzet: DR. IZER ILDIKÓ, DR. SZALADOS KATALIN (94/360-148)
Rendelési idő:
Hétfő 	
07.30 – 09.30 		
Dr. Izer Ildikó
Kedd 	
07.30 – 09.30		
Dr. Izer Ildikó
Szerda 	
07.30 – 09.30		
Dr. Izer Ildikó
Csütörtök 	
15.00 – 17.00		
Dr. Szalados Katalin
Péntek páros héten 	
15.00 – 17.00 Dr. Szalados Katalin
           páratlan héten 	 08.00 – 10.00 Dr. Szalados Katalin
Tanácsadás: Kedd 	
14.00 – 16.00 Dr. Izer Ildikó

Nem fizetnek többet
Kőszegen a bölcsődében, egyes nevelési-oktatási intézményekben, valamint a Szociális Gondozási Központban az étkeztetés ellátását a JustFood
Kft. biztosítja. Az étkeztetési nyersanyag norma 2022. január 1-jétől a
szolgáltató kérésére, a képviselő-testület döntése alapján 8,5 %-kal
emelkedett. A szolgáltatás árát nem kell áthárítani a szülőkre, illetve az
érintett személyekre egy kormánydöntés alapján. A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás szerint 2022. június 30. napjáig a szolgáltatásért
megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint a 2020. december
18-án alkalmazott mérték. Így a rendelet arról szól, hogy a JustFood Kft.
alkalmazhatja a magasabb nyersanyagnorma értéket, de az étkeztetést
igénybe vevők ezért nem fizetnek többet.
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Mi történt az elmúlt évben?
A KT U Á LI S

„Köszönöm a partnerséget a városáért tenni akaró minden kőszeginek!”
Évindító lapszámunkban Ágh Péter, Kőszeg országgyűlési képviselője értékeli a mögöttünk hagyott
esztendőt. A képviselő négy évvel
ezelőtti álláspontja: „Építsük együtt
a jövőben is Kőszeget!” A nyilatkozatában az elmúlt évről beszélt:
Kőszeg építéséről, arról, hogy a
város soha nem látott mértékben
fejlődött az elmúlt években, így a
2021-es évben is.
A koronavírus, ahogy az egész világot, úgy Hazánkat és azon belül
Kőszeget is nehéz helyzetbe hozta.
Együttérzésemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki elvesztette azt,
akit szeret. Hálásak lehetünk mindazoknak, akik mások egészségéért,
ápolásáért, ellátásáért dolgoztak.
Köszönet mindenkinek, aki igyekezett saját magára és környezetére
vigyázni. Ebben az óriási kihívásban is feladatunk volt, hogy a vállalásunkhoz hűen, a lehetőségeket
p

kihasználva építsük Kőszeget.
2021-ben látványos szakaszukba
léptek azok a beruházások, melyek
forrásaiért a miniszterelnökkel történt személyes találkozóm alkalmával nyílt módom lobbizni. Bár sok
még a feladat, de Magyarország
Kormánya számos olyan fejlesztéshez adott soha nem látott mértékű
támogatást, amelyekkel évtizedek
óta mélyülő problémákat kezdhettünk el megoldani.
A leglátványosabb és sokak által
talán leginkább várt része ennek
a folyamatnak, hogy elkezdődött
a város úthálózatának felújítása,
új parkolók kialakítása. 2021-ben
átadhattuk a Panoráma körutat, a
Felsőerdő utcát, a Hunyadi János
utcát, az Alsó körutat és a Strand
sétányt, a Dózsa György utcát,
a Károlyi Mihály utcát, a Vámház utcát, a Herman Ottó utcát, a
Borsmonostori utcát, az Erdészház utcát, a Szent Lénárd utcát,
a Malom utcát, a Munkácsy és a
Kossuth utcát érintő munkálatokat.

Torna otthonában
Hogyan változtatja meg a mozgás az életét?
• Pozitívan befolyásolja az izmok
nyújthatóságát, rugalmasságát
• Növeli az izmok és
izomrostok hosszát és erősségét
• Erősíti a csontszerkezet,
inak, szalagok stabilitását
• Szinten tartja és növeli az ízületi
mozgékonyságot
• Csökken az ízületi fájdalom, a merevség,
és a folyadékgyülem
• Fokozza a vérkeringést és nő a szövetek
oxigén ellátása

Időpont egyeztetés
az alábbi telefonszámon:

+36-30-990-3304
Kőszeg és
vonzáskörzete

• Felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat
• Javul az egyensúly valamint a
koordináció
• Növeli az állóképességet
• Kevesebb az esély a krónikus
betegségekre, sérülésekre
• Elősegíti a stresszhormonok
szabályozását
• Jó közérzetet alakít ki
• Segít fenntartani az
egészséges testsúlyt
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A mozgásprogram személyre,
valamint állapotra szabott.

Köszönettel:
Varga Éva

Ezen túl elkészültek a Rómer Flóris
utca, a Petőfi tér és a Rohonci utca,
a Sigray Jakab utca, az Űrhajósok
utcája, a Hermina utca, a Rákóczi
Ferenc utca, a Várkör és a Postásrét
utca egyes szakaszait érintő beruházások is. Parkolók tekintetében
kiemelendők a Balog Iskola előtt, a
Sigray Jakab utca 28., a Deák Ferenc utca 3., valamint a Lakótelep
belső tömbjében történt fejlesztések. A program 2022-ben folytatódik, így a munkálatok idejére
továbbra is a közlekedők türelmét
kérjük. Nyilván sok még a feladat,
de ez a hosszú lista jól mutatja a
város fejlődésének lendületét. Több
mint hárommilliárd forint kormányzati támogatást sikerült a kőszegi utakra és parkolókra elnyerni,
ami kiemelkedő eredmény!
Ebben a kormányzati ciklusban
Kőszegen számos fontos beruházás valósult meg. Megépült a
határig vezető új út és kerékpárút, kormányzati forrás érkezett a
csapadékvíz elvezetésére, a temető
létrehozásához, a bölcsőde bővítéséhez és új mentőállomás építéséhez, a város jelentős jelképeinek,
a templomoknak a renoválásához.
Lobbimunkánk révén megépülhetett az új tűzoltóság. Elkészült a
Városmajor az új piaccal, és a Csónakázótó élményparkja. Komoly
munkálatok zajlottak az óvodák-

ban, a Jurisich Gimnáziumban és
a katolikus, valamint az evangélikus oktatási intézményekben is.
Számos műemlék kaphatta vissza
régi fényét, gondoljunk a Zsinagógára, a Festetich-Chernel-házra,
vagy a Bencés Rendházra. Újabb
kormánydöntések révén a MÁV
Árvaház és a Bálház is megújul. A
kőszegi vasútvonalat és a vasútállomást is nagyszabású fejlesztések
érintik, elkészültek az új 87-es út
tervei. A megvalósult fejlesztések a
városképre is jó hatással voltak. A
belváros varázsát fokozzák a kisebb
beruházások, mint a felújított, immár zenélő városkút, vagy a várostörténeti időszalag kialakítása.
Hálás vagyok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, a kormányzati és
megyei döntéshozóknak a támogatásért, Básthy Béla polgármester úrnak és Miszlivetz Ferenc főigazgató úrnak pedig az elhivatott
munkáért. Köszönöm a partnerséget városáért tenni akaró minden
kőszeginek! Köszönöm a bizalmat,
amellyel eddig Önöket szolgálhattam. Még rengeteg feladatunk
van, hiszen Kőszegnek a következő
években is előre kell mennie, nem
hátra. A jövőben is az a célom,
hogy mindenkivel összefogva jót és
maradandó dolgokat alkothassunk
a város érdekében. Ehhez kérem
együttműködésüket!

2022. JANUÁR 17.

Hol lesz a folytatás 2022-ben?
Az útépítők december 20 – 21-én
pakolták eszközeiket, készültek az
év zárására. Akkor fejezték be a
Várkör felújítását a Kiss János utcától az országzászlóig. Az útszakasz
ugyanolyan jó és szép lett, mint az
első része. Praktikusan megváltozott az országzászlónál a forgalmi
rend, (fotó) amit az autósok gyorsan elfogadtak. Összefüggő, egy-

január, februárban elkezdődnek. Az
Írottkő utcai parkoló felújítása és
bővítése, az útburkolat felújítása
a Faludi Ferenc utca és a Velemi
utca közötti szakaszon, valamint a
Táncsics utca fejlesztése is a tervek
között szerepel. Ezen utcák felújításán kívül is sorra kerülnek más
útszakaszok is, de ezekről a végső
döntés később születik meg.

ségesen felújított úton haladva, ha
elértük a Gyöngyös utcát, illetve a
Zsinagógát, akkor egy lépésen belül
visszatérünk a múltba, a repedezett
aszfaltra. Nem marad így, mert a
jobb idő beálltával 2022-ben folytatódnak a két utcában a felújítások
és a város más pontjain is.
Májusig elindul a Hegyalja utca, a
Felső körút, valamint a Velemi utca
és Rohonci utca tömbbelső parkoló
felújítása és bővítése. Ugyanígy az
Írottkő utca és az Űrhajósok útja
között parkoló építése, valamint a
Rohonci 42 – 44. előtti parkolók,
és az útburkolat felújítása. A lakótelepen tervezett fejlesztések várhatóan – időjárástól függően – már

Az elmúlt évben – a Kormány 2,8
milliárd Ft támogatásának eredményeként – Kőszegen az útfelújítások február 18-án kezdődtek
el a Deák Ferenc utcában. A januári mínusz fokok elmúltával idén is
visszajönnek az építők, olyat alkotnak, mint 2021-ben. Ehhez kellett
a Kormány által adott támogatás,
az önkormányzat, az építő vállalkozások részéről az alapos együttműködésben végzett munka.
A Hermina utca lakói (fotó) ebben
úgy vettek részt, hogy a szintén felújított Postásrét utca átadásának
napján megraktak süteménnyel
egy asztalkát. Ők ezt megígérték,
teljesítették, és ez is a várost együtt

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

történő építésére vonatkozó ígéret teljesítése. Az útfelújítással az
ott élők ajándékot kaptak, amire
egykoron talán még gondolni sem
mertek. Amikor az ajándék átadásakor az új úton elindult a lakók és
a politikusok csoportja, Básthy Béla
polgármester arról beszélt, hogy a
csapadékvíz elvezetését megépítették, de még a hegyoldalról lezúduló
víz szabályozása ad bőven feladatot. Az már a régmúlt, de nagy
feladat volt, amikor a Kormány tíz
évvel ezelőtt átvállalta Kőszeg 400
millió Ft banki adósságát. Ez volt
az együttműködés kezdete a város
és a Kormány között – tért vissza
a jelenből a múltba Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Új útburkolat és térköves járda

nettó 38,8 millió Ft-ot fordított
az önkormányzat a 2,8 milliárd Ft
kormányzati támogatásból.
Kőszeg egyik közlekedési központja
a Feketekert környezete, amelynek felújítási költsége meghaladta
a 124 millió Ft-ot. A munkások
a nyári forróságban is építették a
parkolókat, aszfaltoztak, a bérüket
a kormányzati támogatásból fizette
ki az építésre vonatkozó közbeszerzést elnyerő vállalkozás. Hétszáz
méter utat újítottak fel, és elkészült
37 db parkoló. Elvégezték az útfelújításokat a Feketekert környékén,
a Munkácsy utca, Rákóczi út, és
Kossuth utcában a gyógyszertárig, valamint a Rómer Flóris utca
Velemi utcáig terjedő szakaszánt.
A Munkácsi utcában megújult a
járda. Annak minőségéről beszéljen
az, aki ott közlekedik.
Az elmúlt években a város fejlő-

készült el a Hermina utca 223 m
hosszú szakaszán. Aszfaltréteget
kapott a Postásrét utca a Csőszház utcáig, amelynek hossza 120
méter. Innét a Szent György utcáig
az építők a más utcákban felmart
aszfalttal borították be a Postásrét
utcát még a nyáron. A járóréteg
jól járható. A két utca felújítására

dése minden képzeletet felülmúl.
Bármerre megyünk a városban,
mindenhol vannak új utak, parkolók, járdák. Az is látható, van még
mit tenni, de ez már a felkészülés
további része 2028-ra, Kőszeg várossá nyilvánításának 700. évfordulójára.
Kámán Z
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A kőszegi lőtér
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Az elmúlt években a 87-es út mellett és Ólmodi út közelében lévő
lőtér hanghatásai zavarták a környéken élőket.
A 2020. június 24-én történt tragikussá válható eseményről adtunk híradást az újságban. A lőtér
használatának időpontjában egy
lőfegyver golyója kirepült és a 350
m-re lévő lakóház konyhaajtajának
a biztonsági üvegét áttörve landolt

az ajtó belsejében. Ezt követően indult el egy hatósági eljárás.
Ennek végeredményéről nem került napvilágra információ, de több
ember még aggódik, hogy a lőtér
használata újra indul, hiszen 2020
nyarán többen is dolgoztak a lőtér
átalakításán, és erről jelentek is meg
sajtóhírek. A kérdést elküldtük a Vas
Megyei Rendőrfőkapitányság számára, ahonnét a következő választ

A meggyilkolt emlékoszlopa
Auguszt János polgármester testvéröccsét, Auguszt Imrét 1914.
július 27-én megölték az alsóerdőben. A város akkori képviselőjének
emlékére 1925. július 25-én emlékoszlopot avattak a helyszínen
tartott testületi ülés keretében. A
fákkal borított környezetben lévő
kőoszlopot 2021 novemberében
fedezte fel Lenkey László Horvátzsidányban élő Kedves Olvasó. A
fotó mutatja a kőoszlop egy részletét, és az arra felfüggesztett fehér
lapokat, amely a gyilkosság történetét rögzíti. Tisztelet az Olvasónak,
aki felkutatta a Kőszeg és Vidéke
újság írásai alapján a történetet,

amelyet közzé tett a helyszínen a
tábla alatt. Lenkey László egyedit
cselekedett.
Az emlékoszlop egy könnyű téli
túra keretében megtalálható. Kőszegtől a főúton Horvátzsidány felé
két km-t kell megtenni. Ott a jobbra kanyarodó, első úton kell elindulni a kék csík turistajelzés szerint,
amely a Mária-út része, és Tömörd
felé vezet. Újabb 2,2 km gyaloglás
következhet az erdei úton egy csodaszép természeti környezetben.
Ott jobbra mutat az emlékműre
figyelmeztető turistajelzés, a célig
még száz métert kell megtenni. A
kőoszlopon olvasható: „E helyen

Eltűnt a Stefi Büfé
December közepétől bontották a
város legrégebbi, 47 éve működő
kereskedelmi egységét. Az arrajárók
csak azt látták, hogy a papírbolt,
Várkör 39. számú ház előtt lévő
zöldséges üzlet, aztán a Stefi Büfé
is egyre kisebb lett, majd eltűnt. A
büfé és zöldségárusítás az épületben lévő üzletben jobb körülmények között továbbra is működik.

14

Ki tudta akkor, hogy a zöldséget
árusító egység, egy erősített sátor
formájában 1974-ben kezdte meg
ott a működését. Akkor adta ki a
Városi Tanács az engedélyt. A bontásról Tóth Péter vállalkozó Básthy
Béla polgármesterrel egyeztetett,
és kölcsönös előnyök alapján kezdődött meg a bontás. Szebbé vált a
felújított Várkör környezete, és jobb

küldte meg a sajtószóvivő:
„A megkeresésben szereplő lőtér
a szakértői vélemények alapján
a biztonságos üzemeltetési feltételeknek megfelel. A büntetőeljárással kapcsolatos kérdéseivel
kérem, hogy forduljon a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysághoz!”

A levelet elindítottuk a megadott
címre, a sajtószóvivő a választ
gyorsan megküldte:
„A Zala Megyei Rendőr-főkapi-

tányság 2021. október 11-én az
Ön által említett büntetőeljárást

megszüntette. Egyéb információt
nem áll módomban adni.”

Az erdőjárók azt is tudják, hogy az
alsóerdőn mostanra már több tábla
is figyelmezteti az arrajárót, hogy
az adott rendezett területre belépni
tilos és életveszélyes, a sorompóra
helyezett táblán hangsúlyosan szerepel: „Rendőrségi terület! Éleslövészet!”. A gondosan kiépített, fák
mögötti többzónás területen, fákkal benőtt, hatalmas méretű domb
magasodik ki.
KZ

lett hivatásának áldozata Auguszt Imre Kőszegi
városi képviselő és erdei
bizottsági tag 1914. július hó 27-én”.

A gyilkosság története
hosszú, Auguszt Imre egy
bosszú áldozata lett, amikor eldördült a vadászfegyver. A gyilkos célja
volt a polgármester megölése is. Kéry József erdőőr a súlyos cselekedete
után a városi téglagyár
előtti
puskaportorony
közelében vetett véget
életének. A két elhunyt
ember után hét gyerek
maradt árván.
KZ

körülmények között szolgálhatják
ki a vevőket.
A zöldséget elárusító hely egy
koncepció részeként kapott lehetőséget 1974-ben a működésre.
Majd 1978-ben egy szombathelyi
– neve elhallgatását kérő – maszek zöldséges vette meg az árusító
helyet. Akkor azért egy lakás árát
fizette meg. Az is tény, hogy maszek zöldséges a szocialista világban gazdag embernek számított.
Vajon ki hiszi el, hogy az ott dolgozó, árusító személynek
kauciót kellett fizetni.
Talán azért is, mert a
sok bizonytalan körülmény miatt a zöldség
árbevétel nélkül is elfogyhatott.
A decemberben lebontott zöldséget árusító
épületet a második
tulajdonos 1986-ban
építette, a Stefi Büfé
1994-ben készült el.

A rendszerváltás kezdetén sokan és
sok mindenre vállalkoztak, nyitottak boltokat, garázsdiszkontokat.
Ezek egyike volt a Stefi Büfé mellett most is meglévő bódé is, ahol
az évek során sokfélét árusítottak.
Pontos számadat nincs, de legalább
tíz éve annak, hogy oda a legyeknek sem volt érdemes berepülni,
mert annyira üres.
A zöldség és Stefi Büfé kereskedelmi helynek Tóth Péter 2004-ben
lett a tulajdonosa. Zöldséget ott
évtizeden át éjjel-nappal árusítottak, de nagyot változott a kereskedelem. A multiké a főszerep, a
kicsiknek az áru beszerzése is körülményes. Talán alig hihető, hogy
a büfénél a turisták alig álltak meg,
többnyire az arrajáró kőszegiek
voltak a vendégek. Őket továbbra
is várják ugyanott, sokkal jobb körülmények között. A Várkör környezetének szebbé tételén kívül ez volt
a bontásra a másik fő indok.
KZ
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ALKOTÓI PÁLYÁZAT!
Zöldművészet – Zöldhumor
• Hogyan észleli az alkotó az emberi és
természeti környezetet elárasztó hulladék
problémáját? Milyen alakokat, formákat
ölthet a szemét az alkotó kezei által?
• Hogyan érhető el művészettel, hogy a
mindent elárasztó szemét láthatóvá váljon? Tud-e az alkotás cselekvést kiváltani
a befogadóból?
• Mit tesz és hogyan cselekszik maga a
kreatív alkotó a saját hulladékával vagy
éppen hulladékmentességével?
• Vajon a humor tud komoly tettekre ösztönözni? Segít a humor átlendülni önmagunkon és változtatni?
Pályázatunkban azokat az alkotókat és műveiket keressük, akik már elkezdték megválaszolni a fenti kérdéseket. Vagy tesznek fel újabbakat…
Kategóriák: Zöldművészet / Zöldhumor
Pályázati formák: Vizuális, mint grafika, festmény, fotó, kisplasztika,
graffiti, kültéri alkotás. Audiovizuális, mint mozgó grafika, animáció, videó,
videoklip, improvizáció.
Rövid írott szöveg, mint vers, dalszöveg, rövid történet, vicc.
Beküldendő: fotók az alkotásról és az alkotó rövid önmeghatározása
fotóval.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Alkoss és hass, de ne gyarapítsd…

A jelentkezést és a műveket a következő e-mail címre kérjük elküldeni:
tisztazold.naturpark@gmail.com
Beküldési határidő: 2022. 07. 31.
További információ: borbalabalazs.naturpark@gmail.com
A pályázat kihirdetője: Írottkő Natúrparkért Egyesület – PUREGREEN projekt, tisztazold.naturpark.hu.

Új elnök a borászoknál
A Szőlőtermelők és Borértékesítők
Szövetkezete a kőszegi borkultúra
területén meghatározó szerepet vállalt az elmúlt évtizedekben. Ebben
kiemelkedett az egyesület mindenkori elnöke. A jogelőd szövetkezet
közel hatvan éve alakult azzal a
céllal, hogy a gazdák közösen értékesítik a boraikat. A rendszerváltástól kezdődően erősödött Kőszeg
képviselete, a város szőlő és borkultúrájának eseményein meghatározó
szerepet vállaltak, rendszerint az elnök tevékenységén keresztül. Harkai
Gusztáv 2002-ig végezte ezt a feladatot, majd őt Láng József követte.
Amikor megválasztották, kórházban
volt. Húsz év után újabb váltás történt, 2022. január 14-én 17.00
órakor a Várkörön – a Poncichter
Borozó felett – lévő irodában tartott
közgyűlésen. Oda belépve szem elé
kerülnek a régi borosgazdák eszközei. Ott készült a fotó Láng József és
Szabó Márton, régi és új elnökről.
„Az elődök méltó utódja szeretnék lenni” – fogalmazta meg

Szabó Márton, akit a közgyűlésen
megválasztottak elnöknek. A 25
éves fiatalember szőlész és borász
diplomát szerzett Keszthelyen, az
egyetemen, ebben az évben fejezi
be a mesterképző tanulmányait,
hogy átvehesse a kertészmérnök
diplomáját is. Az elmúlt években –
a szakmai képzés részeként – több
hónapot töltött el Németországban,
a Rajnai Borvidéken. Az elnöknek
választott fiatalember a szövetkezet
tevékenységében évek óta részt vesz,
tanulmányai során a gyakorlati idejét
Kőszegen töltötte. Ennek keretében
részt vett a Hidegvölgyben a Furmint
szőlő telepítésében, és az idei szezonban meghatározó volt a munkája
a szövetkezet borainak elkészítésében. Az Undon élő Márton a Jurisich
Miklós Gimnáziumban érettségizett,
nagyapja és apja Sopronban lévő
2,5 hektár területű szőlő művelésében vesz részt. Mindez meghatározta
a pályaválasztását. Kőszeget alaposan ismeri, de még nem mindegyik
borosgazdát. A szövetkezet mű-

ködésében látja a jövőt, a kőszegi
borkultúra hagyományai számára is
rendkívüli értéket jelentenek. Különös lehetőségnek tartja a Napostetőn
felépített szőlőfeldolgozót, amelynek
fejlesztése egy meghatározó feladat
a szövetkezet számára. Az új elnök
a jövőt illetően több elképzeléssel
is rendelkezik, de alapvetőnek tartja
minden változás egyeztetését a szövetkezet tagságával.
A január 14-én megtartott közgyűlésen határozott volt a tagság részéről az új elnökkel való közös munka
szándéka. A feladat jelentős, hiszen
a Szőlőtermelők és Borértékesítők
Szövetkezete 4,5 hektár saját területű szőlőt művel. A megválasztott
vezetőség: elnök: Szabó Márton,

igazgatóság: Láng József, Király Eszter, Banga László, Stampf Ervin, Felügyelő bizottság tagjai: Cserkuti Zsolt,
Stefanich Kornél, Kaibinger Tamás.
Láng József jelképesen átadta a kulcsokat utódjának, és arról beszélt,
hogy a szövetkezet stabil lábakon
áll, hangsúlyozta: az eredményt közösen, a tagsággal együtt érték el.
Volt, hogy szőlőt kellett vásárolni a
borkészítéshez, és voltak nagy borkészletek is. A közgyűlésen generációváltás történt, amelyre szükség
volt. Régi gazdacsaládok utódai
vállalták a szövetkezet továbbvitelét. A közgyűlés utáni baráti találkozón Szabó Márton közreműködésével készült rosét ittak a gazdák.
Kámán Z
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Gyöngyösfalu: A faluban az ünnepek kezdetét a karácsonyi Jézuska
várás jelenti. Régi hagyomány
ilyenkor, hogy a szülők összefogásával a gyerekek eljátsszák a Szent
Család történetét. A gyerekek nagyon várták, és a szülőknek is tetszett a színvonalas előadás.
Az önkormányzat munkája nem
állhatott le az ünnepek alatt sem.
A testület úgy döntött, hogy a TOP
Plusz pályázaton indul, és a Tornacsarnok energetikai felújításának
érdekében pályázatot nyújt be. A
cél az épület teljes külső megújítása, és fűtésének korszerűsítése.
A pályázat benyújtását Lukácsháza
testülete is támogatta.
Az újonnan kiírt Magyar Falu Program is sok lehetőséget kínál, ezért
a testület igyekszik kiválasztani
azt a területet, amit fejleszteni tudunk. Fontos szempont volt, hogy
az ingatlan legyen az önkormányzat
tulajdonában, és mikor volt az utolsó fejlesztés az adott területen.
Január első hetében a szociális
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tűzifa kiosztása megkezdődött, 23
család számára tudott az önkormányzat tűzifát átadni. Egy – egy
család 1,7 m³ mennyiséget kapott,
és remélhetőleg a kiosztása januárban megtörténik.
Az önkormányzat területén szociális ellátást biztosító Sartoris Szeretetszolgálat a szociális keretből
az egész éves munkájának elismeréseként 250.000 Ft kiegészítő
támogatást kapott. A település a
tavalyi normatív támogatásokat
teljes egészében felhasználta.
2022-es év nagyon zsúfolt lesz
a település számára, hiszen több
fejlesztés kezdődhet el, minderről
majd tartunk lakossági fórumot.
Sajnos a VP-s vidékfejlesztési pályázatunkat vissza kellett vonni,
mert a térképhibára hivatkozva
közel 40 millióval kevesebb támogatást kaptunk volna. Ez a mértékű
támogatás csökkentés a projektet
számunkra a megvalósíthatatlan
kategóriába tette, ekkora önrészt az
önkormányzat nem tud felvállalni.
Az önkormányzat régi dolgozója,
Bokon Zsuzsi hamarosan megkezdi
a nyugdíjas éveit. Köszönet a mun-

Natúrparki előadás Cákon
Február 11-én pénteken 17
órakor az Írottkő Natúrparkért
Egyesület szeretettel vár mindenkit Cákon a Közösségi Házban tartott előadásra, beszélgetésre, teázásra!
A „TISZTAZÖLD NATÚRPARKönkéntesek az Írottkő Natúrparkért” előadás sorozaton
bemutatjuk az Írottkő Natúrpark
természeti értékeit, és a településhez kapcsolódó helyi speciális érté-

keket. Az előadás sorozat első helyszíne Cák. Nem titkolt szándékunk,
hogy örökbefogadókat keresünk
(körtúrához, tanösvényhez, frekventált turisztikai természeti területekhez) hétköznapi és különleges
feladatokkal. Ezek elvégzésével az
örökbefogadók nem csak a terület
tisztán tartásában, hanem a természettudományi kutatómunkában is
segíteni tudnak.
Írotttkő Natúrparkért Egyesület

Szeretsz varrni? Van szabadidőd? Fontosnak tartod a környezetvédelmet? Segíts nekünk önkéntes munkáddal! Újrahasznosított
anyagból varrott zöldségeszsákokkal tervezzük ellátni a natúrparki boltokat...
infó: tisztazold.naturpark@gmail.com; 20/6654-998
Írottkő Natúrparkért Egyesület
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kájáért! Az állás nem maradhat
betöltetlen és a munkakört azonos
feltételekkel hirdetjük meg.
Péntekenként mézeskalács illat
szál Pösén, Flor Vanessza vezetésével a közösségi házban asszonyok
és gyerekek vidám csapata minden
pénteken közösen süt. A csapat
nagyon lelkes, ha lehet, máskor is
szívesen támogatjuk őket.
Az Újév koccintással kezdődött,
másodikán, vasárnap közel 50-en
jöttek össze, hogy az évet együtt és

jó hangulatban kezdjük el.
Az év vége egyetlen szomorú része,
hogy a faluban több gazda nincs
tisztában azzal, hogy a közterületen
nem lehet szabadon háziállatot,
kutyát tartani, még ha kiszökött,
akkor sem. Ez a gazda felelőssége,
a hatásos rendelkezések értelmében a jegyző köteles eljárni. Év végén sajnos 150 ezer forint bírságot
is kellett kiszabni, egy rendszeresen
garázdálkodó kutya miatt.
Tóth Árpád

Nemescsó

yer Tibornak és Papp Dominiknak.
Köszönjük az adventi ablakkalendáriumban résztvevő családok
lelkesedését és kreatív ötleteiket,
amelyek még különlegesebbé tették az otthonokat.
A 2021-es év tele volt élményekkel, de nagyon sok munkával is.
Megköszönöm a közösségünkért, a
településért végzett önzetlen munkát, segítséget, a sok szeretetet, a
kedves szavakat!
Bízom benne, hogy a 2022-es év
még több együtt töltött alkalmat
ad majd számunkra!
Szerdahelyi-Bánó Irén

A karácsonyt megelőző vasárnapok a közös várakozásról szóltak.
Köszönöm az adventi gyertyagyújtások lebonyolítását az Evangélikus
Egyházközségnek, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek a Tézsula
Hagyományőrző Egyesületnek, a
Felelős Kutyabarátok Szabadidő és
Sport Egyesületének. Hálásan köszönjük a finom sütemény felajánlásokat, amellyel szebbé tették az
ünnepeket. Köszönjük a 4. vasárnapon a halászlé elkészítését Ma-

Lukácsháza
Advent I. vasárnapján a Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete
szervezésében adventi vásár volt a
Közösségi Ház udvarán. A közös
gyertyagyújtásokat a Szombathelyi
úti faharanglábnál vasárnaponként
17.00 órakor tartották, amelyen az
általános iskolások, az AMI tanítványai, és a Gencsapáti hagyományőrzők adtak műsort. Az új Betlehemet a Szombathelyi Mesebolt
Bábszínház dolgozói készítették,
Bokor Zoltán plébános úr szentelte
fel. Advent 4. vasárnapján Porpáczy
József esperes osztotta meg ünnepi
gondolatait a résztvevőkkel.
December 11-én Lukácsháza
képviselő-testülete közmeghallgatásra hívta a település lakóit. Virág
János polgármester beszámolt a
2021 évi gazdálkodásról, a fejlesztésekről, és ismertette a 2022. évi

terveket. Terítékre került a Tanács
utca nevének megváltoztatása,
amely egy kötelezettség. A új névre
várják a lakosság javaslatait.
December 18-án a Gyöngyösfalui Szent Márton kórus a Közösségi
Házban tartotta Karácsonyi hangversenyét. A kórus mellett Lezsák
Vilmos csellón, Bende Gabriella és
növendékei furulyán játszottak.
December 21-én a Mindenki Karácsonya ünnepi műsora sok vendéget vonzott a Közösségi Házba. Kovács Ildikó karácsonyi történetét a
Gyöngyház óvoda műsora követte.
A műsorban szerepelt még a Szent
Márton kórus, a Dr. Tolnay S. Általános Iskola tanulói, az Ács Mihály
AMI növendékei. A Mindenki Karácsonya műsorát a Derű néptánccsoport és Virág János polgármester
ünnepi gondolatai zárták.
December 30-án a Szőlőhegyi Kilátónál az Önkormányzat szervezésében került sor az Óévet búcsúzta-
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tó rendezvényre. A vendéglátásról, a
lángos sütésről, forralt bor és puncs
készítéséről a képviselő-testület
és a Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesület tagjai gondoskodtak. A
gyerekek kézműves foglalkozása a
tájpincében a Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete közreműködésével zajlott. Virág János polgármester
évértékelőjét követően tábortűz és
a tűzijáték után közös pezsgőzéssel
zárta az évet a falu.
December 30-án délelőtt Virág János polgármester a családtagok körében köszöntötte a település legidősebb lakóját, a 90 éves Geröly
Józsefné Mariska nénit. A polgármester átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot
és az Önkormányzat ajándékát.

2022. január 9-én, a Közösségi
Házban került megrendezésre a Lukácsháza-Gyöngyösfalu asztalitenisz
bajnoksága, melyet 10 éve rendez
meg a település. Eredmények: Férfi
kategória: 1. Lévai Márió, 2.Kákossy
Balázs, 3. Sántha Szilárd. Női kategória: 1. Tarcziné H. Annamária, 2.
Vannesson Dóra, 3. Korsós Erzsébet.
Ifjúsági kategória: 1. ifj. Karáth László, 2. Karáth Gergő, 3.Tarczi Tibor. A
vándorserleget idén Lévai Márió,
Sántha Szilárd és Tarcziné H. Annamária vihette haza egy évre.
További sportesemények: Január
15–16-án a Közösségi Ház ad helyet
a Lukácsháza Egyéni sakkbajnokságnak, melynek szervezője Bencsik
Zoltán. Január 22-én a Sportközösségek teke versenye lesz Bucsuban
Balikó Tibor szervezésében.
A SCHOTT Lukácsháza megyei I.
osztályú labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a február
végén induló tavaszi bajnoki mérkőzésekre. A csapat Mittelstiller
Csaba személyében új edzővel
folytatja a bajnokságot.

Bozsok 2021
Szomorúan kezdődött az esztendő,
2021. márciusban elhunyt polgármesterünk Darabos Béla. A stafétabotot Banga Anikó alpolgármester vette át, és sok változás történt
az elmúlt év végén.
Óvodánk felújítására nyertünk
27 millió Ft-ot. Megszerveztük
a településen a lomtalanítást.
Megtörtént a Szent Anna-szobor
megáldása. Belterületi útfelújításra nyertünk pénzt, és útjaink sokkal jobbak lettek. Egy millió Ft-ot
kaptunk Falunapunk rendezésére.
Megtörtént a felújított óvodánk
átadása. Ugyancsak nagy változás
volt a település számára az óvodai
játszótér létesítésére elnyert öt millió Ft. Tekintettel arra, hogy a Kő-

szegszerdahelyen tervezett Waldorf
iskola nem valósult meg, a két falu
önkormányzata döntött az épület
hasznosítási lehetőségeiről. Temetőnk rendbe tételére társadalmi
munkát szerveztünk, sokan voltak
ott, amely azt mutatja, hogy a település lakói számára fontos a közösségért végzett munka. Az elnyert
szociális tűzifa pályázat alapján 16
m3-t kaptak a rászoruló családok.
Az idősek hagyományos köszöntését a vírushelyzet akadályozta, de
minden 60 év feletti lakosnak a
képviselők személyesen vitték el az
ajándékcsomagot.
A Mikulás felkeresett minden kisgyermekes házat. Gondoltunk a
falunk további fejlesztésére, ezért
pályázatot adtunk be külterületi
utak felújítására.
Jakabné Kovács Ágnes

Váradi János hintóján fényfüzérrel és
csengővel feldíszített lovakkal szállította a Mikulást és segédjét. A nagyszakállú szerepét Rába Ákos vállalta,
aki dicsérő szavak kíséretében adta
át az ajándékcsomagokat. Azért azt
is elmondta a gyerekeknek, miben
kell majd még jobbnak lenniük. Egy
találékony kislány visszakérdezett:
„Te ezt honnan tudod?”

A Pandémia miatt idén is elmaradt
az idősek karácsonya. Az ünnepséget próbálta pótolni az önkormányzat, minden 60 év feletti személy
részére ajándékcsomag átadásával
kívánt „Áldott Karácsonyt”. Az önkormányzat kíván a lakosságnak és
minden Kedves Olvasónak egészségben töltött újesztendőt.
Pálffy György

Horvátzsidány eredményei
„Sikeres volt az elmúlt év, és
mindez a 2020-es esztendő folytatása volt. Több pályázatunk lett
eredményes, talán a legjobb az,
hogy 2022 szeptemberében 12
gyermekkel elkezdi működését
a bölcsődénk” – fogalmazta meg

Krizmanich István polgármester. A
beruházás az elmúlt évben kezdődött, januárban már álltak a falak.
Ez év őszétől az iskola és a művelődési ház melletti új épületben fogadják a kicsiket Peresznye, Ólmod,
Kiszsidány falvakból. A bölcsődei
beruházás bruttó költsége 160 millió Ft. Ezzel a faluközpont tovább
fejlődik, hiszen egymáshoz nagyon
közel lesz minden közintézmény.
Az önkormányzat a Magyar Falu
Program keretében az elmúlt évben a különböző felújításokra, fejlesztésekre több mint százmillió Ft

támogatást kapott a Kormánytól.
„A 30 éves polgármesterségem
alatt az első olyan pályázati
rendszer, amely valóban a vidéken élők érdekeit szolgálja.
Csupa praktikus dologra lehet
pályázni, olyanokra, amelyekkel
napi gondokat lehet megoldani”

– fogalmazta meg a falu vezetője.
Majd sorolta azokat, amit ezúton
tudtak megoldani: tetőbeázások,
falugondnoki busz, egy kisebb teherautó, szerszámok vásárlása,
illetve utak felújítása, a hivatal
fejlesztése is megtörtént. Az önkormányzat tovább tervez több
pályázat beadása révén. Szükséges
lenne az orvosi rendelő, a könyvtár
és más közösségi helyiségek felújítása, a sportolók számára különböző eszközök beszerzése.
KZ

Te ezt honnan tudod?
Velem: A hagyományokat követve,
de új helyszínen, a Stirling villában
gyújtottuk meg az advent gyertyáit.
A vasárnaponként tartott ünnepségekre sokan jöttek el a faluból, és érkeztek hozzánk vendégek is. A szertartást Juhos Ferenc atya és Remis

atya felváltva vezették. A negyedik
adventi vasárnapon a helyi óvodások
adtak ünnepi műsort. Az Adventi Kalendárium fénye minden nap másmás ház ablakában gyulladt fel.
Felkereste a Velemben élő gyermekeket lakhelyükön a Mikulás bácsi.
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm

Nagy 32 cm

1090 Ft
1450 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1600 Ft
1600 Ft
1600 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1790 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1950 Ft

1190 Ft
1550 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1700 Ft
1750 Ft
1750 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1800 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1850 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1890 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1950 Ft
2050 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!

Karitász
Január 10-én 14.00 óra előtti
percekben egy férfi meglátta a Fő
téren az egyházházmegyei karitász
30 évet bemutató tablóit. Távolból
azt kérdezte önmagától: mi ez a
sok tábla? Aztán elindult arrafelé.
Ezt követően kezdődött meg a Jézus Szíve-templomban az évfordulóról a megemlékező ünnep.
A feltett kérdésre Tuczainé Régvári
Marietta adta meg a választ az ünnep zárómondataként: „Azt szeretném, ha mindenki olyan lelkesen
nézni végig a kiállítást, ahogy a
karitászos emberek végigvitték a
harminc évet. Kérjük a JóIstent,
hogy megtehessük azokért a jót,
akik a körünkben élnek”.

A megyei karitász igazgatója köszöntötte az ünnepre érkezett megyei csoportokat. Köszöntötte Lajos
atyát, József atyát, Vilmos atyát,
Gyula atyát, akik az elmúlt három
évtizedben a város plébánosaként
vezették a helyi önkéntesek tevékenységét. Hangsúlyosan szólt az
atyák és a napi feladatvállalásban

résztvevők munkájáról. Azért is,
hiszen erős összefogás nélkül a
segítségnyújtás nem tudna megvalósulni. A kőszegi karitász csoport
27 éve alakult Dr. Horváth Lajos
plébános kezdeményezésére. Őt
is meghívták az ünnepre, de az
egészségügyi állapota a részvételét
nem tette lehetővé. Azt kérte a jelenlévőktől: imádkozzanak érte.
Az igazgatónő a megemlékező
mondaiban hangsúlyozta, hogy a
kőszegi önkéntes tevékenységet
végzőket ismerjék meg sokan mások is. Ők látják a rászorulók arcát,
örömét, és ismerik a gondjukat is.
Az önkéntesek egyike Sárközi Antalné, aki évtizedeken át vezette a
kőszegi csoportot, és aktívan részt
vett a karitászos gyermektáborok
fogadásában. Mindezt teljes erővel
folytatta, évek óta végzi nap mint
nap Rábai Ferenc, aki a megyei csoporttal együtt „beleugrott az élelmiszerbank” rendszerének működtetésébe, kiváló eredménnyel. Sok
ember kell ehhez, akik hajnalban
elmennek a TESCO-ba az adományért, és továbbadják a szétosztásban részt vevőknek. Mondta a neve-
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ket, akik hajnalban évek óta végzik
a fuvarozást: Básthy Béla, Terplán
Zoltán, Marton András, Polnisch Attila, Tóth Balázs és felesége Rita.
Az igazgatónő megköszönte Harangozó Vilmos nyugalmazott plébánosnak a 15 kőszegi esztendő alatt
elvégzett munkáját. Sorolta azokat
az eseményeket, feladatokat, ame-

Segesvárról jöttek
Segesvár város nevéhez a magyar
ember Petőfi Sándor hősi halálát,
mint annak helyszínét társítja, viszszatekintve 1849. július 31-re, a
csata időpontjára. Ebből az erdélyi
városból január 13-án Kőszegre
érkezett 9 fő, akik az ottani családokat képviselték. Őket fogja
össze a Homo Novus Egyesület,
amelynek elnöke, Nyáguly Ferenc.
Arról beszélt, hogy az elmúlt évben
írtak alá egy testvéregyesületi szerződést az Alpokalja Nagycsaládos
Egyesülettel, megerősítve a baráti
közösséget a Kőszeg és térsége
csoporttal. Mindez elhangzott Kőszegen január 15-én, kora reggel
a TEKI tangazdaságának telephelyén, ahol két coca feldolgozása a
disznóvágás különböző módjaival
megkezdődött. Az elnök fontosnak
tartotta, hogy tovább formálódjanak a két városban élő családok
kapcsolatai. A magyar Kormánytól
kapott pályázati támogatás alapján
jöhettek el Kőszegre, ahonnét már
korábban járt küldöttség Segesváron. „Jó emberek élnek Kőszegen,

akikkel eddig
találkoztam,
azokról
biztosan állíthatom” – mondta
Ferenc. „Szép
a város” – fűz-

te hozzá, de
ezt már január
13-án estefelé
is elmondta,
amikor a Fő téren sétált a segesvári csapat. Volt alkalmuk – a jelenről
és a jövőről – beszélgetni késő este
Básthy Béla polgármesterrel. Az
elnök elmondta, hogy az egyesület
10 éve alakult, és bármilyen programot csinálnak, mindig Kárpátmedence érdekeit viszik előbbre.
Segesvár 28 ezer fős lakosságából
mintegy hatezer magyar anyanyelvű, amit erősen őriznek, ebben sokat segítenek a támogatások.
A disznóvágás megvalósításért sokat tett a Power Max Hungary Kft.
A valós számot nehezen mondta ki
Racker Béla, de a részösszeg alapján négyszázezer Ft lehet a vége. A

vállalkozó és a fia a kőszegi nagycsaládosok programjait évek óta
támogatja. A két coca feldolgozása
a további lépések első próbája, célja
a Kárpát-medence magyar ízeinek
a terjesztése. Az esti disznótoros
vacsorán, a Harangtorony Szálló
modern konyháján és étteremében
tartott ízek versenyén a honi és a
külhoni böllércsapat egyaránt győzött. A tervek arról szólnak, hogy
jövőre lesz folytatás, hat db malac
hizlalása már megkezdődött.
A két disznó „vágás előtti orvosi vizsgálata megtörtént”, de ez
természetes, és az nagyon jó volt,
hogy a TEKI Tangazdasága rendkí-
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lyek az atya részvételével történtek.
Vilmos atya szólt a jelenlévőkhöz.
Visszaemlékezett arra, amikor az
első állomáshelyén megalakította
a karitász csoportot Konkoly István
püspök szándékához csatlakozva.
Vilmos atya arról beszélt, hogy a
karitász tevékenység egyre erőteljesebb az egész országban, hála és
köszönet mindazoknak, akik ebben
közreműködnek, azoknak is, akik
már elmentek az örökkévalóságba.
Mindig lesznek körülöttünk szegények, a róluk való gondoskodás
nem szűnhet meg. A segítségnyújtás bizonyítja, hogy a rászorulók
nincsenek egyedül, a gondviselő
Isten gondoskodik róluk.
KZ
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vül jó feltételeket biztosított a
disznóvágáshoz. A két csapat
feldolgozási módja nagyon
különbözött. A hazaiak rendfára akasztva daraboltak, az
erdélyiek raklapon bontottak.
A lángon megpirított, csülkön
lévő bőr finom falat volt.
A programot megvalósító
szervezet a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége, amelynek elnöke Marton
Zsuzsanna, aki Erdélyhez
kapcsolódó területen él, Egri
városban, a keleti, hármashatár
közelében. A Szövetségnek Erdélyben 16 egyesület a tagja, a
Kárpát-medencében 96 tagszervezet képvisel jelentős összefogást.
„Minden elcsatolt területről vannak egyesületi tagjaink” – mondta az elnök. Megerősítette, hogy a
támogatásokra nagy szükség van.
Kámán Z

Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Mézeskalács szakkör a várban
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház a Nemzeti
Művelődési Intézet - Tudásunkkal
kézenfogva a közösségekért – felhívásához csatlakozva november
elején indította útjára a Mézeskalács szakkört. A 10 tagból álló
közösség a hagyományos technikákat – magvas és felrakásos

mézeskalács, mézes puszedli,
mézesbáb, tükrös szív, ütőfás
mézeskalács stb. – tanulja meg
a heti rendszerességgel működő
szakkörön. A szükséges eszközök
nagy részét és a szakmai segítséget a Nemzeti Művelődési Intézet
biztosította, míg a többi alapanyagot, eszközöket a Művelődési

Központ adta.
A közös sütés alkalmat nyújt
arra, hogy kiszakadjunk a
megszokott hétköznapokból
és jókedvűen, egymást segítve tanuljunk.
Az
alkotó
közösséget
Gelencsér Ildikó vezeti.

Petky 75

Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg. Élvezetes felvezetőjében hangsúlyozta a kultúra fontos
szerepét, mert „olyan időket élünk,
amikor a kultúratörlés rohamosan
terjed a világban”, és ha erre nem
figyelünk, „akkor ennek a kultúratörlésnek a cunamija minket is el
fog söpörni”: „a nemzetállamok
léte bizonytalanná válhat”. Rövid
művészettörténeti előadása rávezetett Petky Péter alkotói munkájának jellemzőire. Részletesen szólt
Pablo Picasso Avignoni kisasszonyok című – a huszadik század elején készült – festményének máig
tartó hatásairól, melyek a Petky-

kiállításra is vonatkoztathatóak. A
látogató tapasztalhatja, hogy a művész a képein erős kontúrvonalakat
használ, megjelenik az absztrakció,
egységes, nem szokványos – az
ikonokra jellemző – színvilággal
dolgozik, és kompozícióiban alkalmazza a montázsszerű elrendezést
is. Petky Péter, mint a kortársai, egy
„embert próbáló” korban él és alkot. Fontos szempont, hogy az emberről „mesél”, mert – ahogy Tóth
Csaba megfogalmazta – „a kultúravesztés kora egy poszt humánus
korszak lesz, ahol az emberi tényezők már nem számítanak”. Hogy a
művészet emberi arca ne tűnjön

A két dátum: január elseje (egy új
kezdet) és január huszonkettedike
(a magyar kultúra napja) alkalmat
adott egy „körbeölelt” harmadik: a
január hatodika (vízkereszt, egyben Petky Péter 75. születésnapja)
megünneplésére.
A kőszegi Művészeti Egyesület rendezésében, a vár lovagtermében,
a művész válogatott alkotásaiból
nyílt kiállítás január 11-én. A rajzok
és festmények mellett a teremben
helyet kaptak terrakotta kisplasztikák is. A kiállítást Tóth Csaba,

el, azért mi, kiállítás-látogatók is
tehetünk, ha megőrizzük kapcsolatunkat a nemzeti kultúrával.Talán
tudat alatt, talán tudatosan, de ezt
üzeni a terem egyik legnagyobb
formátumú alkotása is, benne az
ismert mondattal: „Isten, áldd meg
a magyart!”
Ritka értékes válogatásnak adott
helyet a Jurisics-vár. Szeretettel
hívják a látogatókat, és bíztatnak,
hogy változatlan áron, csak 500
Ft-ért, kiváltható az egész évre érvényes, kedvezményekre jogosító
Várkártya is. Éljünk vele! Ne hagyják ki: PETKY 75!
Tóthárpád F.

Mindig a legnagyobb odafigyeléssel dolgozunk
és folyamatosan fertőtlenített rendelőmben
várjuk minden kedves régi és új pácienseinket!
Barátságos, kellemes légkör, személyre szabott gondoskodás!

SŰRGŐS ESETBEN
IS SZÁMÍTHAT RÁNK

HÍVJON BÁTRAN!
Gondoskodunk fogai épségéről, és mosolyt
csalunk arcára: 100% elégedettségi garancia!
Teljesen fájdalommentes beavatkozások,
kimagasló minőségű anyagokkal és korszerű
eszközökkel, költséghatékonyan.

0630 986 5000
PERLADENT Fogászat
Dr. Incze Judit
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Újkori Parasztbarokk
A decemberi lapszámunk megjelenése előtt – 12-én – élvezhettük a
Kőszegi Vonósok Téli koncertjét a
lovagteremben.
A Bach és Corelli művek mellett ismét műsorra tűzött az együttes egy
új, meglepetésdarabot. A koncert
záró mozzanata különösen fontos
lehet mindannyiunk számára, hiszen általa eggyel nőtt – az amúgy
már szépen gyarapodó – kőszegi
zeneművek tára.
Szilágyi Miklós tollából több darab
is született már. A leginkább ismert
– talán – a 2014-ben a Kőszegi
Várszínházban bemutatott Ostrom

Opera. A karnagy számos feldolgozása mellett önálló műveivel
is dolgozik Kőszeg Város Koncert
Fóvószenekara, de komponált már
helyi költő versére kórusművet,
most pedig újra önálló, kifejezetten
a Kőszegi Vonósok számára írt darabját ismerhettük meg.
A Parasztbarokk Concertino címet viselő szerzeménnyel újabb
oldalát csillantotta meg a kőszegi
karnagy-zeneszerző. Finom érzékkel adott alkalmat az együttesnek,
hogy megmutassa magát. (Ez az
előnye annak, ha konkrét „előadóra készül” a darab.) A „kimérhető”

Zenélő ékszerdoboz
Kőszeg kulturális kincseit számba
véve, a kisváros hihetetlen gazdagságáról számolhatunk be. Ha csak
a közelmúltra tekintünk vissza, új
könyvek, zeneművek születéséről
értesülhettünk.
A Kőszegi Vonósok 2021. évi utolsó koncertjén vehettük kézbe a
zenekar második CD-jét. A Zenélő ékszerdoboz – dallamok egy
kisváros polgári múltjából című

válogatás tizenkét helyi kötődésű
darabot, Kárpáti Sándor, Dohnál
Péter, Chernelházi Chernel István,
Johann Weinlich, Laura Schönhofer,
Kováts Ferenc szerzeményeit tartalmazza. Az összeállítás az együttes
25 éves évfordulója alkalmából
jelent meg. Az utolsó felvétel is
különleges. A lemezen a sort a Kőszegi Vonósok művészeti vezetőjének, Scheer Uwénak a 19. század
vége zenei stílusában írt „Kőszegi

polgári induló”-ja zárja. A darab
érdekessége, hogy a mű kórusváltozatának szövegét Tóthárpád
Ferenc írta, és 2020 őszén, Nézd
a világ… címmel vált szélesebb
körben „ismertté”.
A CD-n közreműködött: Johanna
Mucha, szoprán; Christiane Marie Riedl, alt; Szabó László, tenor;
Sébastien Parotte, basszus; Vörös
Emil, ütő; és Emanuele Pegorari,
zongora. E nagyszerű kőszegi alkotások felvétele a világon elsőként
született meg. A CD 2000 forintos
áron megvásárolható a Kőszegi
Vonósoknál (elérhetőségek: www.
koszegivonosok.hu), és a város
különböző turisztikai pontjain. Mint
a lemez mellékletében is olvashatjuk: élvezzük a Kőszegi Vonósokkal
a kisváros csodás dallamait!
Kőszeg Város Önkormányzata és a
Kőszegi Vonósok Művészeti Egye-
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vonós dallamok mellett tökéletesen
kihasználta a fantasztikus szólista
– Scheer Uwe – hangszeres tudását is. A Parasztbarokkal sikerült
olyan művet alkotnia, amelyben
mindenki „kiélhette” a darabból
kibontható lehetőségeket.
De hogyan látta mindezt a szerző,
Szilágyi Miklós?
„Uwe teljesen magáévá tette a
darabot, és sodró lendülettel vitte
magával a teljes zenekart az egyáltalán nem könnyű szóló ellenére.
Ugyanakkor a darabban nem csak ő
járt »külön utakon«, hiszen a darab
a hegedű és a gordonka szólamban
is előír egy-egy kísérő szólistát, akik
szintén nagyon jól állták a sarat. Az
ősbemutató nagyon jó hangulatú-

ra sikeredett, láthatóan a zenekar
is nagyon élvezte az előadást, ami
nagy dicséret a szerző számára” –
foglalta össze gondolatait.
Aki esetleg nem tudta felfedezni, a mű leírásából megtudhatta:
Egy zenei alapötlet bontakozott ki
a színpadon. A premierizgalmak
nem látszottak az előadáson. Ha
mégis, azt elhomályosította a meglepetés: a biztosan hozott zenei
alapmotívum „megtámasztásával”
elragadta a hallgatóságot a szóló
dallammenet lendülete. Jelentős,
a zenekar által is kedvelt előadás
született. Reményeink szerint hallhatjuk még máskor is Szilágyi Miklós Parasztbarokk Concertinóját!
Tóthárpád F.

sület január 2-án tartott megemlékezést Kárpáti Sándor kőszegi
zeneszerző-zenetanár születésének
150. évfordulója alkalmából, ahol
az új CD anyagából is csendültek
fel részletek. Básthy Béla, Kőszeg
város polgármestere és a zeneszerző unokája, dr. Kárpáti György
köszöntötte a résztvevőket.

Az együttes Újévi koncertjének
műsorát, melyet január 8-án élvezhettünk, újabb bemutatók és a CD
zenei anyaga adta.
TáF.
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Fotógaléria az írásokhoz

bit.ly/kvfotok
linken, a kereső címsorába írva

A fotó vastaps közben készült. „Az újév szól az ismeretlenről, amelynek ígéretéből sokat adnak majd nekünk a Kőszegi Vonósok” –
ezzel a mondattal kezdte Básthy Béla polgármester a köszöntéjét a
zenészek január 8-án tartott koncertjén. Majd utalt Scheer Bernadett
bevezetőjére, miszerint az elmúlt év nehéz gondolatait, perceit próbáljuk meg az óesztendőnek meghagyni, „de vannak olyan nehéz
percek, amely mögött rengeteg szép, együtt töltött perc van”. Aznap
volt a temetése Bazsó Cecilia kántornak, akinek emlékét idézte fel a
néma felállás és a koncert.
Az elmúlt évben sok-sok kő mozdításáról beszélt a városvezető, de –
ahogy fogalmazta – „a város öntudatát a kulturális élet viszi előbbre”. A zenekar az elmúlt évben sokat feltárt a múltból, és bemutattak
új zenei darabokat. Scheer Uwe, a zenekar művészeti vezetője és az
FTI kutatója Mizsei Zoltán felkutatott és feldolgozott régi zeneműveket.
Sokat tettek az értékek megőrzéséért.
KZ
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A cipész
KÜ LÖ NFÉ LÉ k

A Várkörön az egykori Burgenland
bank közelében van Weigl István
cipész üzlete. Ifjúként 1998-ban indította el a vállalkozását, mostanra
műhelye a vállalkozók spontán találkozásának egyik biztos pontja lett.
– Szinte minden nap egy ipartestületi szakgyűlés vagy sokkal
inkább találkozót tartunk a műhelyemben – mondta Weigl István. – Jönnek hozzám minden
szakmából, eszegetünk sonkát,
iszunk kávét, de leginkább jól
érezzük magunkat. Jönnek a
barátok, társak, ha aznap már
elegük van mindenből vagy
egy kicsit beszélgetni akarnak.
Az üzleten átfut minden városi
információ.
A Pandémia alatt létező üzletbezárás a cipész számára
katasztrófa volt. Egyik napról
a másikra közel másfél éven
keresztül csaknem nulla volt
az árbevétel. A cipész számára

Történetek
Liebich Andrással ültünk le beszélgetni. A fodrász hatvan évet töltött
el a szakmában, folytatta édesapja
mesterségét, nyugdíjasként szívesen emlékszik vissza a régi időkre.
Ezekből a történetekből adunk közre néhányat.
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Simon, a cipész
A cipész az 50-es években a Várkörön lakott, a kertben esténként
a szakmabeliekkel kártyáztak, és
borozgattak. Közéjük tartozott a
nagyon kövér, Magyar nevezetű
suszter, akit a többiek mindig cikiztek. Egyszer Simon néni ment oda
hozzájuk, a Weinberger péktől hozta
a friss kenyeret. A javaslatra Magyar
is elment kenyérért, de a tarisznyájában, mint máskor is, benne volt a
kolbász és a szalonna. A társak akkor
is jókora darabot azokból megettek.
Az öreg visszatért, és kutakodott a
tarisznyában, panaszkodott, hogy
nem találja a szalonnát, ami neki
most nagyon hiányzik, mert mindig
azzal szokta kenegetni a testén lévő
sebeket. A mondat után elsőként
Simon bácsi fordult oldalra, mert az
étel elindult visszafelé.
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voltak olyan mélypontok, amikor
lélekben és anyagilag is alig volt
elviselhető a helyzete.
– A barátok, társak, a sok-sok régi
kuncsaft tartott ’életben’. Lehet,
hogy csak egy-egy jó szóval vagy
másféle módon. Gondoljunk bele,
az építőipar akkor is szárnyalt, mi
meg itt az üzletekben csaknem
éhen haltunk. Nem tudom eléggé

Tompek, a Poncichter
Az I. világháború alatt Tompek haditengerész volt, nem tagadta,
hogy Olaszország közelében ettek
macskát, időnként a kocsmában a
barátok hangosan nyávogtak. Egy
nyugodt időszak után ünnepelni hívta őket a lakására egy jó pörköltre.
Azt tudták a többiek, hogy Tompek
jól főzött, az ingyen étel pedig egy jó
ajándék. A vendéglátás megtörtént,
egy alapos lakmározással után a
társak dicsérték is a pörköltet. Aztán
Tompek bement a kamrába, és kihozott két macskabőrt, majd elkezdett
nyávogni. Bár valójában a pörkölt
nem macskahúsból készült, volt, aki
gyorsan elhagyta a helyiséget, és
még szerencse, hogy egy másik falatozónak nem lett súlyos sárgasága.
Pongrácz és a Hoffer traktor
A traktor arról volt közismert, hogy
hangosan pöfögött, füstölt menet
közben, és a reggeli indítása fárasztó munka volt. Az 50-es években a mostani „Zsuzsa újságos
bolttal szemben” volt egy élelmiszer üzlet. Az öreg Pongrácz ott
reggelente megállt a traktorral, és
ételt vásárolt. Egyik alkalommal a
sobaki rendőr, akit csak Chaplinnek neveztek, a boltban hangosan

megköszönni azoknak, akik kitartottak mellettem – fogalmazta meg
Weigl István.
Azért jöttek a jobb idők, amikor kinyitott az üzlet, és nem csak azok mentek oda, akik a cipőt bevitték javítani,
hanem azok is, akiknek a munka elvégzése rendkívül fontos volt.
– Ha látom, vagy csak gondolom: a
betérő bajban van, csak megköszönöm, hogy hozzám hozta a cipőjét. Alig hiszik,
amikor mondom,
hogy az elkészült
cipőt vigye békével, imádkozzon
értem, az bőven
elég lesz nekem.
Jó dolog jót tenni,
és látom: érdemes. A kicsi vagy
a nagyobb segítség az egy örök
körforgás, amely
elérhet mindenkit, akinek arra
szüksége van.

– Azért a cipésznek voltak jó gazdasági évei is.

követelte a traktor leállítását, amit
az öreg megtagadott. Vita közben
odavágta a traktorkulcsot a rendőrnek, és jelezte, hogy akkor ő hazamegy, Chaplin traktorozzon egész
nap. Pongácz elindult hazafelé, a
rendőr futott utána, először elvtársnak szólította az öreget aztán
bácsinak. A végeredmény az lett,
hogy megtörtént a bevásárlás, és
munkára indult a traktoros.

mat, megdézsmálták a szőlőmet”.

Pongrácz és a kutya
A Lukácsházán lévő gépállomásra
új igazgatót neveztek ki, aki behívatta Pongráczot, és kifogásolta,
hogy az öreg kutyája mindig ott ül
a traktoron. „Itt kutya nem lesz” –
mondta határozottan. Az öreg próbálkozott az új vezető meggyőzésével, eredmény nélkül. Aztán rövid
gondolkodás után megszólalt.
– Na, ide figyeljen! Igazgató volt,
igazgató jött, igazgató ment, de a
Pongrácz meg a kutyája az maradt.
Aztán az öreg kiment az irodából,
és minden úgy maradt, ahogy volt.
Pongrácz, a hegyőr
Pongrácz később hegyőri feladatot
kapott. Szombati napokon a hegygazdák rendszerint panaszkodtak
neki: „Pista, ellopták a baracko-

– Való igaz. A vállalkozás indulása
után még voltak jó minőségű cipők,
amit sokkal érdemesebb volt javítani. Aztán betört – az egy szezont
elviselő – kínai áru. Sok cipőnél a
kisebb varrás, ragasztás, sarkalás
még teljesen jó. Sokszor mondom a
kuncsaftnak: a komplett átragasztás egy gazdasági totálkár lenne.
– Ausztriában is van üzlete!

– A Pandémia miatt az osztrákok
nem mertek, nem tudtak átjönni,
gondoltam: akkor én megyek át
hozzájuk Oberpullendorfba. Örömmel fogadtak a vevők, harminc
km-es körzetben nincs cipész. Fél
éve nyitottam egy kicsi átvevő helyet, és van lehetőségem bővítésre.
Egyszerű és korrekt módon zajlik az
üzletmenet. Aki megbíz a munkával, annak egy hét múlva átadom a
jó minőségű javítást.
Weigl István a cipészszakma tanulását 1992-ben fejezte be, ezt követően megszűnt a képzés.
Kámán Z.

Egyszer az öreg megunta a sok
panaszt, és az egyik gazdától megkérdezte: „A hegyed megvan?”. A
válasz csak igenlő lehetett.
„Na látod, tudd is meg, hogy én
hegyőr vagyok” – mondta határozottan Pongrácz.
Harmonikaszó
Akkor csinálták a Temető utcában
a csatornát. Egyik éjszaka arra
jártak a rendőrök, és a távolból
harmonikázást hallottak, de nem
láttak senkit sem. Gyanútlanul értek a Szarvas vendéglő közelében
lévő mély árokhoz. Bigner ott ült
az árokban és harmonikázott ittas
állapotban. A kérdésre megfontolt
magyarázkodásba kezdett. „Beleestem az árokba, kijönni nem
tudok, unatkozok meg harmonikázok”. A rendőrök kihúzták a

mélyből, az öreg ígéretet tett, hogy
egyedül is hazatalál. Majd rövid idő
múlva visszafelé indult, amit indokolt is a rendőröknek. A harmonika
egyik billentyűje az árokban maradt, és azért ő oda visszamegy.
Ez nem történt meg, a rendőrök
Bignert hazakísérték.
Lejegyezte: Kámán Z
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Jesenska „Maligan tura”
U hladnom jesenskom jutru se je krenuo autobus
9. oktobara iz kiseške autobusne stanice, u organizaciji mjesne Hrvatske samouprave, u Szekszard na kušanje vina onoga kraja. Sunčan dan
usput je omogućio posjetu tvrdjave u Simontornju. U vinariju „Eszterbauer” u Szekszardu nas
je jur peljao Janos Eszterbauer, kot član desete
generacije i vlasnik sadašnje vinarske familije.
Uz kušanje razne sorte vina saznali smo povijest i sadašnjost ovoga modernoga vinarskoga
poduzeća. Znamenitosti grada Szekszarda uz
lagano šetanje, vičera u Bikaču, druženje po vi-

čeri su osigurali noćni počivak. Ni sitna godinica
nije mogla pokvariti dopodnevnu posjetu u selo
pivnicov u Györköny. Načelnik maloga naselja
Zoltan Braun nas je peljao u prošlost mjesnoga
vinarstva u kojem su važnu ulogu imali u XVIII.
vijeku simo doseljeni ljudi iz Austrije i Njemačke.
Svitski boji su škodili i stanovništvu i vinarstvu.
Od 1980-i ljet se je začelo popravljanje, renoviranje pivnic u starom obliku ali s novimi sadržaji
(gastronomija, kulturne, društvene priredbe…)
Sve to smo mogli uživati uz vinske kapljice Cabernet Franca, Rizlinga, Merlota i Plave Fran-

U pivnici „Eszterbauer”

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

kovke. Na putu po domon u planu je bio dvorac
u Ozori, koji je nastao zadnja kapljica lipote
ovoga putovanja. Sadržajno putovanje jednako
je služilo upoznavanje drugih vinarskih krajev,
kot tjelesno i duševno obogaćenje, ča fotografije
i sjećanja čuvaju.
A kőszegi Horvát Önkormányzat szervezésében őszi „Maligán túrán” a szekszárdi borvidéket látogatta meg a horvát kirándulók
csoportja. Simontornya, Szekszárd, Györköny,
Ozora látnivalói és borkostolói felejthetetlen
élményt nyújtottak a résztvevőknek.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Ferenc Moór
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U renesansnom dvorcu u Ozori

Geschenke und Unterstützung von der
Deutschen Selbstverwaltung
A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat
karácsonyi ajándékként játékokat, mesekönyveket vásárolt a Kőszegfalvi Német Nemzetiségi

Óvodába és a Kőszeg
Meseváros Óvoda és
Bölcsőde német nemzetiségi „Maci”csoportjába
járó gyerekeknek. Nagy
volt az
öröm,
amikor
meglátták a picik a karácsonyfa
alatt a sok játékot, azonnal birtokba is vették azokat.
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus
állandó résztvevője a német rendezvényeknek, így őket is tudtuk
támogatni.

Deutscher Projekttag in der Balog Schule
A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolában
az adventben az alsósok és a felsősök is minden
nap énekeltek, verset mondtak az adventi fal
előtt, így hangolódtak a legszebb ünnepre.
Dec. 20-án német projektnapot tartottak, melyen az adventhez, ill. a karácsonyi időszakhoz
kapcsolódóan izgalmas délelőttöt töltöttek el a
gyerekek, természetesen a járványügyi előírásokat betartva. Régi karácsonyfadíszeket készítettek, szaloncukrot kötöztek, barkácsoltak, karácsonyi illatokat találtak ki, de még sportolni is
volt lehetőség ezen a délelőttön.
Anyagilag a német önkormányzat támogatta a
projektnapot.
A sváb bált sajnos nem rendezzük meg, esetleg
tavasszal, vagy ahogy a járvány lehetőséget ad,
pótoljuk majd.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Német nemzetiségi hírek
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13 éve volt elsőszülött
A KT U Á LI S

Dominik 2009-ben volt Kőszeg város elsőszülött gyermeke, Horváthné Slankovits Anett édesanyjával
a fotó 2022. január 8-án készült.
Hagyomány lett 2009 óta, hogy a
Kőszeg és Vidéke újság januári címlapján az elsőszülött megérkezését
dokumentáljuk. A 13 év alatt több
olvasó felvetette: mi történt azóta
a ’régiekkel’, ezért felkerestük a
Horváth-Slankovits családot.
2009-ben kistestvérét várta haza
a hatéves Olivér, aki mostanra már
19 éves, és logisztikát tanul a TEKIben. Megszerezte a jogosítványt,
és elvégzi a családban rá hárult
feladatokat, besegít az ’anyataxi’
működtetésébe. Neki már két testvére van, Alexa negyedik osztályos,
így alkalmanként a két testvért kell
Kőszegen 2021-ben 68 lány
és 50 fiú született.

hozni, vinni autóval Kőszegfalváról
a Bersek iskolába vagy haza a
nagyitól. Az édesapa korán indul
reggelente dolgozni Ausztriába,
az édesanya ezt később teszi meg,
mert a három gyermek ad bőven
feladatot. Anett ragaszkodott ahhoz, hogy Alexa is megszülessen,
mert egy lánynak kell lennie a családban. A szülők, Anett és Szabolcs
mindketten tudják, hogy három
gyermekkel teljes a család.
Középső gyermek lett Dominik,
aki a Bersek iskolába jár hetedik
osztályba. Alig, hogy hazaér az iskolából, már érkeznek a barátoktól
neten az üzenetek. Őt is elérte a
világhálós kapcsolat rendszere. A
történelem, mint tanóra szeretetét
az édesanyjától, és tanárától vette
át. Azért az informatika, amelynek a tanítása az iskolában erős,
Dominik számára az első helyen
szerepel. Iskolába szeret járni, jó

találkozni a barátokkal, de kedvelte az online oktatást is. Kaptak a
tanároktól bőven prezentációs feladatot, a távolság okozta hiányt az
egyedi történetek humora pótolta.
A testvérek rendszeresen látogat-

ják a Kőszegen élő nagyszülőket, a
mami finomat főz, a papa 13 éve a
falon kifüggesztve tartja a Dominikről készült címlapfotót, amit Alexa a
Google segítségével talált meg.
Kámán Z

rosi közösség túljusson a múlt máig
feldolgozatlan traumáin.
A választott történetek és életutak
messzemenően alkalmasak a mikro- és a makrovilág összekötésére.
Kiss János altábornagy 1944 novemberében Kőszegről indult utolsó
vállalkozására, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endrét támogassa az ellenállási mozgalom megszervezésében, a háborúból való mielőbbi kilépésben. Egy évvel később a hamvai visszatértek szeretett városába,
itt helyezték végső nyugalomra.
Ifjabb Szabadváry Ferenc, a szappangyár örököse tudománytörténészként futott be szép pályát, az

ő sorsán keresztül is jól látható,
hogyan vészelte át Kőszeg a 20.
századi politikatörténet megrázkódtatásait, hogyan próbált érvényesülni, vagy legalább megpróbálta túlélni egy tehetséges
ember a háborút és a diktatúrát.
De hasonló tanulságokkal jár a
17. századi szépasszony, Széchy
Mária, vagy a zenész Vukán
György portréjának végig olvasása – s folytathatnánk a sort,
a kötetből számos érdekfeszítő
életutat megismerhet az olvasó.
A fülszöveg Hankiss Elemért
idézi, aki egykor az Intézet egyik
megálmodója, szellemi atyja
volt: Miben áll az emberi kaland,
mi a legnagyobb kihívás? Hogyan
alakíthatjuk az életünket tartalmas
emberi sorssá? – tette fel a provokatív és egyben megválaszolhatatlan kérdéseket a szociológus. A
kötet történeteiben azt látjuk, hogy
a szerzők az eddig már megszokott
módon tovább „kalandoznak”, próbálják választott hőseik dilemmáit
megfejteni, döntéseit értelmezni,
élethelyzeteiket rekonstruálni. A
szöveget ezúttal is Bariska István
lektorálta, ami minden bizonnyal
hozzájárult ahhoz, hogy színvonalas kötetet vehessen kezébe az
olvasó.

Kőszegi Polgárok

Összekapcsolják egy kisváros eseményeit
a Nagy Történelemmel
2021 decemberében a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete gondozásában megjelent a Kőszegi polgárok
című kötet. A szerkesztő-szerző,
Mátay Mónika és kollégái, Bokányi Péter irodalmár, Mizsei Zoltán
zenész, Söptei Imre levéltáros és
Trádler Henrietta történész változatlan felállásban készítették el
tanulmányaikat, így a vállalkozás a
Kőszegi történetek (2019) folytatásának tekinthető. A szerzőgárda
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célja, hogy a Kőszeghez kötődő
mikrotörténeteken keresztül a
cseppben a tenger technikával kapcsolják össze egy kisváros eseményeit a Nagy Történelemmel, azt is
mondhatnánk, a helyi történeteket
nemzeti-nemzetközi narratívákba ágyazzák. Teszik mindezt azért,
hogy a múlt a jelen identitás integráns részévé válhasson és azért is,
hogy segítsék a történeti emlékezet
közös formálását, azt, hogy egy vá-

Köszönet!!
December 31-én 16.00 órakor
még álltak – az Alasz László borosgazda által adományozott – nagyméretű karácsonyfák a Jézus Szíve-templomban. Akkor hangzottak
el Dr. Perger Gyula plébánostól a
2021-es év végét jelző Hálaadáson
az elmúlt évről szóló adatok. Ebből
idézünk részleteket, elhagyva a 14
fontosabb eseményt, amely 2021.
második félévében, Dr. Perger Gyula plébánosi hivatásának első öt
hónapjában történt.
Hitem fel nem adom, ha rám tör
vadul ezer baj, veszély, mert az Isten így szól: Ne félj! Miért is, mitől
is félhetnék én: az Isten tenyerén?
Augusztus 1-én vettem át a Kőszegi Plébánia vezetését a hozzá tartozó filiával, Kőszegfalvával együtt
a szombathelyi központi feladataim – Egyházmegyei Könyvtár, Levéltár, Látogatóközpont, Martinus
Kiadó – megtartásával. Dr. Székely
János megyéspüspök diszpozíciója
alapján érkeztem Kőszegre, és átvettem a lelkipásztori feladatokat
Harangozó Vilmos plébános úrtól,
akinek személyesen is, és az első
kőszegi szentmisémen is köszönetet mondtam azért, hogy az eltelt
15 évben legjobb tudása szerint
vezette a rábízottokat.
Plébániánkhoz 5500 hívő tartozik.
2021-es statisztikai adatok: Keresztelések száma: (2020-ban: 29
fő). 2021-ben: 80, akik közül 56
gyermeket augusztus 1. után én
kereszteltem, fiú 32 fő, lány 48

fő. Más plébániáról 28 gyermeket
hoztak el keresztelésre, helyi gyermekek létszáma 52 fő.
Házasságkötések száma: (2020ban: 26 pár); 2021-ben: 25 pár.
Haláleset száma: (2020-ban: 96
fő); 2021-ben: 98 halott. Ebből
szentségekkel ellátva 35 fő hunyt
el. Más plébánia területéről 16 elhunytat temettek el Kőszegen.
Egyházközség működése.
Az egyházi adó, II. János Pál pápa
által kiadott 1983-as egyházi törvénykönyv előírása szerint, az éves
nettó jövedelem 0.5 %-a. Szent
István kora óta minden megkeresztelt ember kötelessége, hogy
az egyházközségi hozzájárulását
befizesse. Ezzel a hívő támogatja
saját egyházi közösségét, a plébániája működését. A plébánia
semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap a működéséhez,
az egyházközségi hozzájárulás (a
perselygyűjtéssel együtt) képezi azt
az anyagi bázist, amelyből a működés fenntartható. A legnagyobb
kiadás a templomok, a plébániaház
fenntartása. A közüzemi díjakat is
ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, valamint a személyi
kifizetéseket is. A bevételekről és
a kiadásokról a képviselő-testület
minden évben pontos elszámolást
kap a testület költségvetési ülésén.
Az egyházközségi hozzájárulást
azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek, s ezt nem
családonként kell befizetni, hanem
minden jövedelemmel rendelkező
személy után. Köszönöm azoknak,
akik ezt a befizetést minden évben
szívügyüknek tekintik!

Horváth János (1930 – 2021)
Horváth János festőművész, a kőszegi Tanítóképző egykori rajztanára december 15-én elment. Ellobbant élete lángja, már nem indult
neki az új télnek. 1955-től tanított
a Kőszegi Tanítóképzőben. A tanári
munka mellett bekapcsolódott a
város életébe, az 1867-ben megszűnt, híres Rajziskola ma is működő, utód képzőművészkörét is
vezette. A Szőlő Jövésnek Könyvébe 1957 és 1961 között ő rajzolta
a Szent György napi hajtásokat.
Szövényi Pista bácsi, a múzeum

akkori megbízott igazgatója kérte
fel, hogy a Könyvbe fesse bele a
jövéseket, melyeket minden év
április 24-én, Szent György napján
hoztak be a különböző dűlőkből.
Nagy feladat volt az 1740-ben
megkezdett könyvbe belerajzolni, belefesteni, hiszen az akvarell
olyan technika, amit nem nagyon
lehet javítani. Annyira jól sikerült az
első bejegyzés, hogy Pista bácsi továbbra is őt bízta meg a feladattal.
Sőt, amikor 1958-ban Kőszegen a
tanítóképzés megszűnt, azt köve-
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Köszönet minden segítségért!
Köszönetet mondok Brenner József helynök úrnak, hogy a kőszegi plébánia területére is elkísért,
ahogy korábban a toronyi plébánia területén, úgy itt Kőszegen és
Kőszegfalván a vasárnapi szentmisék végzésében segítségemre
volt, és lesz a jövőben is. Köszönöm
Hurgoi Sándor atya segítségét!
Személyében egy segítőkész, előzékeny, tisztelet és kötelességtudó,
kollegiális, figyelmes segítő társat
kaptam. Ugyanígy hálás vagyok
Norbert kispapunknak figyelmes,
támogató segítségéért és jelenlétéért. Köszönöm a verbita atyák
segítségét, a domonkos nővérek
imádságos hátteret nyújtó közösségét! Köszönöm Dezse Lajosné
sekrestyésünk derűs, szolgálatkész
egyéniségét, valamint férjének,
Lajosnak körültekintő szolgálatát,
Benkő Balázs kántor úr hozzáértő szolgálatát, Márta nővérnek
és Bazsó Ceciliának a kisegítést!
Köszönöm a német, a horvát, a
peresznyei, a Mécses zenekar, valamint az egyházi énekkar igényes
felkészültségét a zenei szolgálatban! Köszönöm az oltár körüli
ministráns szolgálatot, Pászner
Gábornak a ministráns foglalkozás
vezetését! Köszönöm Kőszegfalván
Szántó Mártonné figyelmes sekrestyési szolgálatát, Varga Ignácné
előimádkozását minden szentmise
előtt, valamint a Rózsafüzér Társulat vezetését! Köszönöm Frank Szabolcs egyházközségi elnök úrnak,
valamint a Kőszegi és Kőszegfalvi
Képviselő-testületek tagjainak támogató segítségéért! Köszönöm
tően is utána küldte a
hajtásokat és a Könyvet egy cipősdobozban
Szombathelyre, hogy
örökítse meg azokat. A
Tanár úr 5 bejegyzése
az eddigi 281-ből csak
egy töredék, de nevét
örök időkre beírta a
mára már Európa-szerte ismert, szép hagyományt őrző történetbe.
Emlékét, kedves lényét
nemcsak e Könyv, de
barátai,
tanítványai,
tisztelői is őrzik.
Kiss János
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a horvát és a német közösségek
hagyományaikat megélő és megtartó összejöveteleit. Köszönöm a
hitoktatók körültekintő munkáját,
a karitász csoport önzetlen munkáját Rábai Ferenc vezetésével.
Köszönöm Szántó Gézáné Márti
munkáját, amit a plébániai irodában szeptember végéig végzett!
Köszönöm a Rózsafüzér Társulat
imádságos közösségét Pontyos
Vendelné vezetésével! Köszönöm
a templomok gondnokainak önzetlen munkáját, a város területén
lévő kápolnák, szobrok, keresztek
gondozását azoknak, akik ezt önzetlenül vállalták és végzik! Köszönöm a bátorításokat, a társadalmi
munkákat! Köszönöm Básthy Béla
polgármester úrral, valamint az önkormányzattal kialakult kollegiális
kapcsolatot, ugyanígy a református
és evangélikus lelkészekkel való jó
együttműködést.
Szolgálatom kezdetén számítottam minden jóakaratú ember
segítségére. Köszönöm azoknak,
akik meghallották kérésemet és
segítségemre voltak az eltelt hónapokban!
Személy szerint
Köszönetet mondok a gondviselő
Istennek, hogy olyan Szülőket kaptam, akiktől a munka szeretetét,
tiszteletét és becsületét megtanulhattam. Újmisés jelmondatommal
köszönöm meg a 2021. év minden
ajándékát, mert tudom, hogy Nála
nélkül semmit sem tehettem volna, s mindenem, amim van Neki
köszönhetem: „Te vagy, Uram, én
reményem, ne hagyj soha szégyent
érnem”.

HI T É LE T

X X X V. É V F O LYA M , 1 . S Z Á M

25

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X V. É V F O LYA M , 1 . S Z Á M

2022. JANUÁR 17.

E M LÉ KE Z É S

„S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt”
Dvorákné Kővári Anikó
Elhunyt 2021. december 10-én.
A temetésére egy szál rózsával érkeztek a gyászolók végeláthatatlan
sorban.
Emlékeztek Anikóra a Hajnalcsillag
Táncosai
Nehéz szavakba önteni ezt a hiányt,
amit érzünk, a pótanyánkat, barátunkat, vezetőnket veszítettük el.
Elképzelhetetlennek tűnik, hogy a
jövőben „csak” a szívünkben leszel
ott egy-egy próbán, rendezvényen.
Köszönettel és hálával tartozunk
Neked és Lacinak mindazért, amit
tőletek kaptunk: tudást, szeretetet,
barátságot, élményeket. Követendő
példa számunkra a hited, kitartásod, életszereteted. Bármilyen
kéréssel fordulhattunk Hozzád az
élet minden területéről, tudtál nekünk segíteni. Megtanítottál minket a magyar néptánc és népzene
szeretetére, a hagyományok megőrzésére. Sok minden megmarad
rólad emlékezetünkben: beszélgetések, próbák, közös főzések, mézeskalács-készítés, kirándulások,
utazások, amit nem vehet el tőlünk
senki.

Most fájó szívvel búcsúzunk, de
mindig velünk leszel egy-egy táncban, énekben, beszélgetésben.
Köszönjük, hogy részese lehettünk
életednek!
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
tagjai
Részletek Németh Csaba, egykori
kőszegi káplán, Páka plébánosának megemlékező gyászbeszédéből.

Mélységes szomorúsággal beszélek arról, amit talán fel sem lehet
fogni, amit egyszerűen képtelen az
ember elfogadni: Anikó néni hazaköltözött. Ő hitt és remélt az örök
életben. Ezt a hitet élte minden
ténykedésében. Felépítette szerető
férjével azt a lelki helyet, ahol a
táncosokkal együtt egy nagycsaládot alkotva otthont teremtettek.
Itt mindenki érezhette: hazatalált.
Égett ezer fokon, és adott, mindig
csak adott; ha kellett, akkor jó szót
és ölelést, ha kellett, dorgálást, de
mindenekelőtt saját magát.
Több generáció indult el útjára
az ő kezei által az évtizedek alatt,
s mennyien mondtak érte imát,

amikor küzdött a gyilkos
korral? Ezt csak a Jóisten
tudja, de Ő tudja!
Anikó már hazaért, és
letette tarisznyáját Isten
oszlopos csarnokában, de
elvitt benne minket is,
a hitvestársi szeretetet,
amely már 35 éve lángolt,
és a gyerekek szeretetét. A gyerekekét, kiknek
mondhatni anyjuk helyett
anyjuk volt, s mindnek követte élete útját.
A csillagok között az
egyik legfényesebb a
Hajnalcsillag, amely ott
ragyogott Anikó életében
is. Mindig ez vezette, nem tért el
akkor sem, ha vihar dúlt, mert tudta a helyes irányt. Őrzője, védővára
maradt a hagyományoknak, a saját
kultúránk felfoghatatlan kincsének,
a haza elkötelezett szeretetének.
De jött a kegyetlen halál, és véget
vetett itt a földön ennek a köteléknek. Nem örökre. Ahogy a táncban
egymásból fakadnak a lépések, úgy
az élet, és az örök élet is így épül
egybe. Anikó élete egy gyönyörű
tánc volt Isten oltára előtt, s ez a
mai nem az utolsó lépés. Ami ezután jön már nem itt, és nem úgy,
ahogy mi szeretnénk.
Szerető párja nem egyedül áll most
a ravatalnál, hisz itt állunk mellette
tanítványok, barátok, ismerősök,
táncostársak mind egy nagy, lelki

családként ugyanúgy, ahogy tettük
az életben is. Most együtt köszönjük meg Isten megismételhetetlen,
végtelen ajándékát.

Berényi Sándor (1935 – 2021)
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Halk szavú közösségi emberként
ismerhettük meg, miután 1973ban Pécsről a feleségével Kőszegre
költözött, majd olajfestményeivel
kilépett a nyilvánosság elé. Számára a legfontosabb a párja, Irma
volt, utána következett az alkotás
és a dal szeretete. Több kórusban
is énekelt.
Mélytónusú képeivel gyakran
üzent a világ dolgairól, arról, hogy
mit gondol a jelenről és a jövőről.
Esetenként megdöbbentő módon
komponálta képpé a – nem túl
kedvezőnek látott – jövő vízióját.
Táj- és városképein legszívesebben
Kőszeget örökítette meg. (Külföldi
útjai után születtek az amerikai és
finnországi ihletésű képei.) A ceru-

zát is jól használta. Éveken keresztül ajándékozta barátait karácsonyi
figyelmességnek szánt biblikus
– fénymásolattal sokszorosított –
rajzaival. Külön említésre méltóak
a megrendelésre készített portréi.
„Tárlatvezetésre”, némi filozofálgatásra szívesen invitált az otthonába. Mindig volt olyan vázlata, amin
éppen dolgozott. Kíváncsi volt a
közönség véleményére.
Legutóbbi jelentősebb kiállítását
2015 áprilisában láthattuk a Csók
István Művészkör által szervezett bemutatón, ahol a 80 esztendős festőt
köszöntötték. Ez alkalomból Básthy
Béla sokunk gondolatát fogalmazta
meg: „Nem csak a képei miatt jöttünk, hanem mert szeretjük Őt.”

Aztán egyre ritkábban találkozhattunk vele. Felesége halála után
(2020) visszahúzódott, a megszokott körök, a kutyasétáltatások
is elmaradtak. Az ő egészsége is
megromlott. 2021. december 31-

től már az égi palettán keresgéli a
megfelelő tónusokat. Boldog lehet,
hiszen az erdő, a rét zöldjei mellett a
kék volt a kedvenc színe.
Nyugodjon békében!
TáF.
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Bazsó Cecília
(Gombos Bálint gencsapáti plébános, egykori kőszegi káplán
búcsúbeszédéből részletek. Elhangzott a Jézus Szíve-templomban január 8-án.)

Kedves gyászoló családtagok!
Imádsággal és együtt érző szeretetünkkel veszünk körül benneteket,
hiszen elveszítettétek a jóságos
édesanyát, nagyanyát, anyóst, hitvestársat, testvért és kedves rokont,
akinek távozásával most üresen
maradt egy hely szeretett otthonában. Csak az emlékezés marad, egy
a jó Isten gondviselésében mindenkor bízó, szeretetre méltó és jólelkű
emberre.
Ajándék volt Cili számára Isten
gondviselő szeretetének a meglátása, amit a gyermekkorában is
megtapasztalhatott vallásos, hívő
szüleitől. Édesanyja 36 éven át volt
a kőszegi Zárda-templom kántora,
ahová kisleánya is gyakran elkísérte.
Cili Kőszegen érettségizett, elvégezte a zongora szakot, és a kőszegi Zeneiskola tanára lett, ahol
húsz éven át tanította növendékeit.
Ahogy visszakerült Kőszegre, meg-

üresedett a Jézus Szíve-templom
kántori állása, amit ideiglenesen elvállalt. Filharmonikusoknál
vizsgázott, orgonaművészként, a
kántori feladatot 40 éven át látta
el. Cili szolgálatnak tekintette feladatát. Odaadó szeretettel végezte
teendőit Isten dicsőségére, az egyházközség híveinek lelki javára.
Nemcsak a szentmiséken szolgált,
hanem más alkalommal is bizonyította tehetségét és sokoldalúságát:
orgonahangversenyeken, egyéb ze-
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nya született. Édesanyaként ő
volt gyermekei számára az a fény,
amely világított és utat mutatott.
Leányai tőle tanulták meg az igazi
szeretetet, s ez érlelte őket értelmes, gondoskodó, szeretetet adni
tudó emberekké.
Elhunyt testvérünk boldogan, nagy
örömmel fogadta öt unokája születését. Amikor csak lehetett, igyekezett gyermekei segítségére lenni.
Sajnos következő unokája születését már nem érhette meg.
Cili egész életében tudatosan törekedett jót tenni. Több nehézséggel
is szembe kellett néznie a jó szándékú emberek segítségével, akik
ilyenkor is mellette álltak. Mindig
győztesen került ki.

nei rendezvényeken, ahol az általa
sokáig vezetett énekkarral felléptek. A kántori szolgálatát Cili annak ellenére is mindig örömmel és
szorgalommal végezte, hogy tudta,
milyen sok elfoglaltsággal jár.
Fontos állomás elhunyt testvérünk
életében az anyaság, amely egy
egész életet betöltő, az édesanyát
és a gyermekeit is állandóan formáló ajándéka az Istennek. Cili
többször is átélhette az anyaság
csodálatos érzését: három leá-

Kölcsönadtad nekünk Uram és ő
a mi boldogságunk volt. Visszavetted tőlünk és mi visszaadtuk
panasz nélkül, de fájdalommal
teli szívvel. Köszönjük neked
Uram, hogy a miénk volt és az is
marad, mert aki szerettei szívében tovább él, az nem hal meg,
csak távol van.” (Szent Ágoston)

mert amikor egy negatív érzés úrrá
lesz rajtam, akkor én sem látok
mindent szépnek” – utalt egy alkalommal arra, hogy vannak, voltak
az életében fájdalmas periódusok.
Művészetével a véletlent fogadta
maga mellé „alkotótársnak”, hogy
– tehetsége által vezérelve – a fehér

papíron szétfutó vizes színek foltjai
végül a magasba emeljék, ahol talán
egy fehér lovacskán poroszkál, s közben elégedetten tekint vissza, mert
tudta: a szép örök!
Búcsúznak tőle a barátai, gyermekei, bátyja és szerettei.
Tóthárpád F.
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A boldog feltámadás reményében
nyugodjék békében, hozzátartozói,
egyházközségünk és a JóIsten szeretetében! Ámen.

Markovics Ágota (1960 – 2021)
Életét megalkuvás nélkül – talán
némi makacssággal – a festészetnek
szentelte. Azt a rögös utat választotta, amelyen többnyire egyedül haladt. Számos alkalommal jelezte képeivel: Itt vagyok, látjátok!? Lehetett
az egy kis virágszirom, egy madár,
egy városrészlet vagy emberábrázolás, irigylésre méltó módon festette
meg a kiválasztott témát.
Törékeny, céltudatos sors jutott
neki. Kedvességének és az alkotásainak köszönhette, hogy oly sokan
szerették. „Az akvarell hercegnője,
nagy tehetségű alkotó Ő” – írtuk
róla 2011-ben, amikor a Halhatatlan halandó című nagyszabású kiállítására készült. Azóta több
alkalommal
meggyőződhettünk
róla, hogy Markovics Ágota – Ágó
– a legnehezebb festészeti technika
nagymestere volt. Kőszegi körképe,
de főként a már említett, nemzeti
öltözékekben ábrázolt női alakjaiból összeállított sorozata önálló be-

mutatóteret igényelne. Gyönyörű,
tiszta, egészséges nőalakok tekintenek ránk ezekről a képekről. Szerethetőségük és szépségük mögött
ott méláz az alkotójuk, legyen az
egy megformált indiai, török vagy
lengyel népviseletbe öltözött hölgy.
A szépet akarta megmutatni ezzel
a – mindenképpen a fő műveként
számon tartandó – sorozatával is,
amely az évek során számos újabb
darabbal bővült. Ereje fogytáig
kézben tartotta az ecsetet, hogy
hangsúlyozza: „mind, egyformán
az élet csodái vagyunk”. (A NagyMagyarország népviseleteit megörökítő sorozata félbemaradt.)
Bár élete Egyházasrádócra vezette,
mindig is kőszegi volt és marad.
Műveinek ott (volna) a helye a kőszegi halhatatlanok csarnokában.
Harmincévesen végezte el a rajzszakot, ahol hamar ráébredt: az akvarell
az ő világa. „Törekszem arra, hogy
ne ragadjak le a szürkeségben,
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Hajnalcsillag – folytatás

Kőszeg értékei

A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
művészeti vezetőjének elhunyta
után összeült a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes Alapítvány vezetősége, a csoportok képviselői
és a Művelődési Központ szakmai stábja, hogy megtárgyalja
a folytatást. A beszélgetésben
mindenki a folytatás mellett
tette le voksát és hogy szeretnék a létrejött közösségi és szellemi értékeket
megőrizni, tisztelegve egykori vezetőjük előtt. Január 10-től újra indultak
a próbák Fekete-Pataki Edit, Zsigmond Barbara és Tengelicsné Horváth
Helga vezetésével, a nagyok csoportjánál pedig maradt óraadó oktatónak,
koreográfusnak Gerlecz László a Marionett Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából. A közösség tagjai kérik minden táncos, hozzátartozó támogatását, hogy segítsék az oktatók munkáját.
Jelentkezés az alábbi csoportokba lehet:
Hétfő:
17.00-18.00 óráig ovis próba
Fekete-Pataki Edit
Hétfő:
18.00-20.00 óráig nagyok próbája
Tengelicsné Horváth Helga, Gerlecz László
Szerda:
17.00-18.30 óráig általános iskolások próbája
Zsigmond Barbara
Csütörtök: 18.00-20.00 óráig nagyok próbája
Tengelicsné Horváth Helga, Gerlecz László
Péntek:
18.00-19.30 óráig szenior próba
Fekete-Pataki Edit
Információ: Dvorák László az alapítvány elnöke aniko.laci@freemail.hu,
20 411 1239

A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár látja el a Települési Értéktár működtetését, adminisztrációs feladatait. A Kőszeg értékeit bemutató könyv második és harmadik kötete 2022 tavaszán jelenik meg. Ezekben 18 városi
értéket foglalnak össze szakavatott személyek. Az értékek felvétele érdekében bárki javaslatot tehet, de alapvetően igaz, hogy a szakmai anyagot
csak jól képzett, az adott területen részletes információkkal rendelkező
személyek tudják összefoglalni. A két új kötet 18 db kőszegi értéket mutat be olvasmányos formában. Az írásokat készítették: Dr. Bariska István,
Söptei Imre, dr. Bokányi Péter, dr. Mentényi Klára, Keszei Balázs, Mecséry
Annamária, Simon Zsófia.
A „Kőszeg értékei – 2021” kötet megjelentetése egyfajta határkő, de
folytatódik a feldolgozás Kőszeg – 50 munkacímmel. Ebben a három
kötetben leírtakat összefoglaló jelleggel „egy oldal szöveg – egy kép” módon mutatják be a szerzők. A Hungarikum Bizottság ugyanis támogatta az
összefoglaló kiadvány elkészítését is, amely jóval rövidebben és látványosabb képes bemutatni a Települési Értéktár anyagát. Mindez jó marketing
eszköz lehet a város számára.
A Kedves Olvasónak lehetősége van arra, ha nem rendelkezik az első kötettel, akkor látogasson el a http://www.kvmkl.hu honlapra, és tájékozódhat a város már rögzített értékeiről.
KZ

Imahét
A keresztények egységéért végzett imahét január 16-án (vasárnap) kezdődött. Vasárnap este 6 órakor volt imaóra a Jézus Szíve-templomban,
amelyen igét hirdetett Baranyayné Rohn Erzsébet evangélikus lelkész,
hétfőn taizei imaóra lesz a Zárda-templomban, szerdán az evangélikus
templomban, pénteken pedig ismét a Jézus Szíve-templomban 18.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Január 24-én 18.00 órakor kezdődik az 1999-ben Deutschlandsbergben buszbalesetet szenvedett áldozatokért a megemlékező szentmise. A város nem felejti a katasztrófát.

Programok a Jégpályán!
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Januárban rendezik meg a JÉGPÁLYÁK ÉJSZAKÁJA programot. Január
22-én 18.00-20.00 között várják az érdeklődőket Kőszegen, a Balog
iskola mögötti pályára. (Deák Ferenc utca) A magyar Jégkorong Szövetség
által támogatott program keretében bárki kipróbálhatja magát ügyességi és jégkorongos feladatok közben. A helyi Kőszegi Farkasok Jégkorong
Szakosztály mindent elkövet annak érdekében, hogy élményekkel gazdagodjon minden programra érkező vendég.
A gyermekek korcsolya oktatási programja pedig tovább folytatódik hétvégenként. Minden szombaton és vasárnap 08.30 – 09.30 között, profi
oktatók segítségével sajátíthatja el mindenki a korcsolyázás alapjait. Ha
pedig valaki szeretné a jégkorongozást kipróbálni, az érdeklődjön délutánonként a pályán 17.00-tól az edzéseken.

Megemlékezés
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Kőszegi Csoportja 2022. január 9-én megemlékezést tartott az 1943-s Doni katasztrófáról. A 8 órai
szentmise után a Szent Jakab-templom mellett lévő emléktáblánál gyújtottak mécseseket.
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Programajánló

Múzeum és Könyvtár hírei

Február 2.

A Tábornokház – Hősök Tornya kiállítóhely február 28-ig hétvégenként
előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg (bejelentkezes@kvmkl.hu).
Január 20-án, csütörtökön 17.00 órakor Horváth Imre karnagy Liszt
és az emberi életút című zenei előadására várjuk a zeneszerető
közönséget a Városi Könyvtár rendezvénytermébe.
Január 25-én, kedden 16.30-kor tartjuk a „Réges-régi karácsonyok,
ahogy az öregek mesélik” címmel meghirdetett rajzpályázatunk
eredményhirdetését és díjkiosztóját a könyvtár gyermekrészlegében.
Január 26-án, szerdán 10.00 órakor a Baba-mama játszóház következő alkalmára kerül sor a gyermekrészlegben.
Február 15-én, kedden 13.00-17.00 óráig Nemzetközi Könyvajándé
kozás Napja a gyermekrészlegben.

VI. Kőszegi Pálinka és Párlat Verseny – versenykiírás a mellékletben
Február 5. VI. Kőszegi Pálinka és Párlat Verseny eredményhirdetése a lovagteremben
Február 25. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

Kőszegi Vonósok CD-je
A Kőszegi Vonósok második hanglemeze, CD-je megjelent. A hangfelvételek az elmúlt nyáron készültek. A lemez megvásárolható 2000 Ft-os áron
a Kőszegi Vonósoknál (elérhetőségek: www.koszegivonosok.hu), valamint
a Tourinform irodában. A CD hallgatása egyben Kőszeg zenei hagyományainak a támogatását is jelenti, élvezzük a Kőszegi Vonósokkal a kisváros
csodás dallamait!

PRO GR A M O K
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Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: George Langaigne Sue Helen – Seres Tamás, Varga
Mária – Tóth László, Pirkó Petra – Módos Erik Péter, Tornyosi Eszter
– Könyves János, Szalay Szonja Edina – Szabó Dániel, Gróf Viktória
– Róka Márió.
HALÁLOZÁS: Mészáros Ferencné szül. Csizmadia Anna, Bonifert János András, Kovácsné Karikás Judit, Makán Judit, Boross Lászlóné szül.
Fazekas Irén, Marosvölgyi Imréné szül. Papp Ida, Szova Mária Anna,
Tóth József, Nagy Imréné szül. Horváth Etelka.
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Futsal: Különös ritmusban

Foci: Utánpótlás számokban

Továbbra is érdekes ritmusban zajlik a Győr-Moson-Sopron megyei szövetség szervezésében zajló Regionális Futsal Bajnokság (NB III). A kőszegiek
a legelőször lejátszott 4. forduló után a 2. 7. és 10. fordulót teljesítették.
A bőnyi mérkőzés mintapéldája az ellentétes félidőknek. Sajnos a KLFC
jött ki rosszul belőle. Az első félidőben 4:0-ra, majd 5:1-re is vezettek.
Úgy tűnt minden rendben, aztán jött a hidegzuhany. A második játékrészt
a házigazdák 7:0-ra nyerték. Még karácsony előtt sikerült a visszavágás.
A mérkőzés első fele kiegyenlített játékot és eredményt hozott. Ezúttal
azonban a fordulás után a kőszegiek voltak eredményesebbek. Beled ellen
nehezen lendültek bele a csapatok, de így is egygólos kőszegi előnnyel
fordultak. A vendégek egyenlítettek, de aztán a KLFC akarata érvényesült.
A Futsal Magyar Kupában is elkezdődtek a küzdelmek. A KLFC az első körben magabiztosan győzte le Dunakeszit. A második fordulóban azonban a
REAC Sportiskola legyűrte a kőszegieket.

A kőszegi utánpótlás csapatok szereplése a 2021-22-es bajnokság őszi
szezonjában. A pandémia okozta nehézségek ellenére a bajnokságok ősz
iszezonját sikerült hiánytalanul lejátszani. A kőszegi csapatok többsége
idén is meghatározó szerepet játszik csoportjában.
U19 A kőszegi csapat az éllovassal azonos pontszámmal áll a második
helyen. Két mérkőzés híján valamennyi mérkőzését megnyerte. Közvetlen
riválisait is legyőzte. Vereségeit az 5. Celldömölk és a 7. Haladás ellen
szenvedte el.
Tabella: 2. Kőszegi Lóránt FC 14 mérkőzés /12 győzelem /0 döntetlen
/2 vereség /55:25 gólarány /36 pont. Legjobb góllövö: Németh Olivér
14. Sárga lap (összesen: 18): Kolarich Vilmos, Németh Ádám, Seper Noé,
Varga Szabolcs 4-4, Piros lap (összesen 3) Fehér Máté, Lakihegyi Patrik,
Varga Szabolcs 3-3.
U16 „Észak” Hullámzóan teljesítettek a 16 évesek. Negatív mérleg mellett Rábapatyot, Büköt és Jánosházát sikerült legyőzniük. A csapat góljainak felét Kolarich Vilmos termelte. Tabella: 7. KLFC-VAFA 9 /3 /1 /5
/40:49 /10 pont. Legjobb góllövő: Kolarich Vilmos 20, Sárga lap Kelemen
Gergő, Kolarich Vilmos 1-1.
U14 „Észak” A csapat a sárváriakkal azonos pontszámmal állnak a tabella második helyén. Egyetlen vereségüket a 4. fordulóban éppen ellenük
szenvedték el. Nem véletlen az imponáló gólkülönbség. Tabella: 2. KLFC
10 /9 /0 /1 /71:12 /27 pont. Legjobb góllövők: Kelemen Gergő 12, Janó
Zoltán 11, Lakatos Kristóf 10.
U13 „Kőszegi” A csoport négy csapata négy teljes kört játszott. A KLFC
vezeti a bajnokságot. Két vereségüket közvetlen riválisukkal szemben
gyűjtötték, akikkel így 50 %-os a mérlegük. A bajnokság tavasszal rájátszással folytatódik. Tabella: 1. KLFC 12 /10 /0 /2 /35:11 /30 pont.
Legjobb góllövők: Pápai Szilárd 6, Fenyvesi Krisztián 5.
Futsal utánpótlás:
A futsal utánpótlás bajnokságok alapszakaszát is sikerült befejezni. 2022ben rájátszással folytatódnak a küzdelmek. A lebonyolítás módjának kialakítása még folyamatban. Biztos, hogy több kőszegi csapat is érdekelt
lesz a folytatásban.
U13 „B” A KLFC két csapattal nevezett. A csapatok két villámtornán alakították ki a sorrendet. Üdítő színfolt, hogy lányok is pályára léphettek:
Horváth Amira 6 gólig jutott. „B” csoport” Tabella: 2. KLFC „A” 8 /6 /0
/2 /29:15 /18 pont. Legjobb góllövők: Pápai Szilárd 7, Horváth Amira 6,
„C” csoport Tabella: 3. KLFC „B” 7 /4 /0 /3 /30:14 /12 pont. Legjobb
góllövők: Csutorás Mátyás 9, Stampf Gergő, Zsoldos Szebasztián 8-8.
U11 Az „A” csoport élén a kőszegiek gólkülönbséggel állnak, a „B”-ben
3 ponttal előzik meg a Haladást. A csapat legeredményesebb gólszerzői
között itt is találhatunk sikeres leány labdarúgót. „A” csoport Tabella: 1.
KLFC „B” 10 /8 /0 /2 /88:15 /24 pont, Legjobb góllövők: Vámos Kristóf
20, Horváth Amira 15, Schatzl Bálint 10 „B” csoport 1. KLFC „A” 8 /7 /1
/0 /81:6 /22, Legjobb góllövők: Csánits Máté 15, Domonkos Brúnó 12.
U9 „A” csoport Mindkét csapat 50 % körüli eredményt ért el. Tabella: 3.
KLFC „B” 8 /4 /0 /4 /37:13 /12 pont, Legjobb góllövők: Molnár Bálint
14, Marton Annaróza 13, „B” csoport 1. KLFC „A” 8 /5 /0 /3 /39:37 /15,
Legjobb góllövők: Marton Annaróza 14, Alasz Bence 12.

Regionális Futsal Bajnokság 2. forduló: Bőny SE-Kőszegi LFC 8:5
(1:5), gólok: Prán Adrián (3), Fehér Dániel, Földvárszki, 7. forduló: Kőszegi LFC-Bőny SE 7:4, gólok: Fehér Dániel (5), Tóth, Földvárszki, 10.
forduló Kőszegi LFC-Kati-Transz Beledi SE 5:3 (1:0), gólok: Németh
(3), Csák, Kis/Kati-Transz öngól.
Futsal Magyar Kupa 1. forduló: Kőszegi LFC-VS Dunakeszi 6:1
(3:0), gólok: Prán Adrián, Fehér Dániel, Szabella, Lintner, Földvárszki,
Németh, 2. forduló: Kőszegi LFC-REAC Sportiskola 3:5 (0:2), gólok:
Fehér Dániel (2), Földvárszki.

Kőszegiek a ranglistán
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A Magyar Atlétikai Szövetség közzétette a 2021-es
év atlétikai rangsorait. Igaz
eredményüket szombathelyi egyesületük színeiben
érték el, de kőszegieket is
találhatunk a listákon, igazolva, hogy tehetségekben
nincs hiány városunkban.
Fedettpályán a 13 éveseknél Pápai Nerina (Szombathelyi SI) két számban
vezeti a rangsort (1000 m
3:21,06, négypróba „B” 1841 pont). Magasugrásban második (147 cm). A
20 éveseknél Németh Mihály Márk (Haladás VSE) ötödik (800 m 1:58,31).
Pápai Nerina szabadtéren hét számban is az élmezőnyben található. 1000
méteren (3:17,46), helyből ötösugrásban (13,23) és négypróba „B”-ben
(2274 pont) listavezető. 300 méteren hatodik (43,79), magasugrásban
ötödik (146), távolugrásban nyolcadik (503). Tagja a Sportiskola 3. helyen
álló 4x600 méteres váltójának (7:26,8). Horváth Anna (SzSI) 600 méteren
kilencedik (1:47,50) 2000 méteren harmadik (7:17,65). A 18
évesek között Iker Natália (Haladás VSE) 2000 méter akadályon
a legjobb eredmény birtokosa
(7:02,61) és 3000 méteren is
10-diknek minősítette magát
(11:08,27). Németh Mihály Márk
400 méteren (10. hely, 51,12) és
800 méteren (7. hely 2:00,49)
fért be az első tízbe. Decsi Dorka
(Dobó SE) kalapácsvetésben áll a
negyedik helyen (46,68).
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Az évek során elmaradhatatlan részévé vált
Kőszegen az Óév búcsúztatásának a szilveszteri
jelmezes futás. A futás barátai a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház szervezésében
most is az alkalomhoz illő hangulatban vágtak
neki a kijelölt távnak a város utcáin. Ötletben
vidámságban ezúttal sem volt hiány. A jókedv a
nézőkre is átragadt. A célban nem maradt el a
közös koccintás sem.

Kosárlabda: Siker nélkül
A 6. forduló, répcelaki mérkőzését december
8-án a rossz, havas útviszonyok miatt január
10-re halasztották. Ezúttal újabb halasztásra
került sor az ellenfélnél megjelenő Covid fertőzés miatt. A kőszegiek a 7. fordulóban, a Deck
Bistro ellen jártak legközelebb a győzelemhez,
de ezúttal sem tudták átlépni az árnyékukat.
Hajszálnyival a szombathelyiek győztek. Horváth
Roland 27 pontot, közte három triplát termelt, s
büntetőit is közel 80 %-ban értékesítette. Barabás Krisztián is 15 pontig jutott. A SzoESE ellen
nem volt esélye a csapatnak. A középső játékrészekben ugyan kiegyenlített volt a mérkőzés, de
a kezdő és záró negyedben nagyon nagy volt a
különbség az ellenfél javára. Csak Kámán Kristóf
(12) jutott 10 pont fölé.
Eredmények: 6. forduló Répcelak- Kőszegi
SE halasztva, 7. forduló Kőszegi SE-Deck
Bisto SE 56:60 (10:9, 15:19, 13:16, 18:16),
8. forduló SzoESE-Kőszegi SE 80:34 (24:4,
16:15, 15:19, 25:6)

Diáksport
Atlétika a Lóránt FC-ben
Három versenyen szerepeltek a Kőszegi Lóránt
FC fiatal atlétái:
Zalaegerszegen (11.05) a Sport XXI. sorozat
régiós mezei futóversenyén (3B Hungária
Kupa) a Kőszegi LFC-SzoESE vegyes csapat
3. lett. A csapat tagjai: Horváth Amira, László
Csenge, Gazdag Abigél, Fodor Botond. Egyéniben a lányoknál Horváth Amira elsőként, a fiúknál Fodor Botond hatodikként ért célba.
A Mezei Futó Magyar Liga 3. fordulóját
Szombathelyen rendezték (11.27.). Jó néhány
korcsoportban voltak érdekeltek a kőszegiek.
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Értékes helyezések mellett Bozzay Zsófia és
Bozzay Boldizsár korosztályában első lett. Mészáros Ivett a dobogó második, Lintner Ivett a
harmadik fokára állhatott.
Eredmények: U8 leány (1000m) 1. Bozzay
Zsófia, 2. Mészáros Mira, 3. Lintner Ivett,
U10 leány (1000m) 4. Bognár Mira, 5. Fodor Vanda, 6. Őri Anna, 7. Lintner Zsófia,
U12 leány (1000m) 4. Gerencsér Hanna,
5. László Csenge, 8. Gazdag Abigél Katica,
9. Nagy Fanni, U12 fiú (1000m) 1. Bozzay
Boldizsár, 9. Őri András, U14 leány (2000m)
4. Kumánovich Kinga, 5. Horváth Amira,
U14 fiú (2000m) 7. Fodor Botond, U16 fiú
(4000m) 21. Kumánovich Kristóf.
A Sport XXI. régiós teremversenyén, Zalaegerszegen (Zala Optika Kupa, 12.05) a Kőszegi
LFC-Keszthely VDSE vegyes csapat ötödik lett.
A csapat tagjai: Fodor Botond, Gerencsér Hanna, Horváth Lia, Biczó Nóra. A „Kölyökből atléta” versenyen még nem hirdetnek eredményt,
de Kiricsi Berill edző a csapat s annak kőszegi
versenyzőinek teljesítményét dicséretesnek értékelte. A csapat tagjai: Fodor Vanda, Nagy Fanni,
Nagy Léna, Bozzay Zsófia, Molnár Anna, Molnár
Bálint, Bozzay Boldizsár.

Teniszező testvérek a gimiben
Szép eredményeket, komoly előrelépést hozott
teniszben a Jurisich gimnáziumban tanuló Tihanyi testvéreknek a 2021-es versenyév. Fejlődésük megítéléséhez érdemes eddigi pályájukat
áttekinteni. Luca hét évesen, bátyja példáját követve kezdett teniszezni. A gyermekek Play+Stay
tenisz programjának keretében szerzett tapasztalatok birtokában, a Kőszegi SE majd a Sport
Hotel Kurz (Ausztria) színeiben játékpartnerével
megnyerték Burgenland U10-es bajnokságát.
Azóta öt alkalommal voltak bajnokok Burgenlandban a 18 év alattiak korcsoportjában. Két
alkalommal is negyedik helyezést értek el párjával Ausztria bajnokságának országos döntőjében. 2017-ben igazolt a Savaria TC csapatába
Szabó Péter edzőhöz. 2021-ben a felnőtt női
csapat tagjaként veretlenül járult hozzá a klub
OB I-be kerüléséhez. A magyar felnőtt ranglistán a 88. helyre lépett előre. A 2022-es versenyévadban idehaza az OB I-ben, Ausztriában
a Landesligában bizonyíthatja rátermettségét,
fejlődését.
Az idősebb testvér, Levente is hétévesen ismerkedett meg a sportággal. Partnerével a
burgenlandi ligában 2015 óta négy alkalommal állhattak a dobogó harmadik fokára. 2017
óta ő is a Savariá-ban üti a labdát. Nagyon jól
szerepelt az OB III-as férfi csapat tagjaként. A
magyar rangsorban csaknem 250 helyet lépett
előre (506-dikról a 258-dikra). Egyéni versenyeken objektív okokból nem tud indulni, így
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Szilveszteri futás
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még nagyobb siker ez a ranglistahely. Klubjának
csapatával jó esélye van 2022-ben az osztályváltásra. Ausztiában a Sport Hotel Kurz játékosaként a Kreisligában törekedhet a minél jobb
eredményre.
A testvérek felkészülését nagyobbrészt a tenisz
szakedző nagypapa, Tihanyi Tibor irányítja. Bízik tanítványai további fejlődésében. Sajnálja,
hogy a téli szűkös kőszegi edzéslehetőségek nehezítik a még eredményesebb edzésmunkát. A
pénzügyi hátteret sem egyszerű biztosítani, s az
ausztriai járványügyi korlátozások is akadályozzák a munkát.

Megyei B 33 Diákolimpia
Az ELTE SEK sportcsarnokában rendezte a Kosárlabda Szövetség (MKOSZ) a B33 kosárlabda
Diákolimpia megyei döntőjét (12.13.). A rendező szigorú egészségügyi szabályokhoz kötötte
az indulást. A védettségi igazolvány (vagy friss
teszt) megkövetelése miatt a Jurisich gimnázium
a tervezett három csapat helyett csak egyet tudott indítani. A gimisek bátortalanul kezdtek, így
továbbjutási esélyeik elszálltak. Egy győzelem
mellett három vereséggel zárták a csoportkört.

Eredmények: Jurisich Béta- GT/A 4:17,
Jurisich Béta-Berzsenyi Fiú 5:14, Jurisich
Béta- HBSZ2 12:7, Jurisich Béta-Hefelések
16:21. A csapat tagjai: Hosszú Péter, Kulcsár
Krisztián, Németh Balázs, Vanics Bence. Csapatvezető: Hani Tibor
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