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JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM
TORONYSISAK

A felújításnál megemelik.

Elkezdik
A Jézus Szíve-templom felújításának jelen-
legi helyzetéről Sarkadi Márton szakmai ko-
ordinátor adott tájékoztatást. A tervek arról 
szólnak, hogy a jó idő beálltával megkez-
dődik az építkezés. A templomot, elsőként 
annak tornyát, amely 57 méter magas, áll-
vánnyal veszik körül, lefedik a templomha-
jót, és kezdődik a felújítás. 
2020. július 22-én Soltész Miklós államtitkár 
és Ágh Péter országgyűlési képviselő jelentet-
te be, hogy a kőszegi egyházi ingatlanok fel-
újítására a Kormány két határozatában adott 
összesen 6,5 milliárd Ft támogatást. Mindez 
nemcsak a hitéletet szolgálja, hanem Kőszeg 
műemlékeinek a megőrzését. Vajon mondhat-
ja-e erről egy városlakó, hogy nem érdeke!
A szakmai koordinátor elmondta, hogy feb-
ruár elején még tárgyaltak a kivitelezővel 
a tervek véglegesítése érdekében. Fontos 
feladat az – építés során majd felhasznált 
– egyedi díszbádogok gyártásának a befeje-
zése. A díszbádog gyártása komoly szakmai 
munka, és nemcsak díszként, hanem – el-
sődlegesen – az esővíz elvezetését szolgálta. 
A templom a felújítás ideje alatt is működik, 
a templombelső díszített, ezért sem megen-
gedhető, hogy beázzon a munkálatok ideje 
alatt. Jelenleg is sok energiát fordítanak a tető 
ideiglenes javítására, annak érdekében, hogy 
elhárítsák a beázásokat, amelyek néhány 
hét alatt is komoly károkat képesek okozni. 
Egyes helyeken a tetőszerkezetet is meg kel-
lett erősíteni, ugyanis olyan rossz állapotba 
került, hogy összeomlása is bekövetkezhetett 
volna. Nem csupán a tetőhéjazat cseréjét 
végzik el az építők, hanem a tetőszerkezetet 
jelentős mértékben felújítják az esővíz okoz-
ta károk miatt. Mindez hosszabb időt vesz 
igénybe, és lesznek olyan tetőrészek, amelyre 
nem lehetne ráfektetni egy ideiglenes fedést, 
például védőfóliát. Ezért lesz szükség arra, 

hogy a templomhajót lefedjék védőtetővel, 
amely alatt biztonságosan lehet dolgozni, és 
a templom nem ázik be. Február elején azo-
kat a részleteket egyeztették a szakemberek, 
amelyek meghatározzák a befedés módoza-
tát, ugyanis nem szükséges a templomhajót 
egyszerre teljes hosszban lefedni. A védőtetőt 
időről időre arrébb helyezik.
A templomtorony sisakja látványosan meg-
dőlt állapotban van. A toronysisak nehezen 
hozzáférhető, ezért a korábbi javítások során 
a károsodott fagerendákból sok a helyén 
maradt, és ideiglenesen beépített megerősí-
tésekkel biztosították a sisak állékonyságát. 
A bajt a héjazat hibái okozták. Az egyik ilyen 
gócpont a toronyfalak oromfala mögötti te-
tőcsatlakozás, ahol a bádogozás tönkrement, 
és hosszú időn át szabadon befolyt a víz a 
toronybelsőbe. A javítás szükségessé teszi, 
hogy teljesen beállványozzák a templomtor-
nyot is. A toronysisak szerkezetét is javítani 
kell.  Ehhez meg kell emelni a toronysisakot, 
hogy az eresz közelében lévő, a befolyó víz 
miatt tönkrement szerkezeti elemeket ki le-
hessen javítani. 
A toronysisakot javarészt ma is – az 1890-es 
években gyártott – színes mázas cserép borít-
ja. Annak megállapítása fontos, hogy a cserép 
a felújítás után maradhat-e, erről a felépített 
állványzatról történő leszedés után lehet dön-
tést hozni. A szakemberek már vizsgáltak né-
hány darabot, azok jó állapotban voltak. 
Az építkezéshez daru mindenképpen szük-
séges, de hol legyen és mekkora, azt a ki-
vitelezési tervekben kell meghatározni. A 
templom környezete nehezíti az építkezést, 
mert szűk a hely, alig van lehetőség mun-
katerület kialakítására. Ugyanakkor az utca 
díszburkolata nem bír el komoly építőipari 
gépeket. Várhatóan szükség lesz helyenként 
a burkolat felszedésére, majd későbbiekben 
a pótlására.

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6500 példányban

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: március 2. 
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 9.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: február 16., március 16.
DR. NAGY EDINA aljegyző: február 23., március 23.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
február 23-án (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városházán. 

A tisztségviselők és a képviselő szeretettel várják
a választópolgárokat a fogadóórákra.

Ami elromolhat, az el is romlik!
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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: FEBRUÁR – MÁRCIUS
Február 28. (1. körzet) – Március 1. (2. körzet)  – Március 2. (3. körzet) 
Március 3. (4. körzet)

Karácsonyfa gyűjtés: FEBRUÁR
Február 18. (3. körzet) – Február 25. (4. körzet)

1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám március 14-én jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Szakorvosi látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

A minőségi rétegeket szemüveglencsére 
AJÁNDÉKBA adjuk!

Egyes SZEMÜVEGKERETEK 20%,
MULTIFOKÁLIS szemüveglencse

50% kedvezménnyel! 
NAPSZEMÜVEG kiárusítás

-20%-30%-40%!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!
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FORD RANGER 
STORMTRAK

FORD RANGER
STORMTRAK

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

Egyedi felszereltségű, 
Limitált szériás modell.

A kép illusztráció. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégáinkhoz bizalommal a fenti telefonszámon vagy az info@strauss.hu email címen.

Biztonság és fejlődés
Február a leghidegebb hónap. A ter-
mészetben, ahol minden tökéletesen 
célszerűen működik, ez a hónap a 
növények számára a mozdulatlan-
ság, a nyugalom, a várakozás hónap-
ja. Majd lassan elmúlik, és március-
ban újra elindulhat az élet, ahogyan 
a természet örök törvénye diktálja.
A város életében a tervezés, az éves 
munka előkészítésének időszaka ez. 
Februárban fogadja el a képviselő-
testület az önkormányzat költségve-
tését, meghatározva ezzel az egész 
éves munka, a város működésének 
és fejlődésének kereteit, fő irányait. 
A költségvetés nagyobb részt erős, 
pénzügyileg utólag módosíthatatlan 
kötelmeket tartalmaz, csak néhány 
területen biztosít az év során rugal-
masan kitölthető kereteket, moz-
gásteret. Milyen költségvetés került 
idén Kőszeg képviselő-testülete elé, 
milyen kilátásokkal indíthatjuk a 
2022. évet?
Költségvetésünk célkitűzése a mű-
ködés biztonságának és a fejlődés 
dinamikájának fenntartása. 
Az önkormányzati hivatal, a városi 

intézmények munkavállalóinak 
megtartása a stabil működés alap-
feltétele. A megemelt minimálbér 
és a garantált bérminimum, vala-
mint a törvényben előírt ágazati 
béremelések kifizetéséhez fedezet is 
szükséges, melyet Kőszeg alacsony 
saját bevételei nem biztosítanának. 
A 2022. év ezért aggodalmakkal 
indult, hiszen Kőszeg Város Önkor-
mányzata foglalkoztatotti létszáma 
az óvodákkal valamint a kulturális 
és szociális intézményekkel együtt 
meghaladja a 200 főt. A működés 
biztonságát végül a kormányzati in-
tézkedések teremtették meg. Január 
14-én jelent meg az a kormányren-
delet, amely jelentős többlet forrást 
nyújt az önkormányzatok működé-
séhez és feladataihoz (Kőszeg eseté-
ben több, mint 80 millió forintot). A 
munkaadói szociális járulék 2,5 szá-
zalékpontos csökkentésével együtt 
ez a támogatás, illetve az intézményi 
bérkiadások pályázati úton történő 
kiegészítése jelentős segítséget nyújt 
ahhoz, hogy biztonsággal tervezhes-
sük ezévi működésünket.

A 2022-es év a 2021-hez hason-
lóan jelentős fejlesztésekről lesz 
emlékezetes Kőszegen, a költség-
vetés fejlesztési oldalának összege 
megközelíti a 3 milliárd forintot. 
Folytatódnak a Kőszegi Út- és 
Parkolófelújítási Program 1 milli-
árd forintot meghaladó fejlesztései. 
Kiemelkedő városi fejlesztésként 
jelenik meg a költségvetésben az új 
temető és a mentőállomás létesíté-
sének költsége, valamint a csapa-
dékvíz-hálózat fejlesztés III. üteme, 
illetve a vasútállomásnál létesíten-
dő intermodális csomópont kiala-
kításának önkormányzati feladatai. 
Az év során további fejlesztési pá-
lyázatok pozitív elbírálásában re-
ménykedünk, így a költségvetés fel-
halmozási oldala tovább bővülhet.
A városüzemeltetési feladatokra 
220 millió forintot tervez költeni 
a város, ami közel 40 millió forint-
tal magasabb összeg a tavalyinál. 
A saját bevételekből megvalósuló 
fejlesztések volumene nagyságren-
dekkel kisebb, mint az állami vagy 
uniós forrásból tervezett beruhá-
zásoké, Kőszeg fejlődésében tehát 
óriási jelentősége van a pályázati 
úton illetve a Kormány által egyedi 

döntéssel biztosított forrásoknak.
Saját forrásból kisebb közműfejlesz-
téseket, javításokat tud elvégezni 
a város. Intézményi felújításokra, 
valamint közvilágítási és vonalas 
közműfejlesztésekre 30-30 millió 
forintot irányoz elő a költségvetés, 
az intézmények kisértékű tárgyi 
eszközbeszerzéseinek nagyságrend-
je 20 millió forint körül alakulhat.
Örömteli, hogy a társadalmi szer-
vezetek, egyesületek és a nemzeti-
ségi önkormányzataink költségve-
tési támogatása 2022-ben két év 
stagnálás után ismét érzékelhetően 
növekedhet.
A város előterjesztett költségvetése 
alapján elmondható, hogy a 2021. 
évhez hasonlóan sikeres, fejleszté-
sekben bővelkedő év következhet 
Kőszeg történetében. A fejlődés in-
tenzitásának, lendületének forrása 
egyértelműen a korábban nem ta-
pasztalt mértékű állami, kormányzati 
támogatás, melynek megszerzéséhez 
a jövőben is nagyon intenzív lobbi 
tevékenység, a város és a Kormány 
közötti gyümölcsöző, szoros együtt-
működés fenntartása szükséges.

Básthy Béla
polgármester
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Aktuális hírek
„Elérkeztünk oda, hogy megala-
pítható a levéltár, a működéshez 
szükséges feltételek biztosítot-
tak” – hangzott el január 27-én 
a testületi ülésen. A levéltárat a 
Kőszegi Városi Múzeum és Könyv-
tár telephelyeként hozta létre a 
képviselő-testület, így az összevont 
intézmény neve Kőszegi Városi Mú-
zeum, Könyvtár és Levéltár. 2022. 
február 15. az alapítás dátuma. 
Kőszeg évszázados dokumentumait 
őrző intézményről közel másfél éve 
fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy a kőszegi önkormányzat ve-
gye fenntartásba. A változás dátu-
máig Magyar Nemzeti Levéltár Vas 
Megyei Levéltára Kőszegi Fiókle-
véltáraként működött. Az átvétel 

érdekében a képviselők 2020-ban 
megbízták Básthy Béla polgármes-
tert, hogy tárgyaljon az illetékes 
hatósággal. Az érvényes szabályo-
zás szerint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma jóváhagyásával ala-
pítható meg ténylegesen a levéltár. 
Az EMMI Könyvtári és Levéltári 
Főosztályától 2021. december 
20-án érkezett meg az engedély. 
A képviselők egyhangúlag hozták 
meg a közlevéltár alapításáról szó-
ló döntést. A szavazást követően a 
városvezető elmondta, hogy az el-
múlt évben sokszor és több vezető-
vel tárgyalt a levéltár ügyében, „és 
keressük mindenkivel a további 
értelmes együttműködést”. Hang-
súlyosan mondta, hogy a döntés 

előtti napon, január 26-án talál-
kozott prof. Miszlivetz Ferenc FTI-
iASK főigazgatóval, aki örömmel 
nyugtázta – akkor még csak – a 
levéltárral kapcsolatos terveket.

•
Január 27-én a testületi ülésen 
Básthy Béla polgármester elmond-
ta, hogy sikeres tárgyalást foly-
tatott a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. vezetőivel, és megállapodtak 
abban, hogy a Rákóczi és Rohonci 
utca felújítása érdekében a Zrt. és 
az önkormányzat közösen nyújt be 
pályázatot. 

•
Maxim László r. alezredes, kőszegi 
kapitányság vezetője arról küldött 
tájékoztatást az önkormányzatnak, 
hogy a Kőszeg II. körzeti megbízot-
ti működési körzetbe Tóth Gábor r. 
törzsőrmestert kívánja kinevezni 
2022. március 1-től.  A képviselő-
testület január 27-én döntést hozott 
arról, hogy a kinevezést támogatja. 
Ezt megelőzően Táncsics  Péter 

azt kérdezte, hogy Kőszegen miért 
csak két körzet van, hiszen kisebb 
településen ennél több a körzeti 
megbízottak száma. Tekintve, hogy 
ennek meghatározása rendőrható-
sági feladat, azért a kérdést tovább 
adtuk a sajtóreferensnek. A követ-
kező válasz érkezett: „Kőszegen, 
mint rendőrkapitánysági székhe-
lyen állandó a rendőri jelenlét, a 
körzeti megbízottak a szükséges 
és a rájuk háruló feladatokat ma-
radéktalanul el tudják látni”. 

KZ

Leendő építkezők figyelem!
Most érdemes elvégezni a közmű-
fejlesztéseket!
2022-ben is folytatódik a kormány-
zati támogatásból megvalósuló 
Kőszegi út- és parkolófejlesztési 
program, valamint elindul a Kőszeg 
város csapadékvíz-elvezetési rend-
szerének továbbfejlesztése tárgyú 
projekt is. Ezeknek köszönhetően 
számos rossz állapotú út teljesen 
megújul, valamint új szilárd bur-
kolatú utak is létesülnek a hegylábi 
területeken. Mindannyiunk érde-
ke és szándéka, hogy az új út-
burkolatok sokáig szolgálhas-
sák a kényelmes közlekedést, és 
csak rendkívüli, havária helyzetben 
(csőtörés, hibaelhárítás) kerüljenek 
idő előtt megbontásra. 
Az elmúlt évek tapasztalataiból is 
tudjuk, hogy néhány ingatlantulaj-
donos, vállalkozó csak az útfelújítás 
finisében döbben rá arra, hogy va-
lamely közműre (jellemzően ivóvíz, 
szennyvíz és gáz) történő rácsat-
lakozás egyrészt időigényes (ter-
vezést/engedélyezést is igényel). 
Másrészről nincsenek tisztában 
azzal, hogy új útburkolat Kőszeg 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület-hasz-
nálatról és a városkép védelmé-
ről szóló 1/2000. (II. 1.) számú 
önkormányzati rendelete alapján 

5, ill. 10 évig csak üzemzavar 
elhárítása céljából bontható 
meg. Arról nem is beszélve, hogy a 
helyreállítás ilyen esetben jelentős 
költséggel jár.
Az önkormányzat, a kivitelezők és 
a közműszolgáltatók mindent meg-
tettek a múltban is azért, hogy a 
kívánt közműcsatlakozások – rend-
szerint soron kívül – az aszfaltozást 
megelőzően megvalósulhassanak. 
Több esetben a beruházás befeje-
zése is csúszott emiatt.
Arra kérünk minden ingatlan-
tulajdonost, különösen azo-
kat, akik a következő években 
építkezést vagy éppen eladást 
terveznek, hogy fontolják meg 
a közeljövőben felújításra/fej-
lesztésre kerülő területeken a 
közműbekötések mielőbbi el-
végzését. 
Kérjük, hogy a Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Fejlesztési Iro-
dáján tájékozódjanak a beruházá-
sok várható menetéről, befejezési 
határidejéről és jelezzék, amennyi-
ben ilyen munkálatokat terveznek. 
Egyúttal a szükséges engedélyezési 
eljárást mielőbbi megindításáról is 
gondoskodjanak.
Együttműködésüket előre is kö-
szönjük!

Önkormányzat

Aki szívesen dolgozna idén, 
vagy csak nyáron Írország-
ban, az megteheti Kőszeg 
Douzelage partner városá-
ban, Bundoran-ban.
Információs weboldal: 
https://discoverbundoran.
com/jobs-in-bundoran/
További részletek a munka-
lehetőségről: 
istvanmatrai9@gmail.com
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Nemcsak belvárosa van Kőszegnek
Az elmúlt év végén elkészültek a 
Somlai Mérnöki Iroda Kft. által ter-
vezett parkolók az Írottkő utca 13 
– 15. szám között. Erről az egyik 
közelben élő asszony azt mondta, 
hogy az építők szorgalmasan dol-
goztak, és szép munkát végeztek. 

Egy autóval rendelkező férfi a fo-
tón is látható zöldterület helyén is 
építtetett volna parkolókat, hogy 
az csatlakozzon a másik egység-
hez. Ő csak szerette volna az áthaj-
tást, míg egy ismertelen autós – a 
nedves földön hagyva a keréknyo-
mokat – a padkákon keresztül át-
hajtott a zöld területen, az újonnan 
ültetett fák között. Mindez jól lát-
ható volt február 5-én, amikor saj-
tótájékoztató keretében Ágh Péter 
országgyűlési képviselő és Básthy 
Béla polgármester hivatalosan is 
átadta a beruházást a lakosság-
nak. Persze a lakosság rendszerint 
használatba veszi az új utakat, 
parkolókat, amikor még dolgoznak 
az építők. Tény, hogy az ily módon 
történő átvételre az elmúlt évben 
rendkívül sok lehetősége volt a kő-
szegieknek. Utak, parkolók sokasá-
ga újult meg a városban.
Az Írottkő utca 13 – 15. szám kö-
zött – 29.986.000 Ft +áfa beru-
házási költség mellett – újabb 26 
db parkoló áll a lakók rendelkezé-
sére. A két ház között összesen 50 
db. Az ide vezető Írottkő utca – az 
Űrhajósok és Velemi út között lévő 
szakasza – is új járófelületet kapott 
211 méter hosszúságban. Ezzel 
együtt mindkét oldalon elvégez-
ték az szegélycserét. A beruházási 
költsége 24.939.000 Ft + áfa volt. 
A kettő együtt bruttó 69,7 millió 
Ft, amit a Kormány által adott 2,8 

milliárd Ft támogatásból finanszí-
rozott az önkormányzat.
A sajtótájékoztatón átadtuk az 
’autóval rendelkező férfi’ kérdését 
a városvezetőnek. A válasz szerint 
a tervezők nem javasolták a for-
galom növekedését okozó átjárást, 

csökkentette volna a zöld területet, 
és mindez nem érdeke a házak la-
kóinak sem.
Básthy Béla polgármester fontos-
nak tartotta az átadó ünnepséget, 
az egyik építési projekt lezárását, 
merthogy a lakótelep és a környe-
zete jelentősen változott. Mindez 
egyik válasz azokra a városveze-
tés felé érkezett felvetésekre, hogy 
nemcsak belvárosa van Kőszegnek, 
amikor a fejlesztések kezdődnek. 
„Az volt a célunk, hogy a lakó-
telep örökölt adottságait, amely 
az építése időszakában nem volt 
kiemelten fontos, a fejlesztések 
előterébe helyezzük” – fogalmaz-
ta meg a városvezető. Utalt arra 
is, hogy az Űrhajósok útja középső 
szakaszán egyszerre két irányba 
nem tud haladni jármű, mert a 
parkoló autók az egyik sávot lezár-
ják. Mindez igaz volt az Írottkő utca 
felújított szakaszára is. A parkoló-
helyek hiánya folyamatosan gon-
dot okozott a lakótelepen élő autó-
soknak. Elmondta, hogy az Írottkő 
utca és az Űrhajósok utca sarkán 
előrehaladott állapotban van a 39 
új parkoló építése. Eddig összesen 
a lakótelepen 333 parkoló újult 
meg, vagy az építése folyamatban 
van. Ezek közül 91 új parkoló. 
A Rohonci 38-as háznál a kavi-
csosból térköves parkolót építettek 
február elején. A Rohonci 42 – 44. 
ház előtt 36 parkolót újítottak fel. 

Az idei városépítő munkák itt kez-
dődtek január 17-én, február első 
hetében csaknem befejezték az 
ottlévő parkolók felújítását.
Mindez „nagyon jelentős lépés, 
és nem könnyű feladat, mert 
ehhez jelentős összegű pénz-

ügyi forrásokra volt szükség” 
– fogalmazta meg Básthy Béla 
polgármester. Majd arról beszélt, 
hogy „az új parkolók építése fel-
tárta a terület sebeit, amelyből 
van bőven”.  Egyik ilyen „seb” a 
zöldterület, ahol változásokra van 
szükség. Az elhangzottak szerint 
az önkormányzat „élhető lakó-
telep” cím alatt pályázatot adott 
be, amelynek keretében a járdák 
jelentős része megújul, és a zöld-
terület is átalakul, a szándék sze-
rint egy átgondolt területgondozás 
valósul meg. Ezzel a lakótelep 
zöldkaraktere erősebb lesz, a faál-
lományban egy minőségi változás 
történik. Elhangzott az is, hogy az 
eddigi és a jövőbeni fejlesztések 
szorosan kapcsolódnak, és egy-
mást erősítik.
„Bízunk abban, hogy Kőszeg 
lakótelepe a fejlesztések révén 
sokkal jobban szolgálja a város-
lakókat. Az itt élő többezer em-
ber akkor tudja igazán jól érezni 
magát, magáénak tudni Kőszeg 
gyönyörű belvárosát, ha a saját 
környezete is megszépül” – in-
dokolta a megvalósult és a leendő 
fejlesztéseket a polgármester. A 
bejelentés még arról is szólt, hogy 
az Űrhajósok utca középső szaka-
szára, illetve a Sigray utca Velemi 
út felőli részének a felújítására az 
önkormányzat pályázatot nyújtott 
be. (8. old)

„És mindezeknek nincs vége” – 
fűzte hozzá a tájékoztatóhoz Ágh 
Péter országgyűlési képviselő. 
Majd hangsúlyozta, hogy az elvég-
zett munka eredménye látványos, 
a városban több helyen már rakla-
pokon elhelyezett építőanyag a fo-
lyamatban lévő munkálatokat jelzi. 
Mindez azt jelenti, hogy a közösen 
végzett jó munkának lesz folytatá-

sa. Sok mindenre elég a 2,8 milli-
árd Ft, de nem mindenre, az igény 
pedig egyre több lesz. Ehhez, a kö-
zös feladatvállaláshoz mindenkire 
szükség van: a kőszegi polgárokra, 
a város önkormányzatára, és arra 
a Kormányra, amely erőteljesen tá-
mogatja Kőszeg fejlődését. „Azon 
dolgozunk, hogy a kormányzati 
támogatások, a pénzügyi for-
rások tovább bővüljenek, és a 
Básthy Béla polgármester által 
vezetett önkormányzat további 
tervei is megvalósuljanak” – 
mondta Ágh Péter. Mindezt kiegé-
szítette Fekete-Pataki Edit a lakó-
telep választott képviselője, aki na-
gyon szeretné – mert a tervek már 
megvannak –, ha a Sigray utcába 
és a Faludi Ferenc utcába tervezett 
játszótér mielőbb megvalósulna.

Kámán Z

Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk 
alkalmából: Imre Margit sz. 
Laczkó-Győrffy Margitot (92 
éves), Háni Ferencné Brückler 
Emíliát (92 éves), Szeitz Ernőné 
Vider Máriát (97 éves), Rákos 
Antalné Szabó Ilonát (98 éves) 
és Kovács Ferencet (93 éves).



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXXV.ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2022 . FEBRUÁR  14 . 

6

jektekbe bekapcsolódni, melyek keretében isko-
lai csereprogramokat hajtunk végre és különböző 
témák köré szervezünk programokat. Ezekben az 
iskolai pályázattal megvalósuló projektekben a 
tanulóknak módjuk nyílik világot is látni, barát-
ságokat kötni és olyan készségeket fejleszteni, 
melyekre az életben nagy szükség van.  

– Egyébként az iskolán kívül is sokat tanítok, és 
az iASK-kal közösen készítettünk egy angol szó-
beli érettségire felkészítő videó sorozatot is, ami 
a YouTube-on elérhető. Honlapomról sok hozzá 
kapcsolódó, az érettségire való felkészülést se-
gítő anyag elérhető.  
– A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnökségi 
tagja is vagyok. Ez a civil egyesület lelkes kő-
szegiekből áll, akik a város testvér- és partner-
városaival való kapcsolatokat közös programok 
és projektek szervezésével támogatják. Az utóbbi 
időben néhány programot a pandémiás helyzet 
miatt online, vagy hibrid formában lehetett csak 
megtartani, de aktívak maradtunk.  Vannak di-
ákoknak, fiataloknak szóló projektek is, de az 
idősebbeket is igyekszünk megszólítani, például 
jelenleg az „Aktív idősödés” című nemzetközi 
projektben is részt veszünk partnereinkkel. Vagy 
például a nyáron került felavatásra Kőszegen az 
Európa-park, melynek előkészítésében egyesüle-
tünk is részt vett. Még nem jártam az összes part-
nervárosban, de hosszú az élet, remélem eljutok 
még néhányukba. Pár évvel ezelőtt életemben 
először voltam Vaihingen an der Enz-ben, ahol 
nemcsak az egyesületet képviseltem, hanem a 
Kőszegi Orientális Táncklubbal fel is léptünk.
– Hát akkor beszéljünk a hastáncról, ami igazá-
ból nem a has tánca, inkább a csípőé, de persze 
a nyitott ruhában a has vonzza a szemet… Ép-
pen ezért szeretem az orientális tánc kifejezést, 
ami a „raks sharki”, azaz a kelet tánca megne-
vezésre utal. Lelkes táncosokból álló kis amatőr 
csoport vagyunk, a tánc öröméért műveljük ezt a 
műfajt.  A női szépség táncának is nevezik, mert 
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Kávészünet Lepold Ágnes tanárnővel 
 Tanít, szervez, táncol

Kávészünet rovatunk szereplői mindig büsz-
kén említik, ha kőszegiségüket generációkig  
visszamenőleg fel tudják deríteni. Így van 
ezzel Lepold Ágnes a Jurisich Miklós Gim-
názium angol-matematika szakos tanár-
nője is. Tősgyökeresnek mondhatja magát. 
Szülei, nagyszülei mind itt éltek. Büszkén 
említi dédnagyapját, Lepold Sámuelt, aki a 
Kőszeg-Szombathely között 1883. augusz-
tus 1-jén megnyílt vasútvonalon gőzmoz-
donyvezetőként dolgozott.
Anyai ágon a Scheck-ből magyarosított 
Szendrő famíliához tartoznak. Scheck Jó-
zsefnek, a másik dédszülőnek szőlője volt, 
Bechtold István meg is örökítette őt soro-
zatában, puttonnyal a hátán, csakúgy mint 
apai nagyapját, Lepold Gézát, vörösboros 
poharával. Ezer és ezer szállal kötődik Kő-
szeghez, imádott városához.  
A most 83 éves édesanyja a Latex Posz-
tógyárban dolgozott, édesapja – aki már 
nem él – az Építő KTSZ-ben volt művezető. 
Testvérei közül az öccse mérnök lett, a húga 
szintén tanár, de ők nem Kőszegen élnek. 
Nekik összesen nyolc gyermekük van, Ágnes 
többnek is keresztanyja.
Tanulmányait a Bersekben és a Jurisich 
Gimnáziumban végezte.  Tanári diplomáját 
Egerben a Tanárképző Főiskolán matema-
tika-angol szakon szerezte, amit később a 
Debreceni Egyetemen egészített ki. Egerben 
még hittanár szakot is szerzett. Tolmács és 
szakfordító végzettsége is van és néhány 
vargabetű után régi Alma Materében, a 
JMG-ben kötött ki, ahol már lassan 20 éve 
tanít. Ágnessel a tanári, meg a testvérvárosi 
egyesületben végzett munkájáról és egy 
igazi kuriózumról, az orientális tánc műve-
léséről beszélgettünk. 
– A gimnáziumban eleinte angolt tanítottam 
csak, minden tagozatunkon van tapasztalatom, 
a heti 3 órától a heti 18-ig, ahol már 3 tanár 
működik együtt, köztük anyanyelvi lektor is min-
den évben. Diákjaim elég szép sikereket értek 
el rangos versenyeken. A városnak is fontos ez, 
a két tanítási nyelvű tagozat tanáraival együtt 
meg is kaptuk a várostól a Pro Communitate dí-
jat 2008-ban. Idővel a matematika szakomra is 
egyre inkább szükség lett. Jelenleg matektanár-
ból kezd hiány lenni, ezért az órarendemben ez a 
tárgy került többségbe. Leginkább a két tanítási 
nyelvű tagozaton, angol nyelven tanítom a ma-
tekot. Szerencsére egyre több kurzust kínálnak 
az egyetemek angolul, diákjaink felkészülten 
vágnak neki ezeknek, s talán idővel lesz után-
pótlás is matematika-angol szakos tanárból…
– Lehetőségük van különböző nemzetközi pro-

minden nő, aki ezt táncolja, megszépül. Ennek a 
belső női energiák felébresztése az oka – sajnos 
hajlamosak vagyunk nagyon mélyre eltemetni a 
napi rohanásban, az elgépiesedett, elférfiasodott 
világban. Én azt vallom, hogy úgy legyünk femi-
nisták, hogy mutassuk fel a női értékeket. 
Ez a tánc a  mai formájában az egyiptomi folk-
lórban gyökerezik, amit a 20. század első felé-
ben tettek színpadra, ötvözték a klasszikus ba-
lett elemeivel is, a show műfajjal és persze sok 
közel-keleti nép tánca benne van. Én a klasz-
szikus stílust művelem, de modern műfajokban 
is kipróbáltam magam. Az Aster művésznevet 
választottam, de igazából itt, Kőszegen ezt ke-
vésbé használom. 
A versenyzéstől már visszavonultam. A fellépés-
től viszont még nem, amíg hívnak és örülnek 
a táncomnak az emberek, addig nem is fogok. 
Persze minden életkorban meg kell találnia az 
embernek azt a stílust és öltözéket, ami számá-
ra a legelőnyösebb. Ez az előnye a népi eredetű 
táncoknak, hogy van benne a gyerekektől az idő-
sekig mindenkinek megfelelő stílus. Annyira sok 
érzelmet felszínre tudunk hozni ezzel a tánccal, 
hogy már azt lehetne mondani, hogy terápiaként 
működik. Receptre felírnám, minden nőnek!
– Elsősorban Kőszegen lépünk fel, városi ren-
dezvényeken – például az Ostromnapokon, a  
Szüreten. A környéken sok helyen voltunk már, 
a Savaria Karneválon is rendszeresen részt ve-
szünk. Bálokon, jótékonysági rendezvényeken, 
sok programon. A „Kelet Varázsa Nyugaton” has-
táncfesztivált megszerveztük itt Kőszegen több 
alkalommal is, az Ostromnapokhoz kapcsolódó-
an, amiért a város elismerését is átvehettük.  
– A tánc elsősorban érzelmeket jelenít meg. A 
hastáncban van jókedv, buli hangulat, csipkelő-
dés, viccelődés is. Aztán a szerelmes, romantikus, 
vagy éppen nosztalgikus érzelmek is. De ennél ez 
sokkal mélyebb, mert mindenki önmagát táncol-
ja, még a betanult koreográfiában is – ezért nem 
ugyanolyan ugyanaz a koreográfia, ha az egyes 
táncosokat nézzük. Ars poetikámnak is ezért vá-
lasztottam ezt a gondolatot: „Az a jó a táncban, 
hogy amit a hétköznapokban szürke álarcunk 
mögé rejtünk, kimondani nem tudunk, azt bele 
tudjuk tenni a mozdulatokba. Segít megérte-
nünk, hogy kik vagyunk. Az élet egy nagy moz-
gás, és a mozdulataink árulkodnak rólunk – jót 
is, rosszat is, de ezek vagyunk mi és ez szép.”
– Igyekszem szétválasztani a hobbimat a mun-
kámtól. A diákok néha egy-egy diáknap alkalmá-
val a segítségemet kérik valami jópofa dologhoz. 
Én azt gondolom, hogy mindenki táncoljon vala-
mit, amihez neki leginkább kedve van. Éppen ezért 
nagyon szívesen kapcsolódtunk be a Nagy Tánc-
választó eseményébe az utóbbi két alkalommal, 
amikor Kőszegen megrendezték. Nietzsche szerint: 
„Minden olyan napot elveszettnek kell tekinte-
nünk, amelyen nem táncoltunk legalább egyszer.” 
Úgyhogy megyek is, mert ma még nem táncoltam!
   Kiss János
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Felnőtt háziorvosi rendelés
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. 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 megbeszé-
lés 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

Gyermekorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2022. január 1-től a gyermekorvosi körze-
tekben 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

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
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Olvasói levél
Életkép. Egy nagymama kisgyermekkel sétál a 
belvárosi utcában. A kislány tipeg jobbra, tipeg 
balra, egyszer csak megcsúszik és elesik. Sebaj, 
mennének tovább! Aztán mégsem. A kis csizmács-
kára ragadt az, amit a kutyás gazdi ott hagyott. A 
lábzsákba így visszatenni nem lehet a kisgyerme-
ket, a hidegben a csizmát levetni nem lehetett. A 
közelben lakó ismerős segítségével megoldódott 
a probléma. Kőszeg belvárosa, különösen a Bem 
József utca, a  kutyasétáltók kedvelt helye. Ez nem 
is probléma, ha kedvenc kutyusuk után mindenki 
összeszedné a kutyapiszkot. Amúgy kötelező bün-
tetés terhe mellett. Kérjük, a kedves állatbarátokat, 
ne fordítsák el fejüket, mintha nem is látnák, ami-
kor kedvencük a dolgát végzi. Utána szedjék fel! 
Legyenek tekintettel az embertársakra! Köszönjük, 
ha megteszik! Kőszeg épül és szépül. Látjuk az 
épületek, utak megújulását, turistacsalogató öt-
letek megvalósítását. Amit mi is tehetünk, legyen 
tisztább a városunk!

T-né

Az Ökumenikus imahéten a COVID árvák javára 96 000 Ft 
gyűlt össze, amely összeget a kőszegi plébánia továbbította a 
Regőczi Alapítvány számára. Január hónapban a Jézus Szíve-
templom felújítására 52 000 Ft adomány gyűlt össze. Minden 
felajánlásért köszönetét fejezi ki a plébánia. Az adóbevallás-
nál kérik a Kedves Olvasót, hogy vegye figyelembe a Katoli-
kus egyház javára történő 1%-os felajánlást. Nulla adófizetés 
mellett is működési támogatást eredményez az egyház javára. 

Fotógaléria az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok
linken, a kereső címsorába írva
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Útfelújítástól a körforgalomig
Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 
című pályázat ismét szolgálhatja 
Kőszeg fejlődését. Korábban már 
hétszer nyert az önkormányzat, 
először 2016-ban. A mostani útfel-
újítási dömpingben ki emlékezik a 
Temető utca felső szakaszának na-
gyon várt felújítására. A pályázható 
célok közül a képviselő-testület 
ismét „belterületi utak, járdák, hi-
dak” állapotának javítását szolgáló 
lehetőséget választotta a pályázat-
ban megadott célok közül.
Ezek szerint a Sigray Jakab utca 
Űrhajósok útja – Velemi út közötti 
szakasza (233 m), valamint az Űr-
hajósok útja középső szakasza, 
a 19. házszámig (273 m) útburko-
lat felújítására adott be pályázatot 
az önkormányzat. A tervek szerint 
a kétrétegű aszfaltozáson kívül 
megtörténik a szegélykövek cse-
réje is. A döntést a forgalom vár-
ható növekedésével indokolták. A 
Sigray Jakab utca felső szakasza, 
illetve az Írottkő utca felső szaka-
szának felújítása a 2,8 milliárd Ft 
összegű kormányzati támogatásból 
megvalósult. Ezen kívül épül az 
Írottkő utca és az Űrhajósok útja 
sarkán a 39 új parkoló. Tény, hogy 
az SOS-gyermekfalu egykori terü-
letén egyre több lesz a társasház. 
Mindez előre vetíti a két utcában a 
forgalom növekedését.
A két útszakasz beruházásának ter-
vezett bruttó összköltsége: 54 207 

716 Ft, de a maximális elnyerhető 
támogatás negyven millió Ft. A kü-
lönbözetet az önkormányzat fizeti 
meg. A képviselők nyolc igen és két 
nem szavazattal útjára indították a 
február 4. beadási dátummal ren-
delkező pályázatot.
Ezt megelőzően Velkyné Ball And-
rea elmondta, hogy örül a városban 
zajló fejlesztéseknek, de jelezte a 
Kőszegfalván lévő járdák problé-
máit. Azt is, hogy a falu elejétől a 
87-es útig kockázatos a gyalogos, 
kerékpáros közlekedés. A hatóság 
elutasította az autók számára a 
sebesség csökkentését, járda épí-
tését javasolták. „A sebességkor-
látozás kérdésének meg egyszer 
nekimegyünk” – mondta Básthy 
Béla polgármester az ott történő 
kerékpáros közlekedés miatt. Ál-
láspontja szerint lesz lehetőség a 
sebesség csökkentésére. A hatóság 
vezetőjével történt legutóbbi meg-
beszélésen ez a felvetés nem volt a 
tárgyalt témák között.
Az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló pályázat sportcélú fejlesz-
tésre is ad lehetőséget – vetette 
fel Táncsics Péter. Azt is elmondta, 
hogy a tekepálya hat éve be van 
zárva, annak felújítása szolgálná 
a sportolókat. A pályázati kiírás 
tartalmazza a hidak felújítását is. 
Elmondta, hogy a „korábbi tájé-
koztatókból azt is megtudtuk”, 
hogy a vasútállomásnál a körfor-
galom létesítése nem lehetséges, 

mert a híd jelenlegi műszaki álla-
potában erre nem alkalmas. Majd 
arról beszélt, hogy abból az anyagi 
forrásból, amelyből egy éve zaj-
lanak fejlesztések, talán van még 
lehetőség. „Ahol ennyi pénz van, 
találnak még egy kicsit” – mondta 
a képviselő.
Majd az elhangzott válasz szerint: 
„Rengeteg indokolt költséghely 
van, amire lehet pénzt költeni” 
– mondta Básthy Béla polgármes-
ter. A tekepályára vonatkoztatva 
elhangzott, hogy azon a helyen a 
sportegyesület többcélú sportcsar-
nok építésében gondolkodik. Tény, 
hogy erre már adtak be pályázatot, 
és „ezért a célért lobbizunk”. Az 
is biztos, hogy ebben a pályázatban 
rendelkezésre álló keretösszeg (40 
millió Ft) nem elegendő csak a te-
kepálya, és épület rendbetételére, 
„amit mindannyian tudunk”.
A képviselőket egy döntés elé állí-
totta a városvezető: „Azt minden-
ki maga döntse el, hogy a város 

közérdeke szempontjából melyik 
feladatnak mekkora a jelentő-
sége. A város szempontjából a 
biztonságos közlekedés egy ma-
gasabb szempont”.
A vasútállomáshoz kapcsolódó 
körforgalom kérdésére válaszolva 
a polgármester elmondta: nem a 
híd rossz állapota gátolja a körfor-
galom építését, hanem annak mé-
reténél fogva nem lehet a közelébe 
körforgalmat építeni. Nem áll ren-
delkezésre hely, hogy oda bevezető 
illetve kivezető utat építsenek. A 
körforgalom építését, amit a kez-
detektől a város forszírozott, nem 
a város vetette el, hanem a NIF 
Zrt.-vel közösen megrendelt tanul-
mányterv. (KéV 2021. október 18. 
12 old.) Azért, mert egyértelműen 
kimondta: egy óriási költségekkel, 
méretében jelentősen bővített új 
hídra lenne szükség. Ennek meg-
valósítására nincs elegendő indok. 
„Örülnék annak, ha mindenki 
tudná, hogy erről egy szakértői ta-
nulmány hozott állásfoglalást” – 
mondta Básthy Béla polgármester.

KZ

Az Országzászló környezetének felújítása méltó módon valósult meg. 
Kiváló volt a tervezés, és az építés. Hangolódik a talapzatra írt mondat-
hoz: „Hazádnak rendületlenül …”
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Lomilottó nyertesei
Kőszeg Város Önkormányzata 
„Lomilottó” néven lakossági nye-
reményjátékot indított 2022. szep-
tember 15-től. A nyereményjáték 
szabályzat szerint azon kőszegi, 
hulladékgazdálkodási szerződéssel 
rendelkező ügyfelek, akik igénybe 
veszik a kőszegi Hulladékudvar 
szolgáltatásait, részt vehetnek a 
nyereményjátékban.
Nyereményjáték nyereményei ha-
vonta összesen 100.000,-Ft értékű 
vásárlási utalvány, amely a sorsolás 
sorrendjében az alábbiak szerint 
oszlik meg a játékban résztvevők 
között: A sorsolás alkalmával 5 sor-
szám került kihúzásra 2022. január 
1 – 2022. január 31. között kiosz-
tott sorszámok közül. 

Január hónapban 142 db sorszám 
került kiadásra.
A nyertes sorsjegyek:
KÉK 56:  40.000 Ft
KÉK 20:  30.000 Ft
KÉK 46:  15.000 Ft
PIROS 1:  10.000 Ft
KÉK 63:    5.000 Ft
Korábbi sorsolások alkalmával két 
nyertes szelvény birtokosa nem 
jelentkezett a nyereményért, így a 
bennmaradt nyeremények (10 ezer 
Ft, 5 ezer Ft) újrasorsolása szintén 
megtörtént.
KÉK 79:  10.000 Ft
KÉK 64:    5.000 Ft

A nyertes sorszámok a Kőszeg és 
Vidéke újság aktuális lapszámában 
(megjelenés: 2022. február 14.), 
valamint Kőszeg Város Facebook 
oldalán, illetve a www.koszeg.hu 
weboldalon közzétérelre kerülnek. 
A nyertesek legkésőbb a Kőszeg és 
Vidéke újság megjelenését köve-
tő 10 napon belül (2022. február 
25.) jogosultak jelentkezni a nyere-
ményekért, személyesen a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügy-
félfogadási napjain a Városüzemel-
tetési Osztályon.

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.
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280 ezerrel csökkent
Kőszeg Meseváros Óvoda és Böl-
csőde új épületrészében február 
1-jétől működik a háromcsoportos 
bölcsőde. Ettől a naptól újabb 12 
gyermeket, összesen 36 aprósá-
got tudtak befogadni a gondozók. 
Guttmann Ferencné intézményve-
zető úgy nyilatkozott, hogy a körül-
mények megfelelnek a 21. század 
igényeinek. Mindezt megerősíthetik 
a 36 gyermek szülei. A kicsik azzal 
is, hogy csendesen 
lepihennek ebéd 
után az ágyakon.  
Ezt tették február 
9-én a déli órákban 
is. Akkor többen 
voltak az udvaron, 
mert azokban a 
percekben zajlott a 
beruházás átadása. 
A fénylő ablakokon 
lehetett látni a ki-
csiket az ágyakon. 
Ki tudja megmon-
dani, van-e érté-
kesebb emberi él-
mény a kisgyermek 
tekinteténél.
„Hálásak vagyunk a kőszegi 
szülőknek, akik gyermeket vál-
lalnak. Teszik ezt azért, mert 
vállalják a családi élet örömét, 
és a biztos jövő mellett dönte-
nek” – fogalmazta meg Ágh Péter 
országgyűlési képviselő. Majd hoz-
záfűzte: a bölcsőde bővítésén túl 
a családok biztonságát szolgálja, 
hogy a gyermeket nevelő szülők 
február 14-ig megkapják a családi 
adóvisszatérítést. Ez is egy lépés 
azért, hogy egyre több gyermek 
szülessen, és a szülők békében, 

nyugalomban tudják nevelni gyer-
mekeiket. A képviselő egy rövid 
félórában látta, miként gondozzák 
a kicsiket a bölcsődében. A látot-
tak alapján mondott köszönetet a 
dolgozóknak.
Való igaz: az épületben ragyog min-
den, a 2009-ben átadott szárnyban 
is.  Az az év fordulópont volt a város 
életében, mert akkortól újra műkö-
dött bölcsőde Kőszegen. Erről be-

szélt Básthy Béla polgármester, és 
arról, hogy az elmúlt években jelen-
tősen növekedett a szülők részéről 
a bölcsőde iránti igény. Az elmúlt 
év őszén helyhiány miatt még tör-
tént elutasítás. A jelenlegi igény és 
elhelyezés lehetősége között egyen-
súly van. Ha több gyermek születik, 
akkor a városnak újra lépni kell. A 
jelenlegi fejlesztés megvalósítását 
támogatta a megyei közgyűlés. Az 
átadó ünnepségen ott volt Kondora 
Bálint alelnök, aki egy kötetlen be-
szélgetésnél annyit mondott „meg-
tettük, amire szükség volt”.

Tény, hogy a TOP pályázaton Kő-
szeg önkormányzata 132.419.047 
Ft-ot nyert el a bölcsőde építésére, 
amely 100%-ban fedezte a be-
ruházás költségeit. Egy rendkívüli 
számadatot említett Básthy Béla 
polgármester: 2009 évhez képest a 
mai időszakig 280 ezerrel csökkent 
a szülőképes nők létszáma, mégis, 
az elmúlt években folyamatosan 

emelkedik a születések száma. A 
bölcsőde fejlesztése azt segíti, hogy 
a kőszegi édesanyák munkába tud-
janak állni úgy, hogy a gyermekeik 
biztonságban vannak. A két régi, 
illetve az új, 50,5 m2-es bölcsődei 
csoportszoba a teljeskörű kiszolgá-
ló blokkal erre biztosan ad lehető-
séget. 

KZ



www.7forras.huwww.7forras.hu

Friss ajánlatainkat keresse  a Forrás Coop boltokban!

2022.02.14 - 03.31.

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 

299 Ft/db

499 Ft/db 629 Ft/db

689 Ft/kg

489 Ft/db

389 Ft/db

289 Ft/db

539 Ft/db

279 Ft/db 289 Ft/db

699 Ft/kg

539 Ft/kg

529 Ft/kg

89 Ft/db

439 Ft/db

Erdélyi Pityókás Kenyér 
(Burgonyás) 1kg 

299

Kukoricás Kenyér 1kg

Kukoricás 
Kenyér

 0,5kg, 598 Ft/kg 

Magos Vekni
 0,5kg 998 Ft/kg 

Parasztkenyér 3 kg

Sajtos Csavart Kifli 
75g, 1187 Ft/kg 

Félbarna
 Kenyér 

0,5kg,  878 Ft/kg 

Teljes Kiőrlésű Tönköly 
Kenyér 0,5kg, 1258 Ft/kg 

Teljes
 Kiőrlésű 

Kenyér
 0,5kg, 1078 Ft/kg 

Régi Idők 
Rozskenyere 2kg 

Túrós Pite
120g, 2408 Ft/kg

Meggyes Pite
 120g,  2408 Ft/kg 

Lipóti Kuglóf
 250g, 1556 Ft/kg

Lipóti Fonott Kalács 
300g, 1630 Ft/kg 

Szalagos 
Lekváros Fánk 
75g, 3720 Ft/kg 

Túrós Pite

Teljes Kiőrlésű Tönköly 

539
 0,5kg, 1078 Ft/kg  0,5kg, 1078 Ft/kg 

Félbarna

0,5kg,  878 Ft/kg 

Magos Vekni

Régi Idők 

KoszegiHirdetes_202202_01.indd   1 2022. 02. 03.   14:28:46
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A templomokról
A Szent Jakab és a Szent Imre-
templomban a helyreállítási mun-
kák előkészítését végzik a szak-
emberek – kaptuk a tájékoztatást 
Sarkadi Márton szakmai koordi-
nátortól. A jelenlegi munkálatok 
célja az építéstörténeti, valamint 
restaurálási kutatás elvégzése. Ah-
hoz, hogy el lehessen mozdítani a 
berendezési tárgyakat, különböző 
vizsgálatokat kell elvégezni. Ezek 
alapján készül el a restaurálás ter-
ve. Mindez vonatkozik az oltárokra, 
szószékekre, orgonákra, padokra és 
más berendezési tárgyakra, ezen 

kívül a falakon lát-
ható dekorációra, 
illetve a festékré-
tegek alatt esetleg 
megbújó, egyelőre 
ismeretlen festések-
re. Mindkét temp-
lom fontos régészeti 
szempontból is. A 
feltárásokat a beren-
dezés egy részének 
eltávolítása, vagyis a 
restaurátorműhelybe 
szállítás után lehet 
elvégezni.

Eladó
Elektromos kerékpár eladó 
KŐSZEGEN. Új akkuval.  
Tel.: +3620/806-8423
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A Kálvária-templom, Szent Vér-
(temető) kápolna, Kőszegi Sze-
gényház, Verbita Rendház felújítása 
az idei évben megtörténik. Az előző 
évben a templomoknál az építők 
elvégeztek sokféle munkát, amely 
elsősorban az esővíz okozta károk 
elhárítását szolgálták, illetve annak 
megakadályozását, hogy ez a jövő-
ben ne történjen meg.

KZ

Folytatódnak
A városban folytatódnak az útépí-
tések, sokfelé helyeztek raklapon 
építőanyagokat. Az egyik ilyen 
szakasz a Felső körút, ahol már az 
elmúlt évben vízvezetékkel kap-
csolatos munkálatokat végeztek el.  
Február 10 – 11-én kivágtak há-
rom fát, és akkor még a kihelyezett 

írásokon jelezték, hogy az útfelújí-
tások előkészítő munkálatai miatt 
lesz útlezárás február 14 – 15-én.
A külső szemlélő is láthatja, hogy 
megkezdődött a MÁV Árvaház fel-
újítása a Kormány által biztosított 
12,5 milliárd Ft támogatásból. 
Munkagépek dübörögnek az ud-
varon, bontják az épületek belső 
elemeit. Az is igaz, hogy az ott 
lévő lakásokból mielőbb költözni 

kell az ott élőknek.
A Felső körúthoz kapcsolódik 
az uszoda, amely másfél éve 
nem alkalmas működésre. A 
Sárvári Tankerületi Központ 
vezetője, Rozmán László 
elmondta, hogy a városve-
zetéssel kitartóan dolgoznak 
azért, hogy az uszoda felújí-
tása megtörténjen. 

KZ



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1090 Ft 1190 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1700 Ft 1800 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1700 Ft 1800 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1750 Ft 1850 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1750 Ft 1850 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1750 Ft 1850 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1750 Ft 1850 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1750 Ft 1850 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1750 Ft 1850 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1790 Ft 1890 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1850 Ft 1950 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1850 Ft 1950 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 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!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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A turizmusról
2021-ben, a pandémia második 
évében a 12 hónapra összesítve 
jelentősen csökkent a turisztikai 
szolgáltatások mennyisége a ví-
rusmentes időszakhoz képest. A 
téli időszakban kevesebb volt a 
Kőszegre érkezők létszáma, viszont 
nyáron, egészen októberig páratla-
nul intenzív turisztikai szezonban 
volt része a szolgáltatóknak – kap-
tuk a tájékoztatást Győrffy Gábor 
TDM-menedzsertől, aki ellátja a 
Kőszegi Tourinform iroda vezetői 
feladatait is. A turizmus-ágazatot 
a krízishelyzetben erősen támo-
gatatta a Kisfaludy szálláshely-
fejlesztési pályázat 30-nál több 
magánszálláshelyen. A Kőszegi 
Tourinform húsz éve, és a TDM 
2021-ben is megőrizte működő-
képességét, a jelentős pénzügyi 
megszorítások ellenére teljesítette 
feladatait.
A Tourinform irodával 2021-ben 
4926 fő vette fel a kapcsolatot, 
ebből 4310 személyesen ment be, 
a többiek telefonon vagy e-mailen 
érdeklődtek. Ezek a számok emel-

kedést mutatnak 2020-hoz képest, 
amikor a vírus határozta meg szinte 
egész évben az emberek mozgását. 
Akkor összesen 2420 db kapcsolat-
felvétel történt.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
működteti a Kőszegi Tourinform 
irodát, ahol teljeskörű informáci-
óval látják el a turistákat. 2021. 
májusban megnyílt Kőszeg és az 
Írottkő Natúrpark új turisztikai 
látogatópontja, a Kőszegi Tourin-
form újjáalakított bemutató ter-
me. A vendégek döntő hányada 

egyéni, vagy családi vendégként 
érkezik Kőszegre. Ezzel együtt, a 
szervezett idegenvezetés mellett, 
minden nyári hétfőn vendégfoga-
dó városvezetést tartott az iroda, 
egy-egy programon nem ritkán 40 
fő vett részt.
Az idegenforgalmi adó szempontjá-
ból nyilvántartásra köteles vendég-
éjszakák száma értékes számadat 
a vendégjárásra. 2021. évre még 
nincs teljes adat, de az eltöltött éj-
szakák száma 2020-ban is mintegy 
47 ezer. A csökkenés 2019-hez ké-

pest jelentős, akkor 65 495 éjsza-
káról fizették meg a vendégek az 
idegenforgalmi adót.
2021 szeptemberében országos 
városmarketing gyémánt díjban 
részesült az Ölellek.Kőszeg tu-
risztikai arculat és az új turisztikai 
szolgáltatáscsomag. Az elmúlt év 
végére teljessé vált a térség turisz-
tikai eszköztára. Elkészült a kőszegi 
kirándulástervező applikáció és 
szoftver, amely mintegy 500 látni-
való, séta és kirándulás-ajánlattal 
fogadja a térségbe érkezőket. 



Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 4 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 4 műszakban

 
 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Ötéves a jégpálya
Január 22-én Jégpályák Éjszakáján 
alaposan megtelt a Balog iskola 
mögött 2017 óta működő jégpá-
lya. Nem először történt mindez az 
elmúlt öt évben, az első szezon külö-
nösen sok korcsolyázót vonzott. Már 
akkor elindították – közel hetven 
igazolt versenyzővel – a Kőszegi Far-
kasok Jégkorong szakosztályt. Mind-
erről okkal beszélt büszkén Soós 
Attila a pálya megálmo dója, építője, 
aki rendkívül sokat küzdött az épí-
tés befejezéséért. A korcsolyapálya 
megépítését a képviselő-testület 
jelentősen támogatta. Attila beszélt 
arról is, hogy az évek során a korcso-
lyázás iránti érdeklődés megtorpant.
– Az iskoláknak kínálnak korcso-
lyázásra lehetőséget. 
– A kezdetek óta fontos hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy a gyermekek 
megismerjék ennek a sportnak az 

örömét – kezdte a beszélgetést 
Soós Attila. – Az eredmények vál-
tozóak. Egyre nehezebb ösztönözni 
a szülőket, hogy a gyermekük spor-
toljon. A tapasztalatunk szerint, ha 
az óvoda vagy az iskola keretén 

belül megoldják, akkor már nincs 
motiváció. Az idei szezonban lép-
tünk egyet előre, hiszen a Balog 
iskola első négy évfolyamának té-
rítésmentesen tartunk tornaóra ke-

retében korcsolyaoktatást. Szeret-
nénk ezt a kapcsolatot szorosabbra 
fűzni, és hosszútávra biztosítani 
az együttműködést. Annak örülök, 
hogy az iskola erre nyitott. 
– Milyen tervei vannak a jövőt 
illetően?
– Az önkormányzattal kötöttünk 
stratégiai megállapodást, amit 

szeretnénk bővíteni a Sárvári Tan-
kerülettel. Tervünk, hogy az egyik 
iskolában induljon el egy sport-
osztály, és a pályán a gyerkőcök 
tanóra keretében hokizzanak. A 
jégpályát folyamosan fejlesztjük, 
pedig mostanra már egy komplett 
egység, amely szükséges lehet Női 
Jégkorong Akadémia létrehozásá-
hoz. Erről egyezettünk a Magyar 

Jégkorong Szövetséggel, amely 
támogatta a kezdeményezést. 
Szeretnénk, ha néhány éven belül 
a magyar bajnokság meghatározó 
női csapata lenne a kőszegi.
– Hogyan működik a pálya?
– Augusztusban edzőtáborok-
kal készülnek nálunk a csapatok. 
Szeptembertől hétköznap délután 

a jégkorongosok edzenek, délelőtt 
a diákok használják. A korcsolyázni 
vágyók október végétől február vé-
géig jöhetnek hozzánk. Sopronból, 
Szombathelyről is eljönnek a csa-
patok edzésekre. Hívunk jégkoron-
gozókat az ország több pontjáról, 
ők sok-sok vendégéjszakát töltenek 
el Kőszegen.

KZ

Óriási tömeg
Február 5-én tartották Győrváron 
a Vas Megyei Gasztronómia Fesz-
tivált, amelyen részt vett a Kő-
szegi Ipartestület tagsága. Közel 
negyven fő vállalta a részvételt, 
de kiemelt létszámban, kétharmad 
arányban ott voltak és keményen 
dolgoztak a Pusztacsóról érke-
zett nők és férfiak. Nekik is nagy 
szerepük volt abban, hogy az el-
múlt évben rendezett böllérver-
senyt megnyerte a csapat. Az idei 
böllérkedésről a „Legkedvesebb 
kiszolgáló csapat” különdíját 
hozták el. Amint az egyik részt-
vevő elmondta, nem is verseny 
volt ez, hanem 30 csapat baráti 

találkozója, csak Erdélyből 8 csa-
pat érkezett. Vajdahunyad vitte el 
az aranyérmet. A kőszegiek 6 x 6 
méteres sátrukat még kétszer na-
gyobbra bővítették, nyolc katlan-
ban főztek, két főzőlapon sütöttek 
folyamatosan, egyidőben legalább 
10 – 15 fő dolgozott. A fesztiválon 
óriási tömegben voltak vendégek, 
akik belépődíj nélkül ingyene-
sen kóstolhattak meg mindenféle 
ételt. A kőszegiek két disznót dol-
goztak fel, egyiket ott kapták, a 
másikat nyerték tavaly az első díj-
jal, és vittek magukkal nagyon sok 
előre elkészített disznótoros ételt, 
és különböző italokat. A különdíj 
megszerzéséhez sok-sok vállalko-
zói hozzájárulásra volt szükség.

KZ

HÓVIRÁG. A tavasz, a jó idő érkezését jelzi a kinyílt hóvirág. Jenkei 
Ede Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára kertjét az idei évben is 
befedte a fehér virág. A fotó február 8-án készült.

HÓVIRÁG. A tavasz, a jó idő érkezését jelzi a kinyílt hóvirág. 

GÉPKÖLCSÖNZŐ-KÖSZEG
06703433489  9730 KŐSZEG VÁMHÁZ UTCA 1/A

IPARI GÉPEK-KERTI GÉPEK - PROFI BARKÁCSGÉPEK
        BÉRELHETŐK RÖVID VAGY HOSSZÚTÁVRA:

      LAPVIBRÁTOROK , DÖNGÖLŐK , VÉSŐGÉPEK,
VIZES CSEMPE ÉS KŐVÁGÓK ,LYUKFÚRÓK,FŰRÉSZEK

    FŰNYÍRÓK,GYEPSZELLŐZTETŐK, KAPÁLÓGÉPEK
      SÖVÉNYVÁGÓK , HASÍTÓGÉPEK, ÁGDARÁLÓK,

KÖRFŰRÉSZEK, GÉRVÁGÓK, PROFI AKKUS GÉPEK
               KEVÉS ÜZEMÓRÁS TISZTA GÉPEK
     

TELEFON: 0670 343 34 89TELEFON: 0670 343 34 89

KISGÉP SZERVIZ
WWW.GEPKOLCSONO-KOSZEG.HU

9730- KŐSZEG VÁMHÁZ UTCA 1/A
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Csapadékvíz-elvezetés Kőszeghegyalján
Kőszegszerdahely Község Ön-
kormányzata, mint konzor-
ciumvezető, Kőszegdoroszló, 
Cák, Bozsok, Perenye, Velem 
községekkel valamint a Vas Me-
gyei Önkormányzati Hivatallal 
alkotott konzorciumban sikeresen 
pályázott a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program kereté-
ben meghirdetett TOP-2.1.3-15-
VS1-2016-00017 a Települési 
Környezetvédelmi Infrastruktúra 
fejlesztések című pályázati felhí-
vásra, melynek keretében 271,87 
millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az el-

nyert európai uniós támogatás 
segítségével az érintett telepü-
léseken a projekt keretében 
összesen 6065 méter belterületi 
csapadékvíz-elvezetési rendszer 
fejlesztése valósult meg. 
A projekt környezetvédelmi szem-
pontból kiemelt jelentőséggel bír, 
ugyanis a települések a felszín alat-
ti vizek szempontjából érzékeny, 
fokozottan érzékeny és kiemelten 
érzékeny területen találhatók. A 
Konzorciumot alkotó települések, 
ár- és belvízvédelmi szempontból 
erősen veszélyeztetettek. A pro-
jekt stratégiai célja a települések 

népességmegtartó erejének és 
gazdaságfejlesztési potenciáljának 
növelése az alap infrastruktúra fej-
lesztésével, a vízkárok enyhítése a 
csapadékvíz-elvezetési rendszer 
fejlesztésével. 
A program célja a vizek helyben 
tartásának elősegítése. A projekt 
keretében cél a csapadékvíz vissza-
tartását és szabályozott elvezetését 
szolgáló létesítmények kialakítása, 
melyek az elmúlt években növekvő 
gyakorisággal előforduló vízkáro-
kat várhatóan jelentősen csökken-
teni fogják.
A beavatkozásokkal jelentősen 

javult a belterületi vízelvezetés 
hatékonysága, a megrongálódott 
mederszakaszok stabilizálásra ke-
rültek, az új átereszek és a meder-
bővítések révén biztosíthatóvá vált 
a nagy vizek továbbvezetése. Meg-
valósult egy ökológiai szemponto-
kat figyelembe vevő modern víz-
gazdálkodás és vízmegosztás, mely 
hosszú távon a települési vízkárok 
csökkentését fogja megvalósítani.
A csapadékvíz elvezetéses 
rendszerek fejlesztése és a la-
kosság környezettudatos esővíz 
felhasználása nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy utódainkra egy 
élhetőbb környezetet hagyunk 
örökül.

Abért Zsolt

Néhány új lakos
Gyöngyösfalu: Az év tervezéssel, 
kezdődött, a képviselők több ülést 
tartottak, mindez fontos nekünk 
gazdasági és pályázati szempont-
ból is. Keresni kellett a legjobb 
lehetőségeket. Több pályázatot 
beadott  az önkormányzat, egyik 
célunk a tornacsarnok energetikai 
felújítása. Ezen kívül a Magyar 
Falu Program keretében közterü-
let karbantartása, belterületi  utak 
javítása, vízelvezető árkok tisztí-
tása is kiemelt feladat. A Belügy-
minisztérium pályázatán keresztül 
szeretnénk a járdák felújítását el-

végeztetni. Az iskola bővítésére a 
Sárvári Tankerületi Központtal kö-
zösen adtunk be pályázatot. Várjuk 
az eredményeket.
A Ludadi közművesítés fejlesztési 
tervei elkészültek, elkezdődött a ki-
vitelezéshez árajánlatok beszerzé-
se. Az érintett telektulajdonosokkal 
március elején egyeztetést tartunk. 
A településen a beépítetlen telkek 
elfogytak, ezért szükséges az utca 
közművesítése.
Január 26-án a Pösei Hegyi Egye-
sület vendégül látta a falu lakóit. Az 
időjárás nem volt biztató, de közel 

60 helyi polgár vett részt egy han-
gulatos találkozón. A Pösei Hegyi 
Egyesület  korábban a NEAG-KP- 
1- 2021/1-000058 számú pályá-
zatával a Nemzeti Együttműködési 
Alapból elnyert közel 300 ezer Ft 
támogatásból finanszírozta a talál-
kozót.  
Idén is lesz lomtalanítás, a szolgál-
tatóval az egyeztetések elkezdődtek.
Szomorú, hogy néhány új lakos 
vagy albérlő a sebességhatárokat 
be nem tartva száguldozik a falu-
ban, veszélyeztetve a gyalogosokat. 
Nem jó a falunak, ha a kocsiból 
kidobják a csomagoló anyagokat 
a földútra. Köszönet azoknak, akik 

figyelnek és felírják a rendszámot, 
amit továbbadok az illetékes szer-
veknek. Régi szlogen, a falunak 
megvan a rendje, ezt nem az ön-
kormányzat szabályozta, hanem a 
közösség  tagjai, és ehhez mind-
annyian ragaszkodunk.
Az idei nyáron is lesz tábor. 
Januártól egy NB I. gombfoci csa-
pattal gazdagodott a falu. Hetente 
két nap tartanak edzést szerdán és 
szombaton. Rendszeresen  járnak 
országos versenyekre a csapat helyi 
koordinátora Benkő János, elmon-
dása alapján szeretne az iskola felé 
is nyitni.

Tóth Árpád

 
Nemescsó: Nagy öröm, hogy 
köszönthettem a falu legidősebb 
lakóit. Schlögl Istvánné, Vilma 
néni 97. születésnapját, Avar Kál-
mánné, Manci néni 95. születés-
napját és Schrott Pálné, Lina néni 
a 92. születésnapját ünnepelte. 
Boldogság volt velük lenni, meg-
ismerni régi és új történeteiket. A 
közösség számára nagyon fontos 
a múlt ismerete, amit az idős 
emberektől tudunk meg igazán. 
Megköszönve mindazt, amit a fa-
luért tettek, kívántunk nekik szép 

esztendőket a csal ádjuk körében.
Tavaly három családban született 
gyermek, két fiú és egy kislány. 
A Nemescsói Karonfogó Komatál 
közösség azért jött létre, hogy 
segítse az újszülött családját. Két 
alkalommal volt lehetőségünk a 
családdal egyeztetve a „komá-
zásra”. Wurstné Lőrincz Viktória 
szívesen fogadta ezt a kezde-
ményezést. A család második 
gyermeke született meg a tavalyi 
évben. 

Szerdahelyi-Bánó Irén

Gratulálunk!
Kőszegdoroszló: Kutschi István 
2022. január 25-én ünnepelte a 
90. születésnapját. Azon a napon 
Joó Tamás polgármester és dr. Ben-
de Katalin aljegyző személyesen 
köszöntötte a falu idős polgárát. 
További szép, egészségben töltött 
éveket kívánva átadták az önkor-
mányzat ajándékát, Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt emlék-
lapot. A Kormány hagyománya, 
hogy ebben az életkorban minden 
magyar álla mpolgárnak küldenek 
egyszeri 90 000 Ft nyugdíj kiegé-
szítést. Kutschi István három ciklu-
son keresztül volt Kőszegdoroszló 
polgármestere. A rendszerváltás 
után a település lakói őt választot-
ták meg először a falu vezetőjének. 
Majd egy ciklus kihagyása után 

2002-ban ismét bizalmat kapott 
a választáson. Sok fejlesztés kötő-
dik a nevéhez: a buszváró mögötti 
vasbeton híd építése, vezetékes 
szennyvíz és antennarendszer ki-
építése, vagy a faluház építése. 

VID
ÉK
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Lukácsháza
Január 15-én és 16-án a Kö-
zösségi Házban Bencsik Zoltán 
szervezte Lukácsháza 2022 évi 
egyéni sakkbajnokságát 10 fő 
részvételével. A versenyt Bencsik 
Zoltán nyerte (8 pont), 2. helyezett 
Kunovits József (8 ponttal) 3. he-
lyezett Kunovits Gyula lett. 
Január 22-én Bucsuban tartot-
ták a Sportközösségek tekeverse-
nyét. A csapatversenyt a Sakkozók 
(Bencsik Zoltán, Bálint Szabolcs, 
Kunovits József, Németh Zoltán) 
nyerték, a Sportvezetők (Balikó 
Tibor, Komálovics Ottó, Mészáros 
Judit, Karáth László), valamint és 
az önkormányzat (Albert Mónika, 
Kovács Ildikó, Virág János, Csejtei 
Péter) csapata előtt. Egyéni he-
lyezések: 1. Balikó Tibor; 2. Virág 
János; 3. Csejtei Péter. A sprintver-

seny győztese Balikó Tibor 2. Virág 
János 3. Csejtei Péter.
Február 20-án a Közösségi Ház és 
az önkormányzat vasárnapi túrát 
szervez a Szentkúthoz Avas Jenő 
túravezető közreműködésével. A 
14 km-es túra 8.00 órakor indul a 
Csömötei szőlőhegyről, 13.00 óra-
kor a visszaérkezéskor teával, for-
ralt borral, zsíros kenyérrel várják a  
résztvevőket. 
Február 2-án megújult a könyvtár 
állománya, a könyvtár a Közösségi 
Ház nyitvatartási idejében ingye-
nesen látogatható, beiratkozási díj 
nincs.
A Közösségi Házban az etka-jóga, 
ping-pong, néptánc, színjátszás, 
rocky, aerobik mellett ugrókötél 
edzés indult február 1-én Bánhegyi 
Adrienn vezetésével. 18-19 óráig 
a gyerekeket, 19-20 a felnőtteket 
várja az új sportolási lehetőség.
Lukácsháza község Önkor-

mányzata három pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Program ke-
retében. Kommunális eszközökre, 
az óvoda villamosenergetikai kor-
szerűsítésére és a Tolnay S. út felújí-
tására. Ezen kívül a Nagycsömötei 
u. 2-28. közötti járdaszakasz és 
csapadékvíz-elvezetés felújítására, 
a Nagycsömötei u. 2. és a 87-es 
főút közötti szakasz útfelújítására.
Január 31-én együttes képviselő-
testületi ülés volt a közös hivatal-
hoz tartozó 8 település képviselő 
testületeinek a Közösségi Házban. 
A védőnői, gyermek- és családvé-
delmi beszámolók elfogadása után 
a Sartoris Szeretetszolgálat ismer-
tette az elmúlt évi tevékenységét. 
A Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha költségvetésének vélemé-
nyezését követően a Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetését 
tárgyalták meg a képviselő-testü-
letek.

Ülést tartott a Lukácsházi Óvo-
dafenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa is, amely az intézményt 
magában foglaló társulási költség-
vetést elfogadta. A Társulási Tanács 
április 27 – 28-át határozta meg 
a bölcsődei és az óvodai beiratko-
zás időpontjának, valamint döntött 
az augusztus 1-19. közötti 3 hetes 
bölcsődei és óvodai szünet idő-
pontjáról.
Február 8-án érkezett a támogatói 
okirat, hogy Lukácsháza Önkor-
mányzata a Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében a VP6-7.2.1.1 kód-
számú, a külterületi utak kiépítésére 
kiírt pályázatán 242.646.973 Ft 
támogatást nyert el. A projekt össz-
költségvetése 277.076.383 Ft. A 
szükséges önerőt Lukácsháza Köz-
ség Önkormányzata biztosítja. 6,6 
km hosszban mezőgazdasági utak 
köves kiépítése valósul meg a meg-
lévő árkok és átereszek tisztításával.

Avar Hotel felújításáról
2020. július 22-én Soltész Miklós 
államtitkár és Ágh Péter országgyű-
lési képviselő jelentette be, a kősze-
gi egyházi ingatlanok felújítására a 
Kormány 6,2 milliárd Ft-ot biztosí-
tott. Központi téma lett a Velemben 
lévő Avar Hotel hasznosítása is. 
Akkor dr. Székely János megyéspüs-
pök arról beszélt, hogy a katolikus 
egyház lélekkel töltené meg az üre-
sen álló épületet ifjúsági táborok 
szervezésével. Majd másfél év után, 
2021. november 18-án az állam-
titkár és Ágh Péter országgyűlési 
képviselő sajtótájékoztatót tartott a 
romos Avar Hotelben, de az már a 
változás tényszerűségéről szólt. 
Az elmúlt év novemberében adta 
át a Magyar Állami Vagyonkezelő 
Zrt. a velemi ingatlan tulajdonjo-
gát a Szombathelyi Egyházmegyé-
nek. Ezzel egyidőben elkezdődött 
a terület rendbetétele, az épület 
lomtalanítása, az ott lévő udvar 
tisztítása – kaptuk a tájékoztatást 
Fukszberger Balázs projektmene-
dzsertől. Elmondta, hogy az elmúlt 
húsz évben magára hagyott ingat-
lanon az aljnövényzet elburjánzott, 
az épületek romos állapotba kerül-
tek, a tetőn keresztül sok helyen 
akadálytanul folyt be az esővíz. A 
lomtalanítás eredménye, a válto-
zások jól láthatóak voltak 2022. 

február elején. Az elmúlt néhány 
hónapban óriási mennyiségű lomot 
szállítottak el, mindezt a velemi la-
kosok is nyomon követték. A taka-
rításra azért is szükség volt, hogy az 
építésztervezéshez fel tudják mér-
ni a helyet, és így a szakemberek 
pontos információkat kapjanak az 
ingatlan egész területéről.
Februárban a takarítás után az in-
gatlan olyan állapotba került, hogy 
megkezdődhet a tervezés, hiszen 
a felújítást szolgáló egymilliárd Ft 
kormányzati támogatás egy része 
már megérkezett az egyházmegye 
számlájára. Mindez elegendő a 
beruházás előkészítésére, a terve-
zésére, az építési munkák közbe-
szerzésének elindításához. 
Az épület felújításának alapkoncep-
ciója változatlan: az ifjúság számá-
ra táboroztatási hely létesítése az 
egyház üzemeltetésében. Legyen 
egy olyan hely, ahol osztálykirán-
dulásokon, lelkigyakorlatokon vagy 
nyári táborokban tudják fogadni 
az ifjúságot, és sokféle egyházi, 
hitélethez kapcsolódó rendezvény 
számára a mai kornak megfelelő 
feltételek legyenek.  Ha csak az 
Egyházmegye területén működő 
egyházi iskolákat fogadja az épít-
mény, már azt is jó eredményként 
lehet értékelni, de a gondolkodás 

országos és ökomenikus irányba 
viszi el az épület hasznosítását. A 
táboroztatás kulturális részéhez 
tartozik Vas megye megismerte-
tése a távolabb élők számára. A 
beruházásnak az is indítéka, hogy 
a környezet kiváló adottságokkal 
rendelkezik, Velem, a hegyoldal 
minden évszakban más, és mindig 
szép. A leendő táboroztatásokhoz 
az is hozzátartozik, hogy az egyház 
számára nem a profit, a nyereség 
szerzése a cél, hanem a rászoruló, 
akár határon túli gyerekek számára 
élmény nyújtása. 
A jelenlegi tervek arról szólnak, hogy 

az első beruházási blokkban a régi 
gyerektábor épületeit hozzák rend-
be, és megteremtik a táboroztatás 
feltételeit. A lentebb lévő, nagyobb 
téglaépület felújítását a második 
ütemben végzik el. Az ott felújítandó 
épületek lesznek alkalmasak a na-
gyobb rendezvények megtartására. 
Az ütemterv szerint nyáron vagy an-
nak elején készülhetnek el az építés 
tervdokumentációi. Ennek kockázati 
eleme az, hogy országosan növe-
kedett az építkezések mennyisége, 
ezért a tervezés szakmai ága jelen-
tősen túlterhelt.

Kámán Z

Pincés kemencés böllérverseny 12 települési csapat részvételével. 
A Biotájházban történik a disznók ölése és bontása, majd a feldolgozás 
és a vendéglátás a Csömötei szőlőhegyen kemencés helyszíneken. A 
kilátónál lévő rendezvénysátorban fellép a Kvarc együttes, Polgár Peti 
valamint Dred és Doris. A kilátó alatti vásártéren sok finomság várja az 
érdeklődőket. A rendezvény belépőjegyes.

VI
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Lelkileg megterhelő
Élnek közöttünk emberek, akik sú-
lyos betegséggel küzdenek. 
– A Hospice szolgálat a daganatos 
betegek ellátásában ad segítséget, 
ezzel a kórházi ápolást váltjuk ki 
úgy, hogy a beteg saját otthonában 
töltheti napjait – mondta Fábiánné 
Domján Mária szakápoló. – Cso-
portmunkában dolgozunk, van 
gyógytornászunk, dietetikusunk, 
szakápolók, szakorvos. Az otthoni 
ellátás segítése mellett a fájdalom 
csillapítására törekszünk. Többféle 
szakellátási feladatot, így a szondá-
val történő táplálást is, elvégzünk, 
amelyre otthoni körülmények ad-
nak lehetőséget. A betegek számá-
ra mindez ingyenes szolgáltatás, és 
összesen 150 ellátási napra jogosít.
– Hogyan lehet igénybe venni?
– Többféle módon. A kórházi orvos 
ráírhatja a zárójelentésre, meg-

teheti az igénylést a háziorvos is. 
Ugyanakkor az is lehetséges, hogy 
magánszemélyként keresik fel a 
beteg hozzátartozói az alapítványt 
és segítséget kérnek az otthoni 
ápoláshoz. Mindez segítség a be-
tegnek a sokszor nagyon nehéz na-
pok elviselésében. Ne száradjon ki, 
tudjon enni, inni, tápszert adunk, 
vagy infúziót, sebkötözést végzünk, 
és a beteg panaszait igyekszünk 
mérsékelni. Tudni kell azt, hogy a 
Hospice szolgálat nem 24 órás el-
látást jelent, maximum napi három 
óra.  
– Mennyien látják el Kőszeg kör-
nyékén a szolgálatot, mennyi be-
teghez járnak?
– Hospice szakápolóként ketten 
vagyunk, a társam Kőhalmi Judit. 
Kimegyünk a környék falvaiba is, 
oda, ahol alapítványunk illetékes. 

Mindez igaz a horvát nemzetiségű 
falvaktól kezdve a Hegyalján át 
Gyöngyösfaluig csaknem minden 
településre. Az alapítvány kuratóri-
umának elnöke dr. Schaffer Éva fő-
orvos. Amikor a beteget felvesszük 
az ellátásba, akkor a főorvosnő 
elmegy hozzá, megvizsgálja, do-
kumentálja a szükséges teendőket. 
Ha a beteg állapota megkívánja, 
többször tart vizitet a betegnél, 
illetve állandó kapcsolatban van 
a szakápolóval. A COVID miatt a 
kórházból gyorsabban kiadják a 
daganatos betegeket. Az ápoló 
munkatársammal együtt gondozott 
betegek száma változó, mindket-
ten mellékállásban végezzük el 
a feladatot. Ha kell, minden nap 
megyünk, a beteg nem maradhat 
ellátatlanul. Ha változott az álla-
pota, visszamegyünk, nálunk nincs 
ünnepnap. Sajnos igaz az is, hogy 
a betegeink egyik napról a másikra 
elhagynak bennünket.

– Emberileg mennyire nehéz fel-
adat a Hospice szolgálat?
– Lelkileg megterhelő, különösen, 
ha közeli ismerős a beteg. A család-
tagok várnak rám, ők tudják, hiszen 
ott vannak mellettem, nem csodát 
teszünk. Támogatjuk betegeinken 
kívül a családot is, mentálisan  se-
gítünk elfogadni az adott élethely-
zetet. A család tudja: mit jelent ez.
– Mikor kezdte és meddig tervezi 
a szolgálatvégzést? 
– 19 éve kezdtem el. Ami hajt en-
gem: látom, hogy segítséget kell 
adnom. Ezt a világot egy köznapi 
ember nem ismeri. Amig érzem, 
hogy van erőm, addig elindulok a 
betegekhez.

KZ

Adománnyal, a személyi jöve-
delemadó 1%-ának a felajánlá-
sával Ön is segítheti az alapít-
vány munkáját. 
Adószám: 18884090-1-18

„Köszön egy hóember”
Bizonyára már mindenki 
épített hóembert, de az el-
múlt években egyre keve-
sebb a havazás. A Dr. Nagy 
László EGYMI tanulói és 
pedagógusai elhatározták, 
hogy január 18-át, a Hó-
emberek Világnapját, ennek 
ellenére is megünnepelik. 
A hiányzó havat kreativi-
tással és kézügyességgel 
pótolták, így különféle alap-
anyagokból készítették el 
a hóembereket. A kiállítás 
ötletgazdájának felhívására 
tucatnyi figura „sorakozott” 
fel az egykori katonai alreál 

isko la falai között, ezúttal répaorr, 
széngomb és szénszem, továbbá 
vödörcilinder nélkül. Hihetetlen él-

mény volt látni a sok 
színes hóember mellett 
a boldog gyermekarco-
kat, melyekről sugárzott 
a büszkeség, látva saját 
kis alkotásaikat. Az elké-
szült remekművek között 
volt apróbb és nagyobb 
méretű, vidám és szo-
morú, kerek és szögletes. 
Készült hóember kupak-
ból, lufiból, papírból, s ki 
tudja még, mi minden 
másból. A kiállított hó-
emberek ünnepi han-
gulatot varázsoltak az 
iskola falai közé. 

A Bozsoki Sportegyesületnek 70 fő igazolt labdarúgója volt az elmúlt 
évben. Karácsony e lőtt jótékonysági akciót szerveztek. A Ferencvárosi Tor-
na Club játékosai által aláírt mezre tartottak licitálást. Ebből a Bozsoki 
SE számlájára 241 000 Ft érkezett, amit felajánlottak a „Kőszegi Beteg 
Gyermekekért Myrtill Alapítvány” javára. A Myrtill Alapítvány vezetősége 
köszöni a Bozsoki SE felajánlását, és ígéri, hogy a támogatás ahhoz a 
családhoz érkezik, ahol arra a legnagyobb a szükség.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Girus Katalin Teréz – Raposa 
Dominik Szabolcs, Szabó Dóra 
– Riegler András, Takács Móni-
ka – Horváth Roland, Fábián 
Dorottya Pálma – Velenczei 
Ádám, Humpók Alexandra – 
Somfai Norbert, Bajkai Judit – 
Nagy Gábor Csaba.

HALÁLOZÁS:
Gyarmati Ildikó, Bálint István-
né szül. Tőry Blanka Margit.
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Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Karantén az iskolákban
A COCID-19 betegség, a korona-
vírus a „Maradj Otthon” első szlo-
genje, a kijárási tilalom élesen be-
ívódott az emberek lelkébe. Akkor, 
2020 márciusában egy ismeretlen 
világba lépett be minden európai. 
Akkor dr. Bariska István azt írta a 
KéV újságba: „Most korona került 
az emberek közé. Uralkodik a 
szép nevű vírus, de nem a népek 
javára”. Azóta a korona hatalma 
erősen lecsökkent, amiért nagyon 
sokan, nagyon sokat tettek. Az 
első hónapokban ki gondolhatta 
azt, hogy majd köznapiak lesznek 
az oltakozás, a karantén, a teszt 
szavak, és az oltópontoknál sorban 
állnak az emberek az oltásért, a ne-
gyedikért is. De vannak, akik gyű-
lölik még az oltás szót is, nem ki-
csit, nagyon. A pozitív szó rosszat, a 
vírus meglétét jelenti. Ezt tesztelik 
nap mint a nap a piacon lévő üres 
üzletben a kőszegi mentősök. Sokat 
dolgoznak a védőfelszerelésben. 
A bizalmat vagy ennél sokkal töb-
bet is kiérdemlik az egészségügyi 

szakemberek. Való igaz: két év 
alatt szabadabb lett az életünk, 
de a vírus még közöttünk éldegél. 
Hogyan? Erről kérdeztük az iskolák 
vezetőit.

Árpád-házi Szent Margit Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium
Január első két hetében a járvány 
számottevően nem befolyásolta az 
intézmény életét. Nem így az utolsó 
két hétben, amikor általában 3-4 
osztály volt párhuzamosan karan-
ténban, de ezen kívül is magas volt 
a hiányzások száma. Az utolsó hé-
ten az óvodában rendkívüli szünet 
volt. Február első hetében már csak 
egy osztályt érintett a karantén, 
február második hetében minden 
osztály és csoport normál tanítási 
rend szerint működik.  

Kakucs Adél Petra OP
igazgató 

Bersek József Általános Iskola
A téli szünet után január 3-án 

kezdtük a tanítást. Sajnos, a vírus 
jelenléte iskolánkban is tapasztal-
ható. Január 3. és február 8. között 
négy fő dolgozó és 14 fő tanuló 
COVID-19 tesztje lett pozitív. Az 
aktuális járványügyi protokollnak 
megfelelően a pozitív személyre 7 
nap, a velük kontaktban lévő, nem 
oltott tanulókra 5 nap karantén vo-
natkozik. A karanténban lévő tanu-
lók számára az iskola KRÉTA rend-
szerén keresztül, illetve a Google 
Classroom segítségével küldte a 
tananyagot, a  házi feladatokat. Az 
oltott tanulók jelenléti oktatásban 
részesültek.

Kovácsné Szabó Éva
igazgató

Kőszegi Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskola 
Az új év sem hozott sok változást, 
az őszi időszakhoz hasonlóan ja-
nuárban is találkoztunk tanulói és 
dolgozói megbetegedésekkel. A 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
2022. január 14-én közzétett eljá-
rásrendje értelmében köznevelési 
intézménybe járók esetében az 
igazolt fertőzött személy korona-
vírus elleni védőoltással nem ren-
delkező szoros kontaktjai az utolsó 
találkozástól számított 5 napra jár-
ványügyi megfigyelés alá kerülnek. 
Az intézkedés 2022. január 12. és 
február 7. között összesen 10 osz-
tályt érintett, három pedagógus és 
tizenöt tanuló betegedése miatt. Az 
öt nap karantén az oltatlan tanulók-
ra vonatkozik, az oltással rendelke-
ző tanulók az új szabályozás szerint 
jelenléti oktatáson vesznek részt.

 Nemesné Erdősi Timea
igazgató

Dr. Tolnay Sándor Általános Is-
kola
Az 1.b osztálynak két nap rend-
kívüli szünet lett elrendelve, négy 
osztály (4-5-7-8. osztály) karan-
ténba került. Az oltottak iskolában 
voltak, a többiek digitálisan kapták 
a tananyagot és a házi feladatot. 

Február első hetében a 6. osztály 
volt karanténban.

Imre Julianna
igazgató

Jurisich Miklós Gimnázium
Az iskolánkban a 100 %-os 
oltottságú tanári kar mellett a ta-
nulók 80%-a rendelkezik védett-
ségi igazolással, így teljes osztály 
egyetlen egy sem került karantén-
ba. Az online oktatás elrendelésére 
sem került sor nálunk egyetlen al-
kalommal sem.

Keszei Balázs
igazgató

Kőszegi Evangélikus Gimnázi-
um, Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium
Januárban üdvözöltük a megyei 
tisztifőorvos döntését, hogy már 
nem kell megvárni az NNK hatá-
rozatát a karanténkötelezettségről, 
hanem a szülő jelzése alapján az 
igazgató elrendelheti a karantént a 
védettséggel nem rendelkező diá-
kok számára. Ugyanígy üdvözöltük 
a karanténkötelezettség lerövidülé-
sét 5 napra, bár még így is adódtak 
életszerűtlen helyzetek, pld. otthoni 
megfigyelés elrendelése egy napra.
Így januárban 6 osztályunkat (9V 
kétszer, 9T, 10V, 11A kétszer, 11C, 
12A) érintette ez az intézkedés.
Alapvetően sok hiányzónk volt 
január hónapban, de az év ezen 
szakaszában ez – koronavírustól 
függetlenül – egyébként sem szo-
katlan különböző felsőlégúti meg-
betegedések miatt.
Dolgozói szinten magas a védett-
ségi szintünk, Covid pozitív kol-
léga miatt csak 1 esetben kellett 
elrendelni karantént néhány diák 
számára. Online oktatást osztá-
lyok számára nem vezettünk be, a 
támogató Google Classroom rend-
szeren keresztül a kollégák küldtek 
órai anyagokat, feladatokat az ott-
hon maradt diákoknak.

Mesterházy Balázs
igazgató
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A vállalkozók jövőjéről
Január 22-én az kőszegi iparosok 
baráti összejövetelt tartottak a lo-
vagteremben. A találkozó megtar-
tásának egyik ötletgazdáját, Szár-
nyas Jánost kérdeztük az iparosok 
helyzetéről.
– A COVID helyzethez igazodva 
idén szűk keretek között tartottuk 
meg az iparosok találkozóját január 
22-én, melyen mindenki oltási iga-
zolvánnyal vehetett részt. A végső 
döntést csak a találkozó előtti na-

pokban hoztuk meg, az ipartestület 
tagjait erről e-mailben, valamint 
telefonon értesítettük – mond-
ta február 3-án Szárnyas János a 
Győrváron tartandó Böllérverseny 
előkészületei közben. – A korábbi 
években megtartott összejöve-
telekhez képest szűkebb körben 
gyűltünk össze a lovagteremben. A 
jó hangulatú vacsora, hajnalig tartó 
tánccal folytatódott.
– Szerinted a kőszegi vállalkozók 
mennyire összetartók?
– Átlagon felül. A vállalkozó olyan 
típusú ember, aki először a család-
jára, környezetére, munkatársai-
ra gondol. Arra törekszik, hogy a 
környezetében mindenki elégedett 
legyen a munkájával. Ha hosszútá-
von gondolkodik, akkor a körülötte 
működő vállalkozó társakra part-
nerként, üzlettársként tekint, és ke-
resi a közösen végzett munka lehe-
tőségét, annak előnyeit. Kőszegen 
és környéken élő vállalkozók között 
találunk erre sok-sok jó példát.
– Mitől másabb a kőszegi vál-
lalkozók szervezeti rendszere a 
többi városhoz képest?
– A sok munkától. A rendszerváltás 
óta közel harminc, aktív tevékeny-
séggel töltött év áll mögöttünk. Az 
ipartestületünk 137 éves. Ausztria 

közelsége is hozzájárul ahhoz, hogy 
lássuk, miként lehet jól működ-
tetni egy szervezetet. Sok társunk 
ott is dolgozott vagy dolgozik, így 
látjuk, hogy a szomszédoknál ösz-
szetett az elvégzett munkával 
szemben támasztott követelmény. 
Az is látható, hogy ott például a 
helyi sportegyesületek, egyesületek 
működtetését a helyi vállalkozók 
támogatják, segítik. Ez jó példa 
lehetne Magyarország számára is. 

Az elmúlt években több határon 
átnyúló pályázatban vettünk részt 
az iparosokkal, és ezen kívül szá-
mos helyi rendezvényen. A baráti 
kapcsolatok révén működhet jól a 
közös munkavégzés úgy, hogy min-
den résztvevő megtalálja abban a 
saját lehetőségeit.
– Az ipartestület tagjai az Ost-
romnapokon tíz évig ott voltak a 
városfalon.
– Háttérbe vonulva veszünk részt 
a programban. Ha kérnek segít-
séget, megadjuk, de az is igaz, 
hogy az utóbbi években is több 

vállalkozó jelentős feladatot vállal 
az Ostromnapokon, részt vesznek 
a rendezvényen. Azt gondolom, 
változott az Ostromnapok szelle-
misége, a csapatok vezetését ak-
tív, lelkes fiatalok vették át, akik 
új színt vittek a programokba. A 
helyi csoportokat kiegészítik a jól 
felkészült, hagyományőrző ven-
dégcsapatok.  
– A várost járva sokfelé látható 
lakásépítés a nagyberuházáson 
kívül. Hogyan látod a helyi vállal-
kozók jövőjét?
– Nehéz a jövőbe látni, amit nehe-

zít a folyamatos áremelkedés. Min-
denki előtt le a kalappal, aki most 
belevág a családi ház építésébe, 
lakás felújításába. Az elmúlt évben 
az építőanyag árak 10 – 20%-kal 
nőttek, véleményem szerint idén 
is hasonló emelkedésre számítha-
tunk. A közeljövőben indulhatnak 
a TOP-os fejlesztések, és a Magyar 
Falu Program is ad bőven munkát. 
Szinte biztos, hogy a kicsi és kö-
zepes vállalkozóknak lesz bőven 
megrendelése. Itt a környékünkön 
tevékenykedők, ha kisebb hibák-
kal is, de megfelelő minőségben 

dolgoznak. Az tény, 
hogy vannak szak-
mát nem, vagy csak 
felületesen tanult 
újonnan alakult vál-
lalkozások is. Ennek 
ellenére azt gondo-
lom, hogy a többség 
megbízhatóan dol-
gozik, és számukra 
mindig lesz munka.

Kámán Z

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK



 XXXV.ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2022 . FEBRUÁR  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

Egyszer futott bele
Derdák Gusztáv szerint az aszta-
los szakma utánpótlása kétséges. 
Az ezredfordulóig évente még há-
rom-hat fő tanuló, technikus jelölt 
ismerkedett a műhelyében a szak-
mával. Az elmúlt évben egy diák, 
aki – két év betanítás után – letette 
a vizsgát. Több gyakorlati oktatást a 
szakember már nem vállal a túlzott 
adminisztrációs feladatok miatt. 
Szerinte a napi munka mellett ilyen 
papírmunkára nincs ideje. Naponta 
így is 10 – 12 órát dolgozik, ennél 
többet nem tud vállalni. Megrende-
lése van bőven. Az elmúlt két év-
ben a pandémia az osztrák piacot 
szűkítette, de az idei évben egy kis 
mozgás már érződik. Derdák Gusz-
táv kizárólag az asztalos munkát 
igénylővel, mint megrendelővel 
tartja a kapcsolatot, alvállalkozó-

ként nem lép 
be nagyobb 
p r o j e k t e k b e 
a sok bizony-
talan tényező 
miatt. Önálló 
vállalkozó lett 
2008-ban, az-
óta egyszer fu-
tott bele fizetési 
problémákba. 
Egy-egy eset 
súlyos károkat 
okoz a vállalkozónak, még csődbe 
is viheti. Az asztalos szakember azt 
is elmondta, hogy a vállalkozók 
többsége a munka kifizetésének 
biztonságát kiemelten kezeli. Nem-
csak neki, másoknak is van bőven 
rendelése, az is érezhető, hogy a 
Kormány három + három millió Ft 

támogatását egyre többen veszik 
igénybe, és ez is növeli a megren-
delések mennyiségét. A szakember 
jelenleg egy munkatársával dolgo-
zik, a fia ugyanabban a műhelyben 
tevékenykedik. Máté munkatársa, 
az apa-fiú páros korábbi tanulója.
Ők kétszer ketten sok mindent le-

gyártanak, de mostanság a 
bútorlapok feldolgozása jel-
lemzi az asztalos szakmát. 
Egyre kevesebb, amikor 
fából kéri a megrendelő az 
ablakot vagy ajtót. Amikor 
Derdák Gusztáv 1994-ben 
letette a mestervizsgát, 
édesapjával dolgozott, a 
fenyő és a keményfa feldol-
gozására sokkal több volt 
az igény. A Derdák csalá-
don nem múlik az asztalos 
szakma utánpótlása, mert a 
harmadik generáció is erre 
az útra lépett.

KZ

Szemüvegkeretek fából
Az egykori Ruhaipari Zrt. (Cicifix) 
műszerész műhelyében fából készít 
szemüvegkereteket Kuntner István. 
A faipar üzemmérnök Angliába 
ment el világot látni, majd 2015-
től Londonban kidolgozta a fából 
gyártható szemüvegkeret techno-
lógiáját. Egy évvel később – 11 
év távollét után – feleségével ha-
zatértek a szülővárosába, oda, ahol 
él a nagycsaládja. Hazahozta tudá-
sát, és elkezdte gyártani az egyedi 
kereteket a külhoni piacra. Az első 
években többen is részt vettek a 
gyártásban, de Brexit, aztán a vírus 
károkat okozott az üzletmenetben. 
2020 februárjától gyártja a felesé-
ge, Zsuzsanna közreműködésével 

a fából készülő kereteket, 
és azt tervezi, hogy nyáron 
már édesapjával bővül a 
csapat. Magyarországon 
egy optikai cég három üz-
letében forgalmazza a ter-
méket, de István kizárólag 
egyedi megrendelésekre 
szállít Szlovákiába, Lon-
donba, valamint Német-
országba. Egy-egy keret 
sok munkával készül el, 
így az ára többszöröse a 
műanyagból készült szemüvegke-
retnek. Mostanra már a keret kör-
nyezetvédő tulajdonsága is fontos 
szempont a felhasználók számára, 
de még mindig az egyedisége adja 

a vonzerőt. A szemüvegkeret el-
készítése CNC-marógép és ügyes 
kézimunka sokaságát igényli. Apró, 
ötletes műveletek után készül el a 
míves munka. Mindez István sa-

ját tudománya. 
Minden egyes, 
színvilágában is 
változatos darab 
stílusosan illesz-
kedik a szemhez, 
az archoz a hoz-
zá tartozó tokkal 
együtt. A keretbe 
egyaránt elhelyez-
hető napszemüveg 
és dioptriás lencse 
is. Egyik barátja 
mínusz hetes len-
cséhez használja 
István művét, de 

édesapja is István keretét használja 
négy éve. A baráti körből, és rokon-
ságból több személy viseli a fából 
készült szemüvegkeretet.

KZ
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Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
a kereső címsorába írva
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Nem titok
A fotó Schatzl Szonja Árpád-házi 
iskolába járó diákot és az általa el-
készített Titok című grafikát mutatja. 
A tanárok, diáktársak tudják, így 
nem titok: a 4/a osztályos lány te-
hetséges, ezért kapott az intézmény 
földszintjén lehetőséget kiállításra. 
A pandémia gátolja, hogy a tárla-
tot a kívülről érkezők láthassák, de 
a képgalériában (bitly/kvfotók) erre 
van lehetőség. Szonja a 2021. évi 
Advent időszakában sikeresen vett 
részt a Zsolnai Fényfesztiválon, ahol 
bemutatták a Pécsi belvárosi Temp-
lom (Dzsámi) sziluettjére készült 
alkotását, amelynek középpontja 

volt a kőszegi Jézus Szíve-templom. 
A Baranyában lévő csodaépítményt 
Szonja többször meglátogatta, de 

a festményt a – Kőszegfalván lévő, 
saját tervei alapján készült – mű-
termében alkotta meg. A lány több 

szakma technikai alapjait megtanul-
ta szakértőktől, de azon túl már saját 
elképzelései alapján alkot. Január-
ban a fazekassággal ismerkedett, az 
első darabok már elkészültek. „Ad-
dig dolgozik egy-egy alkotásán, 
amig el nem éri a célját. Kitartó, 
nagy a munkabírása” – fogalmaz-
ta meg az osztályfőnöke, Dóráné 
Csécsenyi Emerencia. Azt is meg-
tudtuk, hogy Szonja rajzórán segít 
a diáktársaknak. Nemcsak szüleitől, 
nagyszüleitől kap segítséget, hanem 
az iskola is támogatja a fejlődését. A 
diáklány célja, hogy művészi pályán 
érjen el eredményeket, és az is, hogy 
a bizonyítványában lévő egy négyest 
ötössé változtassa.

KZ

Nóra és Kornél
Nórát a magasba repülése közben 
tartja Kornél a Jurisics vár egyik 
próbatermében. A fotó február 
2-án készült, amikor a rock and 
roll táncosok edzést tartottak. A 
csapat tagjai minden szerdán fél 
hatkor találkoznak, majd elkez-
dődik a készségfejlesztő munka, 
amely – többek között – növeli a 
test hajlékonyságát, a mozgásko-
ordinációt. Ebben segít az akroba-
tikus rock and roll szakedző, Fülöp 
Vivien, aki versenysportolóként 
országos és nemzetközi aranyér-
meket szerzett. Szerinte a rock and 

roll tánc versenysport, azért indul-
nak el különböző versenyeken. Már 
négyéves kortól érdemes elkezdeni 
a gyakorlást. Az Árpád-házi iskola 
két diákja, Nóra és Kornél osztály-
társak, kilenc, illetve öt éve táncol-
nak, és az utánpótlás kategóriában 
rendszerint első helyezést érnek el 
a versenyeken. Ugyancsak ígére-
tes – a dobogós eredményei miatt 
– Bogi és Olivér sportolói jövője. 
„Sok munkát és kitartást igényel 
a rock and roll tánc” – fogalmaz-
ta meg Vivien, aki hétéves korában 
kezdte és 18 éve a tánc elkötele-

zettje, ezen kívül az egyik zöldséges 
bolt eladója. Szavai szerint a táncot 
tanuló gyerekek „családot” alkot-
nak, több közösségi programon 

vesznek részt. Szerdánként várják 
mindazokat, akik ismerkedni sze-
retnének a rock and roll tánccal.

KZ  

Bánhegyi – új rekordkísérlet
Az elmúlt év szeptember 25-én 
Bánhegyi Adrienn ugróköteles re-
kordkísérletet tartott háromszáz 
résztvevővel páros ugrásban. A 
Guiness Rekordok Könyve előírá-
sait egy kis hiba miatt nem tudták 
teljesíteni.
Ezért keresik az új dátumot, illetve 
a lelkes résztvevőket, akik szívesen 
csatlakoznak egy újabb ugróköte-
les kihívásra a Jumpplust Ugrókö-
tél Akadémia tagjaihoz. A kőszegi 
sportolók a TEKI-ben, illetve az 
egykori Ruhaipari Zrt. területén ki-
alakított teremben gyakorolnak, itt 
készülnek fel a v ersenyekre. 
Január 15-én Harkányban rendez-
ték meg az Országos Amatőr Kö-
télugró Egyéni és Páros Bajnoksá-
got. A kemény megmérettetésen 

jó eredményeket értek el:  Mészá-
ros Mira 12. hely (mini kategória) 
–  Gurisatti Dorka 3. hely (serdülő 
kategória) – Németh Franciska 4. 
hely (ifjúsági kategória). A demo 
versenyben hétfős csapattal vettek 
részt: Gurisatti Dorka, Gurisatti 

Lilla, Nagy Luca, Németh Francis-
ka, Nagy Sára, Nagy Lili, Mészáros 
Mira. A lányok kiválóan adták elő 
a hatperces ugróköteles bemuta-
tót, és ezzel az országos demo ver-
senyen 4. helyezést értek el.
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Bortúra
Maskarás bortúrát rendeznek a kő-
szegi borászok a Pogányok szőlőhegy 
és Cák település között. Kóstolás mel-
lett kézműves étellel is várják a ven-
dégeket. Érdemes jelmezben érkezni. 
Időpont: 2022. február 26. (szom-
bat) 13.00 – 20.00 óra
Helyszín: Kőszeg és Cák között 
(Pogányok-Cák)
É 47° 22’  10.06”. K 16° 31’ 30.07”
Fizetés: helyben fogyasztás alap-
ján,  belépőjegy nincs.
 Nyitva lévő pincék:
Alasz Pince – Panoráma kóstoló
+36 30 845 4597
Kampits Családi Pince 
+36 20 824 8862
Mándli Borház +36 30 500 1442
Stefanich Pincészet 
+36 20 972 5732
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Maligan turisti na spomen kipu

Zimska „Maligan tura”
Na mirno zimsko jutro su se zbudili zainteresi-
rani kiseške „Maligan ture” 15. januara, kada su 
se pripravljali na XIX. put organiziranu skupa-
došlicu. Na prvoj štaciji kod farničke pivnice u 
pol desetoj uri čekao nas je novi farnik Kisega 
dr. Gyula Perger, ki nam je pokazao po kuša-
nju vina i čudesno obnovljenu faru. Pjevajući s 
blagoslovom smo se gosti zahvalili za primanje. 
Zbog pandemije u manjem broju oko dvadese-
timi smo uživali pišačenje i luft/zrak na brežulj-
kastom „Poganju”. Zbog epidemoloških pravilov 
domaćini su na terasi, u otprti garaža, pred 
pivnicami  pogostili „maligan turiste.” Po Štaj-

ritsevoj i Farkaševoj vinskoj 
posjeti Valerija, udovica 
Imre Avara nas je pogosti-
la, - pokazajući si želju, da 
čuvat kani ov zimski običaj 
i nadalje. Kod Kalmana 
Nagya se je nastavljalo 
druženje, da se na kraju 
načinji spomen kip pred 
pivnicom. S malim zakašnjenjem je stigla već 
vesela grupa u Štefanichevu vinariju. Od po-
četka do kraja ovoga izleta bogatom ponudom 
jila i pila  su nas čekali svagdir gospodari. Uz 

kobasice, ocvarke, 
slalninu, jatrenau 
paštetu, uz mladi 
luk i papriku po-
služen je bil i kruh 
i kifjini. Nisu falile 
ni friško pečene po-
gače, ni pecivo sa 
sirom. Naravno da 
malo žganoga pred 
jilom, a novo črljeno 
i bijelo vino uz jilo i 
po jilom, pomagali 
su račenje, pišačenje 

i volju od štacije do štacije. Neka 
živi ov običaj još duga ljeta, 
kot jedna mogućnost mjesnoga  
druženja.
Az őszi Maligán túrát a téli 
követte január 15-én a kősze-
gi Horvát Önkormányzat szer-
vezésében. A hagyományos 
állomáshelyeken Petkovits 
Sándor, a helyi HÖ elnöke 
köszönte meg a szíves ven-
déglátást. A jó hangulathoz a 

finom ízek, a kellemes nedűk biztos alapul 
szolgáltak. 

Marija Fülöp Huljev 

Maligan turisti na spomen kipu
Dr. Perger Gyula, novi kiseški farnik, na 

obnovljenom farofu je primio goste

Veliki je izbor na stolu   

Német nemzetiségi hírek
Schwabendorfer Fasching in der Bibliothek/
Kőszegfalvi farsang a könyvtárban 
A Chernel Kálmán Városi Könyvtárban mutatta 
be a farsangi szokásokat Dr. Horváth Sándor 
néprajzkutató, aki már közel 40 éve járta a falut, 
és kutatta ezt a hagyományt. Sok érdekes dolgot 
tárt a hallgatóság elé, a Kőszegfalvi Nemzeti-
ségi Kórus dalokkal színesítette a találkozót. A 
Kőszegfalváért Egyesület jóvoltából meg is 
kóstolhatták a jelenlévők a híres cigenudlit is, 
amely nagyon ízlett mindenkinek. Többen re-
ceptet is kértek, mely a KésV régi számában 
megtalálható. 

Volkskunde in der Balog 
Schule/Német népisme-
reti óra a Balog iskolában
A német nemzetiségi nép-
ismeret órákon elsősorban 
a hagyományokkal, a régi 
életmódokkal foglalkoznak 
a tanulók. A farsangi idő-
szakban természetesen a 
három napos kőszegfalvi 
farsangról tanulnak, így a 
falu jellegzetes süteményéről, a cigenudliról/
Ziegenudeln/ is.  
3. éve a 4.a osztályosok (Nacsa Szilvi tanító 
nénivel együtt) vehettek részt és késztették el a 
finom süteményt. Közösen dagasztották, Rábai 
Ferenc segítségével. A megkelt 
tésztát Tömőné Wurst Erzsi néni 
kanállal szaggatta, a gyerekek so-
dorták, formálták, sütés után cuk-
rozták a cigenudlikat. Végül nagy 
örömmel el is fogyasztották, ami 
igazán jól sikerült! 
Amíg a tészta kelt, a kőszegfalvi 
farsangról 1985-ben készített fil-
met vetítette le Kőszegfalvi Ági 
tanító néni, melyet nagy figye-
lemmel néztek meg a gyerekek. 

Megélni egy hagyományt, aktívan részt venni va-
lamiben, sokkal nagyobb élményt nyújtott min-
denkinek, köszönet a német önkormányzatnak. 

                                    Kőszegfalvi Ágnes 
   NNÖ elnöke

 segítségével. A megkelt 
Tömőné Wurst Erzsi néni

kanállal szaggatta, a gyerekek so-
dorták, formálták, sütés után cuk-
rozták a cigenudlikat. Végül nagy 
örömmel el is fogyasztották, ami 

Amíg a tészta kelt, a kőszegfalvi 
farsangról 1985-ben készített fil-

Kőszegfalvi Ági 
, melyet nagy figye-
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Elkezdődött a történelmi épület felújítása
A Felső körúton lévő MÁV Árva-
ház működése 2005. június 15-én 
szűnt meg. Az azóta üres, szebb 
napokat megélt épület felújítása, 
az átalakítása 2022 januárjában 
megkezdődött. Egy újabb, óriási 
fejlesztés előtt áll Kőszeg. Igaz, az 
egykori MÁV Gyermekotthon, Árva-
ház új funkciójára sokan és régóta 
vártak. A Kormány határozata arról 
szól, hogy a következő két évben 
12,5 milliárd Ft-ból valósul meg az 
új Tudásközpont Kőszegen a MÁV 
Gyermekotthon épületének felújí-
tásával. Új szerepet kap a Kreatív 
város, fenntartható vidék (KRAFT) 
program keretén belül. Kutatási és 
Fejlesztési Központot alakítanak ki 
benne a Kormány támogatásával. 
Itt működik majd a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete és a Pan-
non Egyetem új kőszegi kampu-
sza. Az új funkciójú épületben Dr. 
Miszlivetz Ferenc főigazgató, pro-
fesszor elképzeléseiben szerepel 
egy MÁV Árvaházat felidéző em-
lékterem kialakítása.

•
÷Áldás és békesség lengje át 
minden időben e csendes hajlé-
kot, fennen hirdetve az emberek 
jóságát!” – olvasható az épület fő-
bejárata melletti falon elhelyezett 
márványtáblán. A fotó az intéz-
mény működésének utolsó évében 
készült.
Az Árvaházat a múlt század elején 
– Nagy-Magyarország területét 
pókhálószerűen belepő vasútvona-
lak építése során – a balesetekben 
elhunyt dolgozók árvái számára 
építették. A Magyar Szent Korona 
Országai Vasutas Szövetsége pá-
lyázatát azzal nyerte el a 15 je-
lentkező közül Kőszeg város, hogy 
a Gyöngyös-patak partján fekvő 
területet ingyen ajánlotta fel. A 
helyi téglagyárból származó téglát 
olcsón számította meg, a telekre 
három kutat is ásatott. A kitűnő le-
vegőjű alpokaljai városban 1913. 
augusztus 10-én ország-világra 
szóló avató ünnepséget rendeztek. 
Auguszt János polgármester lelke-
sedve mondta: azért örül a város 
oly nagyon annak, hogy idetelepült 
a MÁV Árvaház, mert ahol a vasút, 
ott a haladás! Munkahelyteremtő 

eredménye is volt a nyertes pályá-
zatnak, hiszen sokan kaptak állást 
a házban. A beszállítóknak, keres-
kedőknek piacot jelentett, nem is 
szólva arról, hogy az iskolaváros 
jelleget is erősítette.
A Müncheni Árvaház mintájára ter-
vezte meg Thier Manó a város leg-
szebb szecessziós stílusú épületét, 
mely helyi védettséget élvez. Az 
északi oldal a fiúk, a déli a lányok 
elhelyezésére szolgált. 1935-től 
csak lányok lakták. 
Az idők folyamán többször válto-
zott a neve. A Magyar Szent Ko-
rona Országai Vasutas Szövetsége 

Kőszegi Árvaháza nevet viselte 
1919-ig. Ezt követően 1945-ig 
a Magyar Királyi Államvasutak 
Kőszegi Árvaháza lett. A II. vi-
lágháború alatt katonai kórház is 
működött a 2. emeleten. A háború 
utolsó éveiben ide telepítették a 
fővárosból a vasúti minisztériumot. 
1945. március 25-én az intézet 
növendékei, a személyzettel együtt 
felkerültek arra a kerítés mögött 
várakozó szerelvényre, mely Né-
metországba vitte őket, menekülve 
a front közeledése elől. Közel 400 
fő zsúfolódott össze a marhavago-
nokban. Ősszel a teljes személy-
zettel együtt visszajött minden 
gyermek. A háború után elhagyták 
a királyi jelzőt, egyszerűen a MÁV 
Árvaháza és Leánynevelő Intéze-

te névre változott. 1953-ban már 
MÁV Nevelőintézet, és ekkor indult 
el az önkormányzati fenntartású 
Landler Jenő Általános Iskola. Ad-
dig a városi iskolákba jártak az ott 
élő gyerekek. 
Ebben az évben kerültek a lányok 
Kaposvárra, az ottani fiúk Kőszeg-
re költöztek. A kezdetben 120 főre 
tervezett épületet a 60-as években 
180 főre bővítették. Szükséges-
sé vált óvodai csoport indítása is. 
A 80-as évektől lett ismét lányok 
és fiúk diákotthona. Megszűnt az 
árvaház jellege, a gyermekek fel-
vételének oka főként a nyíltvonali 

vasúti őrházak lakott településtől 
való távolsága volt.
1994-ben a működtetést alapít-
vány vette át, ekkor már érkeztek 
jelzések, hogy a legnagyobb ma-
gyar vállalat, a MÁV (akkor 140 
ezer alkalmazottja volt) fenntartási 
gondokkal küszködik. Akkor még 
olyan erős volt a szociális háló, és 
annak érzelmi háttere, hogy szó-
ba sem kerülhetett a fenntartás 
felmondása. Azért hozták létre az 
alapítványt, hogy hozzájussanak az 
állami normatívákhoz is.  
„A Vasút a gyermekekért” Alapít-
vány a működési költségekről a 
MÁV-nak nyújtotta be a számlát, 
amit az becsületesen kiegyenlített.  
Az ezredfordulóra a tető illetve a 
homlokzatának a felújítása és a 

belső terek korszerűsítése megtör-
tént, ez utóbbi svájci támogatással.  
1998-ban iskolát is alapítottak, az 
addig bent működő önkormányzati 
iskola megszűnése után. A peda-
gógiai program országosan egye-
dülálló, elsőtől nyolcadikig meg-
szervezett egésznapos, iskolaott-
honos rendszerű oktatás-nevelés, 
a képességek kibontakoztatását, a 
tehetséggondozást tűzte ki célul. 
Mindig kiemelkedett az ének, a 
zene, a sport és a nyelvoktatás, 
ennek elismeréséül a pedagógus 
közösség országos elismerést ka-
pott, Művészeti-Kulturális Díjban 
részesült. Burgenland Lockenhaus 
(Léka) települése Volksschule-jával 
és Hauptschule-jával kialakított 

kapcsolatuk eredmé-
nyeként 2004/2005-
ös tanévtől 12 gyer-
mek járt burgenlandi 
iskolába. A gyermek-
létszám újra emel-
kedett. Az iskola en-
gedélyezett létszáma 
175 volt. Az óvoda 
25 fővel működhe-
tett, a diákotthon 180 
gyermek befogadásá-
ra volt alkalmas.   
Időközben erősen 
foszladozott a MÁV 
legendás szociális há-
lója. 2005-re betelje-
sedett az ott dolgozók 
félelme, elapadt a 
támogatás. Az utolsó 
tanévzáró június 15-
én volt, nem csak az 

a tanév, de az elmúlt 92 is bezárult.
Kik fordultak meg a falai között?  
Járt itt Puhl Sándor a világhírű fut-
ballbíró, itt volt növendék a Kecs-
keméti Tanítóképző korábbi igaz-
gatója, dr. Hegedüs Gábor. Sokan 
ismerik Zákányi Ferit, aki MALÉV 
pilóta lett. De itt tanult Mátay Lí-
via, a Kossuth-díjas jelmeztervező 
és belsőépítész is. Az emlékezés 
mindig személyekhez kapcsolódik. 
Azokhoz, akik megtestesítették az 
előzőekben felsorolt értékeket. 
Az intézmény története 1988-ig 
könyv alakban is elérhető a könyv-
tárban. Az utolsó 17 év – 2005. 
június 15-ig – dokumentumai a 
Kőszegi Fióklevéltárba, a tablók a 
helyi múzeumba kerültek.

Kiss János

AKTU
ÁLIS
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40 éves a várszínház
Múltidézés, színházi fesztivállal, könyvvel és riportokkal
Már szinte megszoktuk, hogy a 
Kőszegi Várszínház rendszeresen 
szerepel az országos sajtóban. 
Legutóbb a Szabadtéri Színházak 
Szövetsége elnökét, Pócza Zoltánt 
láthattuk a Pesti Műsor februári 
címlapján. 
Fantasztikus évadra készülnek. Az 
igazgatót a negyvenedik évforduló 
kapcsán kérdeztük:
– Egy ilyen jeles évforduló sok 
örömmel és büszkeséggel, de 
sok munkával is jár. Felelősség-
gel kell ÷szerepelni”, hiszen már 
a korábbi esztendőkben – a 
pandémia alatt is – magasra tet-
ték a lécet, ha csak a bemutatók 
számát tekintjük, akkor is. Mik az 
ez évi tervek? 
– 1982. július 17-én volt az első 
bemutató Kőszegen. Ezt az ese-
ményt – negyven évvel később 
– ugyanezen a napon Páskándi 
Géza: Az ígéret ostroma című 
művének felolvasó színházi elő-
adásával fogjuk felidézni. Színház 
születik címmel kamaraszínházi 
ősbemutatóra is készülünk. Győrei 
Zsolt - Schlachtovszky Csaba írták 
az 1532-ben játszódó művet, ami 
arról szól, hogy milyen is az, amikor 
valami új születik, milyen buktatók-
kal, nehézségekkel kell megküzdeni. 
Mindkét produkció a Dunaújvárosi 
Színházzal valósul meg.

– A nagyszínpadi bemutató a 
Szentivánéji álom lesz, amit Di-
cső Dániel rendez majd. Ő elő-
ször jár Kőszegen.
– Már kezd összeállni a színész-
gárda. Örömmel számolhatok be 
arról, hogy két Kossuth-díjas sze-
replőnk is lesz: Udvaros Dorottya 
és Hegedűs D. Géza. A bemutató 
napja július 14-e. Ezzel kezdődik 
az a tíznapos színházi fesztivál 
is, ami a negyvenéves évforduló 
kapcsán egy újfajta rendezvény-
sorozatot szeretne meghonosítani 
Kőszegen. Az iASK kutatójával, 
Nagy Andrással, aki a veszprémi 
egyetem professzora, összefogtunk: 
Egy olyan tudományos workshopot 
tervezünk, amely által a szabadte-
rekre fókuszálunk, hiszen a Kőszegi 
Várszínház negyven éve egyfajta 
lakmuszpapírja az összes szabadté-
ri színháznak. Azt vizsgáljuk, hogy 
hol tartunk most, a szabadtéri szín-
házak múltját és jövőjét kutatnánk. 
Tervben van egyfajta nemzetközi 
kitekintési szándék is.
– A helyszíneket számbavéve, to-
vább terjeszkedik a teátrum.
– A nagyszínpadi helyszín mellett 
még három udvarba tervezünk 
előadásokat. Az Öregbástya mellett 
lesz az úgynevezett „gyermekud-
var”, a Festetics-palota udvara a 
lesz a kamaraszínházi előadótér, 

zenés udvarként pedig a 
már jól bevált helyszín, a 
külső várudvar várja a fesz-
tivál látogatóit. A progra-
mok mellett folyamatosan 
lehetőség lesz a közönség-
találkozókra, személyes ta-
lálkozókra.
– Visszatér hozzánk Vajda 
Gergely zeneszerző-kar-
mester is.
– Az ő szerzeményét, ami 
a negyvenedik évfordulóra 
készült, a Kőszegi várszín-
házi nyitányt hallhatjuk majd 
a Savaria Szimfonikus Zenekarral. 
És lesz Grand Opening idén is. Ez 
alkalommal nemcsak Erkel ünnepi 
nyitánya csendülne fel, hanem tri-
anoni vonatkozású magyar művek 
is. Ekkor hangzik el a Scheer Uwe 
által felkutatott – korábban isme-
retlen – Kárpáti Sándor-mű is. 
Hogy a korábbi esztendők ese-
ményeit nyomtatott formában is 
megőrizzük, megjelenik egy könyv, 
amelyet Tóthárpád Ferenc írt, és 
amelynek nívós megjelenéséről 
Trifusz Péter gondoskodik. Ehhez 
kapcsolódik az a videós riportsoro-
zat, amely pedig – a könyvtől el-
térő tematikával – érdekességeket 
mutat fel az elmúlt évtizedekből.  

***
Lesz megint Gergye Krisztián-be-

mutató a nyáron, de április végén 
egy Göttinger Pál által írt Weöres 
Sándor est is műsorra kerül. (A 
történeti kutatásban Nagy And-
rás professzor úr segített. Előadja 
Kálid Artúr.) Az előadás – hason-
lóan a Verához – vendégeskedni 
fog az ország más színpadain is. 
A Mesebolt Bábszínházzal együtt-
működésben létrehozandó gyerek-
előadás várható időpontja május. 
A Kőszegi Várszínház határon túli 
színházzal is tervez ősszel bemu-
tatót. A Szabadkai Népszínház lesz 
várhatóan a produkciós partner. A 
Szabadtéri Színházak Találkozóján 
(június 1-je és 8-a között) Buda-
pesten vendégszerepel Az Öreghíd 
alatt és a Vera előadás is. 

TáF.

Harmóniában
A harmonikus élet adta sza-
badság címet kapta az a kiállítás, 
amellyel február 5-én Kőszegen is 

bemutatkozott a Vasi Amatőr Al-
kotók csoportja. Plakátjukon egy 
pompázó virág hirdette a közösség 
összetételének sokszínűségét. Ennek 
megfelelően számos stílusban készí-
tett művek kerültek az Írottkő Hotel 

földszinti fogadóterének a falaira.
Básthy Béla polgármester nyitotta 
meg a kiállítást. Nem mulasztot-
ta el megemlíteni, hogy „miért is 
olyan kedves nekünk ez a terem”, 
ami a Csók István Művészkör ki-
állítási helyszíne is évek óta. Örö-
mének adott hangot, amikor arról 
beszélt, hogy – bár sokszor a ne-
hézségek és a fájdalmak a művé-
szeti alkotások témái – ezúttal a 
„harmonikus életet, a szépséget, 
a jót és a szabadságot akarjuk be-
mutatni”, és hogy „ezeket a célokat 
akkor sem adjuk fel, amikor ez a 
harmónia kicsit meginog”! 
A csoportot Tárczy Orsolya mutat-
ta be. Az indíttatásokról egy-egy 
mondat erejéig az alkotók is szót 
kaptak. (Saját versével közremű-

ködött Kerényi Katalin.) 
Leginkább a színek pompájával 
jellemezhető a válogatás. Látha-
tunk festett kavicsokat, többféle 
technikával készített festményeket, 
mandalává alakult hanglemezeket, 
CD-ket, kerámiát és fényképeket 
is. Az alkotásokból kiérezhető az 
útkeresés, hogy a csoport maga  is 
most válik összetartó szervezetté, 
és hogy a tagságból többen „most 
találnak magukra” azzal, hogy az 
önkifejezés, a megmutatkozás ezen 
formáját választják. 
A Vas Megyei Alkotók csoportja jó 
úton jár. Tagjai megtalálhatják az 
élet talán legfontosabb – vágyott 
– jellemzőjét, a harmóniát. Az első 
lépéseket már megtették.

TáF

Bánffy György 1982-ben
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Ritmusgyakorlatok
A Magyar Kultúra Napjához kötődő 
ünnepségen január 20-án adta át 
Básthy Béla polgármester a 2021. 
évi Művészeti Szemle díjait. A 
pandémia kényszerítette ki a díját-
adó halasztását. 
A szemlét először 1964-ben 
tarották meg, és azóta a helyi te-
hetségek igazi megmérettetése lett. 
Gelencsér Ildikó elmondta, hogy az 
online megtartott verseny alapján 
21 bronz, 29 ezüst, 19 arany és 14 

kiemelt arany minősítésű díjat ítélt 
oda a zsűri. Köszönetet mondott a 
diákoknak, a felkészítő tanároknak 
és szülőknek, akik alaposan segí-
tették a verseny megrendezését. 
Az idei tervek ott és akkor elhang-
zottak szerint a Művészeti Szemle 
hagyományos megrendeséről szól-
tak, így a tehetséges fiatalok a lo-
vagteremben léphetnek a zsűri elé 
február 28. és március 3. között.
A hagyományok szerint a díjátadó 

gálaműsor a március 15-hez kötő-
dő ünnepségen történt, a mostani 
Magyar Kultúra Napjához, január 
23-hoz. Ezen a napon 1823-ban 
vetette Kölcsey Ferenc papírra, tisz-
tázta a Himnusz kéziratát.
„Erkel Ferenc zenéjével a nem-
zet imádsága lett. Egyetlen egy 
magyar embert sem hagy érintet-
lenül, tiszteletet adunk a nemze-
tünk Himnuszának, és ezt mások-
tól is megköveteljük” – fogalmazta 
meg az ünnepségen Pócza Zoltán. 
Majd arról beszélt, hogy „a kultúra 
életünk mintázata, amely meg-

különböztet bennünket más né-
pektől, és őrzi egyéniségünket”. 
Hangsúlyozta, hogy a globalizáció 
miatt a kultúránk megőrzésére egy-

re nagyobb szükség van.
A Művészeti Szemlén a Német 
Nemzetiségi Kamarakórus kiemelt 
arany minősítést kapott a Ritmus-
gyakorlatok előadásával. Ugyanúgy, 
mint a többi produkció, online is 
megtekinthető volt az érdeklődők 
számára. Az összes like száma 
14 638 db volt, amely mutatja a 
szemle iránti érdeklődést. Ennek 
csaknem felét a Német Nemzetisé-
gi Kamarakórus érte el. A diákok 
nagyon örültek a sikernek, de a 
ritmusgyakorlatok próbáinak kez-
detén még nehezen fogadták el 
a produkciót. Erről beszélt Láng-
Horváth Rita tanárnő, aki az egye-
di produkciót betanította. Szavai 
szerint az ötlet onnét indult, hogy 
online énekórán vagy az iskolában 
maszkban sem lehetett énekelni, 
ezért ritmusokat tapsoltak az órán 
a  diákok. Ezt vitték tovább, amely 
sikert hozott a szemlén. Már meg-
született a gondolat a következő 
produkcióra, amit az idei évben 
nem mutatnak be. Láng-Horváth 
Rita pedagógusi portfólióra ké-
szül, hogy magasabb minősítésű 
csoportba kerüljön. Minden szabad 
idejét erre fordítja, így a diákok 
felkészítésére nem marad ener-
giája. A szemlén 40 évig ott volt 
felkészítőként a diákokkal.

KZ

Balról jobbra: Temesi Flórián, Máté-Nemes Krisztina, Baráth Hanna, Horváth Dzsenifer, Bencsics Regina, 
Frank Borbála, (háttérben Pócza Zoltán), Básthy Béla polgármester, Láng-Horváth Rita tanárnő.

Könyv a várszínházról
A X. Kárpát-medencei versmondó 
verseny (2022. márc. 4.), mint az 
elmúlt esztendőben, most is az on-
line térbe szorul. A hír helyi vonat-
kozása, hogy a versengés közép-
pontjában Tóthárpád Ferenc versei 
szerepelnek. Ezért a zsűri elnöki 
szerepét is ő tölti be. Jeles kortárs 
szerzők – Gáti István, K. László 
Szilvia, Mentovics Éva, Nagyálmos 
Ildikó és Vesztergom Andrea – se-
gítik az értékelést, a rendezvény 
sikerét. 
Lapunk munkatársának az írásai 
az újabb tankönyvekben is helyet 
kapnak. Szeptembertől a harma-
dik osztályosok környezetismeret 

és magyar nyelvtan tantárgyból 
találkozhatnak majd versével, el-
beszélésével.
Hamarosan a boltokba kerül a For-
dul az ég – négy évszakos kötet 
– bővített kiadása, és elkészült a 
Francia flört című pódiumi színjá-
ték is, amelyből legutóbb a Hitel 
című folyóirat közölt részleteket. 
„Nagy örömmel számolhatok be 
arról is, hogy engem ért a meg-
tiszteltetés: én írhattam a Kőszegi 
Várszínház negyvenéves történe-
tét” – nyilatkozta. Az idei – ünnepi 
évad – egyik érdekessége lehet a 
Trifusz Péter könyvtervével megje-
lenő kötet. 

ADMINISZTRÁTORI munkakörbe kőszegi munka-
helyre munkatársat keresünk. Előny: könyvelői vég-
zettség. Jelentkezést a következő címre kérjük: 

épületkezelés2021@gmail.com
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Idén 99. jövőre 100.
„Tudjuk, hogy Lóránt Gyula 99 
évvel ezelőtt született, jövőre lesz 
a 100. évforduló, és lesz okunk 
azon dolgozni, miként tudunk 
megemlékezni a város sportoló-
járól” – Básthy Béla polgármester 
gondolataira Lomniczi Zoltán az 
Aranycsapat-testület elnöke vála-
szolt. Elmondta, hogy elindult egy 

mozgalom, amely szerint aranycsa-
pat-emlékfát ültetnek a sportolók-
hoz kötődő helyeken. Székelyföldön 
már több is van, Magyarországon 
egy. Kőszegen van egy Lóránt 
Gyuláról elnevezett utca, ott lenne 
szükség emlékfa ültetésére, mert 
az esemény méltó megemlékezést 
jelentene az Aranycsapat tagjáról. „Örülök, hogy készülnek a 100. 

évfordulóra, de ha körülnézünk 
látszik, hogy a 99. évforduló is 
hozott újítást, hiszen idén  Lóránt 
Gyula szülőházának környezete 
újjá született a belváros felújítá-
sának részeként”– mondta Ágh 
Péter országgyűlési képviselő.
Február 6-án a sportoló szülőhá-
zánál (Várkör 30.) tartott koszorú-
zási ünnepségen Lomniczi Zoltán 
méltatta a kőszegi születésű Lóránt 
Gyula sportolói, de zaklatott életű 
pályafutását. Az elődök a szülőhá-
zán 1997-ben avattak emléktáblát, 
Kőszeg Díszpolgára címet kapta 

meg 1998-ban, utcát neveztek el 
róla 2004-ben. A kőszegiek búcsút 
vettek tőle 2011. május 13-án 10 
órától, akkor ravatalozták fel ham-
vait a Jézus Szíve-templomban. 
Dél-Németországban élt a felesége, 
a saját és nevelt lánya, mégis az öz-
vegy úgy döntött, Kőszegen legyen a 
végső nyughelye – fogalmazta meg 
az elnök. Akkor, halála után (1981. 
május 31.) 30 évvel hozták haza 
Kőszegre a hamvait. „Mindig hűsé-
ges maradt Kőszeghez, Ő hazatért, 
itt érezte otthon magát” – mondta 
az Aranycsapat-testület elnöke.

KZ

Asztalitenisz verseny
2022. január 29-én került meg-
rendezésre Horvátzsidány saját 
szervezésű versenye. A verseny 
célja – amellett hogy versenyzési 
lehetőséget biztosítson a rendsze-
resen asztaliteniszezőknek – az 
volt, hogy a helyi sportszeretőket 
pingpongozni csábítsa. 
Az eseményen 17 versenyző (12 
hobby és 5 amatőr) vett részt. A 
végig jó hangulatú versenyre ér-
keztek Horvátzsidányból, Kőszeg-
ről, Velemből, Kőszegszerdahelyről, 
valamint Zalaszentgrótról is.
Az egyéni, majd a páros ver-
senyszámokat Kolarich Sándor a 
horvátzsidányi pingpongosok csa-
patkapitánya nyitotta meg. A ver-
seny lebonyolításában segédkezett 
Molnár Kitti és Tihanyi Tibor.

A kezdeményezés sikerességének 
köszönhetően később további ver-
senyek várhatók.
Eredmények: 
Hobby egyéni kategória
1. helyezett: Károly Alex (Zala-

szentgrót)
2. helyezett:  Rajczi Imre (Velem)
3. helyezett:  Orbán Dávid (Velem)
Amatőr egyéni kategória:
1. helyezett:  Agg Patrik (Kőszeg)
2. helyezett:  Molnár Péter (Kőszeg)
3. helyezett:  Szűcs János (Kőszeg)
Páros kategória:
1. helyezett:  Domnánovich Bálint 

- Molnár Péter
2. helyezett:  Alasz Marcell – 

Szűcs János
3. helyezett:  Agg Patrik – Orbán 

Dávid

Edzőküzdelmi Nap
Hetedik alkalommal rendezett „Edzőküzdelmi napot” a Fitt-Box  ÖE. A 
rendezvény lehetőséget ad, hogy a versenyzők versenyhelyzetben is fel-
mérhessék, hol tart a felkészülésük. A kezdők is tesztelhetik tudásukat 
új, ismeretlen ellenfelek ellen is. 4 ország 25 egyesület 137 ökölvívója, 
köztük válogatottak is – használta ki, hogy élesben is gyakorolhatott. A 
Fitt-Box 12 bokszolóval képviseltette magát. Heten betegség miatt távol 
maradni kényszerültek. 66 pár lépett szorítóba, de a klubok plusz teret is 
kaptak egy kis spontán „sparringolásra”. A rendezők bíznak abban, hogy 
jövőre is hasonlóan jól indíthatják az évet. 

xxxxx
Hámori Luca mellett Németh Dóra (serdülő 51 kg) Rába Noémi (junior 
52 kg és Reseterics Fanni (ifjúsági 60 kg) is meghívót kapott a válogatott 
keretbe.
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A Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes
A táncosokat ért trauma után janu-
árban újra indultak a próbák. A fotó 
február 7-én készült a táncok beta-
nítását végző oktatókról. A Jurisics 
várban a táncosok termében akkor 
már véget ért az óvodások oktatá-
sa, és kezdődött a középiskolások, 
nagyok próbája, a Somogyi táncok 
oktatásával. Dvorák László elmond-
ta, hogy közel hatvan fő gyakorol 

rendszerint, de akkor nem tudta 
mikor lesz az első nyilvános előadá-
suk. Várnak minden érdeklődőt az 
edzések napjain, akkor is, ha valaki 
az első lépést szeretné kipróbálni. A 
régi táncosokból alakult csoport is 
jól működik. A Hajnalcsillag Nép-
táncegyüttest a Dvorák házaspár 
alapította 33 éve, a táncosok a vá-
rosi rendezvények állandó szereplői.

A táncegyüttes oktatói, balról jobbra: Zsigmond Barbara,
Gerlecz László, Tengelicsné Horváth Helga, Fekete-Pataki Edit

 Művészeti 
Szemle
2022.
A Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház 2022-ben is 
megrendezi a hagyományos Mű-
vészeti Szemle döntőjét a Kősze-
gi és városkörnyéki általános- és 
középiskolai tanulók részére. A 
versenyre olyan gyermekek és 
csoportok jelentkezését tudjuk 
elfogadni, akik Kőszeg és kör-
nyéke iskoláiban tanulnak, illet-
ve csoportok esetén oda bejegy-
zett székhellyel rendelkeznek.
A Szemle időpontjai: 
február 28. (hétfő) 14.00 óra 
 - alsó tagozat 
március 2. (szerda) 14.00 óra 
 - felső tagozat 
március 3. (csütörtök) 14.00 óra 
 - középiskola
  a középiskolások után kb. 
16.00 óra - felnőtt
Nevezési határidő: 2022. feb-
ruár 22. (kedd), ezért kérjük, 
hogy az iskolai fordulókat en-
nek függvényében ütemezzék! 
Nevezni az iskolánként meg-
adott keretszámokon belül, a 
mellékelt nevezési lapon, ének, 
vers-próza, hangszeres zene és 
egyéb kategóriákban lehet.
Egy produkció maximális idő-
tartama 5 perc! 
A Művészeti Szemlét a legjobb 
produkciókból összeállított ün-
nepi gálaműsor zárja.
A szemlét a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2021-02228 „Mindentu-
dás” elnevezésű pályázat révén 
Kőszeg Város Önkormányzata 
támogatja.
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Programajánló
Február 22. 17.00 Vízfestészet ecsettel és kamerával kiállítás 

megnyitója a Kőszegi Művészeti Egyesület szervezésé-
ben a Jurisics várban.

Február 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Március 1. Farsangfarka
Március 8.  Nőnapi városi véradás 10.00-18.00 KÖSZHÁZ
Március 8.  19.00 Jurisics vár Azért a kis bolondságért… – ma-

gyar népi pajzánságok színházi előadás a Déryné 
Program támogatásával. Fabók Mancsi Bábszínháza

Március 12. 18.00 DUMASZÍNHÁZ Dombóvári István estje. Ven-
dég: Bellus István

A kommunizmus 
áldozatainak emléknapja 
Kőszeg Város Önkormányzata, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Vár-
színház, illetve a Kőszegi Polgári Kaszinó tisztelettel meghívja Önt és ked-
ves családját a 2022. február 25-én, pénteken tartandó megemlékezés-
re és koszorúzásra.
A rendezvény programja:
17.30 óra: felvonulás a Jurisics térről a temető falán elhelyezett emlék-
táblához, ahol beszédet mond: Orbán Balázs miniszterelnöki főtanácsadó

Farsangfarka
A Művelődési Központ felhívja Kőszeg polgárait, hogy a nemes civil 
kezdeményezést folytassák és jelmezben búcsúztassák a FARSANGOT!
Március 1-jén, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, munkahelye-
ket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is hozzájárulva a farsangi 
hangulathoz. Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék házaikat, lakókörnye-
zetüket és a maguk módján tegyék emlékezetessé e napot. Napközben 
végiglátogatjuk a LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY kategóriára jelent-
kezőket, melyet külön díjazunk!
Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:

09.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
10.00 Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerek-
műsora
15.00-18.00 UTCABÁL
közben 15.00-tól felvonulás és jelmezverseny
17.00 eredményhirdetés

Kérjük jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában készülnek 
(LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport fogadása, 
farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani tudjuk, és a 
médiában is meg tudjuk jelentetni!
Aki nem kíván, vagy nem tud megjelenni személyesen a rendezvé-
nyen, az fényképezze le magát egy FARSANGFARKA 2022. felirattal 
és küldje be 2022. március 1-jén 16.00 óráig a jurisics@koszeg.hu 
email címre neve és telefonszáma megadása mellett. Így felkerülhet a 
jelmezesek fotói közé és a legjobb képeket is díjazzuk!
Jelentkezés: Művelődési Központ: 360-113. Információk, jelentkezés: 
www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu

Múzeum és Könyvtár hírei
A Tábornokház – Hősök Tornya kiállítóhely február 28-ig hétvégenként 
előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg (bejelentkezes@kvmkl.hu).
A „Réges-régi karácsonyok, ahogy az öregek mesélik” címmel meg-
hirdetett rajzpályázatunk díjazottjai:
I. kategória (1-2. osztály): különdíjasok Kató Martin: Johanna mama ka-
rácsonya és Janzsó Olívia: Karácsony este című munkája.
II. kategória (3-4. osztály): 1. Kiss Boglárka: Éjféli szentmise; 2. László 
Csenge: Régi Népszokások; 3. Schatzl Szonja: Kőszegfalvi karácsony ré-
gen. Különdíjasok: Mersich Fanni: A szeretet ünnepén és Petkovits Júlia: 
Lélekmelengető című alkotása.
III. kategória (5.-6. osztály): 1. Gergye Liliána műve és Jelencsics Alíz: 
Karácsonyi egyedüllét; 2. Orbán Tália rajza; 3. Mészáros Johanna Mária: 
Adventi készülődés. Különdíjas Mánya Hanna: Üveggömb című festménye. 

IV. kategória (7.-8. osztály): 1. Herling Lea pályaműve. 
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük Trifusz Péter, Széplaki Tiborné és 
Rónaszéki Linda, zsűritagok munkáját!
Február 22-én, kedden 16.00 órakor #mindentalovakról című ren-
dezvényünkre várjuk a felső tagozatos és a középiskolás diákokat a könyv-
tár előadótermébe. Részletek a plakátokon és az intézmény honlapján.
Február 23-án, szerdán 10.00 órakor Baba-mama játszóház a gyer-
mekrészlegben. A részvételhez előzetes regisztrációra van szükség a 
(94)360-259 telefonon vagy a gyermekkonyvtar@kvmkl.hu e-mail címen.
Március 10-én (csütörtökön) a Beporzók napja alkalmából, március 
11-én (pénteken) pedig a Nemzeti ünnepre készülődő múzeumpedagó-
giai foglalkozásokra invitáljuk az óvodásokat és az általános iskolásokat.
Idei könyves akadályversenyünk, az Irány a Könyvmoly-galaxis! meg-
rendezését május elejére tervezzük. A versenyfelhívást és az olvasandó 
könyvek listáját eljuttatjuk az iskoláknak, illetve intézményünk Facebook-
oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők a részletekről. 
Hamarosan meghirdetjük Műtárgymesék című pályázatunkat is. A tudni-
valókért kövessék figyelemmel facebook-oldalunkat!  
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Labdarúgás: S zezon előtt
Őri Gábor edzőt Hani Tibor kérdezte.
– Kérem, értékelje a csapat őszi szezonban nyújtott teljesítményét.
– 14 ponttal a 12. helyen zártuk az őszi szezont. Nem vagyok elégedett. 
Tudtam, hogy nehéz év elé nézünk, titkon azért reméltem, hogy a kö-
zépmezőnyt elérjük és nyugodtabb tavasz elé nézünk. Az elmúlt években 
voltunk már hasonló helyzetben, eddig mindig sikerült megőrizni a megyei 
I-es tagságot. Ha a játékosok mindent kiadnak magukból és a képessége-
iknek megfelelően teljesítenek, ez nem okozhat problémát.
A csapat ősszel is bizonyította, hogy a legjobbakkal is képes felvenni a 
versenyt. A sárvári siker és a Király elleni győzelem azt mutatja, csapatunk 
többre képes. Az első négy ellen nyolc pontot szereztünk. Elgondolkodta-
tó. Ezeken a mérkőzéseken talán jobban koncentráltunk és az ellenfelek 
is támadóbb szellemben léptek pályára, így több lehetőségünk adódott 
nekünk is. A mérkőzéseink többségében vagy mélyen tudásunk alatt ját-
szottunk vagy ki nem kényszerített hibáinkat könyörtelenül megbüntette 
az ellenfél. Minden csapatban van olyan játékos, aki képes eldönteni mér-
kőzést. Senki ellen nem lehet biztosra menni. A megfelelő hozzáállás és 
koncentráció mellett a hibás megoldásoknak, a rossz döntéseknek van 
kiemelt jelentősége. A jövőben erre nagy figyelmet fogunk fordítani. Sok 
ügyes, tehetséges játékosunk van, de még nem képesek tartósan a topon 
teljesíteni. Mint minden csapatnál, nálunk is jelen volt és van a Covid és 
a sérülések. Együtt kell élnünk és játszanunk vele, de nem könnyíti meg 
a helyzetünket. Szezonról-szezonra hatalmas gond Ausztria elszívó ereje. 
Tehetséges fiatalok hagyják el a csapatot. Nem rájuk haragszom, hanem 
a helyzetre. Sajnos ma már nem akkora dicsőség a megyei I-ben futbal-
lozni, mint régen. Az „ígéret földje” az anyagi lehetőségek nagyobb súllyal 
bírnak a mérlegelés serpenyőjében. Ha ez a tendencia marad, idővel el-
fogyhat a csapat. Vannak osztrák csapatok, ahol a magyarok száma már 
jóval több, mint a hazai játékosoké. A kőszegi focihoz ez is hozzátartozik. 
El lehetne elmélkedni arról, mi lenne, ha a sok kint futballozó visszatérne 
a megyébe….? De a kérdés természetesen csak költői.
– Mikor folytatódik a bajnokság?
– A bajnokság február 27-én folytatódik. Vépen kezdünk.
– Hogyan zajlik a felkészülés?

– Január 14-én kezdtük. Hétfőn és szerdán a Balog iskolában futsal edzések 
vannak. Kedden és pénteken a pályán tréningezünk. Csütörtökönként az 
U19-es csapattal közösen Bükre járunk, műfüves pályára. Hétvégékre edző-
mérkőzések vannak tervezve. Az első ilyen soproni mérkőzés a havas pálya 
miatt elmaradt. A felkészülésünket a Covid és a sérülések továbbra is hát-
ráltatják. Örvendetes viszont, hogy két őszi sérült játékosunk Prán Dominik 
térdműtétje és Szabella Olivér vállsérülése után bekapcsolódtak az edzé-
sekbe. Dominik visszatérése azért még várat magára, jól halad a felépülése.
– Hogyan alakulnak az edzőmérkőzések?
– Február 6-án, Szombathelyen, az osztrák Zuberbachtól, műfüves pályán 
5:4-es vereséget szenvedtünk. Zsámbékon lesz még edzőmérkőzés. Az 
utolsót pedig február 17-re, Bükre tervezzük, de ellenfél még nincs.

Január 22-23-án Balatonfüreden és Veszprémben megyei válogatottak-
nak rendeztek tornát. Vas megye válogatottjának edzői posztját jómagam 
láttam el. A csapatban a Kőszegi Lóránt FC-t Rákhely Martin, Prán Adrián, 
Csák Dominik, Németh András, Kovács Dominik és Réti Milán képviselte.
– Az őszi szereplés tükrében mennyiben változtak a célkitűzések? 
– Az elsődleges cél a bentmaradás, jobb esetben felzárkózás a középme-
zőnyhöz. Már az utolsó őszi mérkőzéseken látható volt a változás a csapat 
szerkezetében és felfogásában, ami eredménnyel is párosult. Ezt igyek-
szünk majd továbbvinni. Mindenkinek konkrét feladata van a csapatban. 
Valakinek többet kell védekeznie, valakinek pedig a támadás szervezésé-
ben jut több feladat.
– Várható-e változás a csapatban?
Toldi Sándor Ausztriába igazolt és Réti Milán, Fáth Dániel és Lakihegyi 
Patrik is a szomszédoknál tervezi a folytatást. A csapathoz érkezik Rácz 
Balázs (Ausztriából vissza) és Gugcsó Ákos (Lukácsházáról vissza).

Futsal: A hajrához közeledve
Sajátos ritmusban, a sorsolástól eltérő sorrendben, de a végkifejlethez 
közeledik a Területi Futsal bajnokság (NB III) Győr-Moson-Soproni szerve-
zésű csoportja. A kőszegiek az 5. és a 8. forduló mérkőzéseit játszották le. 
Január 17-én a nyeretlen beledi csapatot győzték le idegenben. Hatgólos 
vezetés után ugyan kissé kiengedtek, de a győzelem nem forgott veszély-
ben. 23-án Győrújbaráton, az elmúlt évek nagy riválisa otthon tartotta 
a három pontot. A mérkőzés en a barátiak akarata érvényesült. Az utolsó 
percekben sikerült szorosabbá tenni az eredményt.

Regionális Futsal Bajnokság 5. forduló: Kati-Transz Beledi SE-
Kőszegi LFC 4:8 (0:6), gólok: Németh (2), Fehér Dániel, Szabela, Rácz, 
Tóth, Prán Adrián, Földvárszki, 8. forduló: Baráti Futsal CSE-Kőszegi 
LFC 6:4 (3:1) gólok: Rácz, Földvárszki, Németh.

Kosárlabda: Becsületgyőzelem
Nem hozott szerencsét a 13-as szám a KSE kosarasainak. Korábban sok 
szoros csatát vívtak a bükiekkel, ezúttal azonban uralta a mérkőzést a für-
dőváros csapata, s a harmadik negyedben minden kérdés eldőlt. A 9700.
hu is dominált a kőszegiek ellen, ami a játékoskeretük ismeretében nem 
meglepő. A két csapat eredménye közti olló ezúttal is a harmadik játék-
részben nyílt meg nagyon. Január 24-én, a korábban többször is halasztott 
mérkőzésen, Répcelakon megtört a jég: győzelemnek örülhetett a KSE. 
Horváth Roland 20 pontot termelt, öt triplát is elhintett. A BC Olad ellen 
viszont dekoncentráltan, hitehagyottan játszott a csapat. Súlyos vereség, 
100 kapott pont lett a vége. Az első februári mérkőzésen megint más ar-
cát mutatta a gárda. A jó pár, korábban magasabb osztályban pattogtató 
játékossal felálló ellenfél ellen nem feltartott kézzel mentek csatába. Az 
ellenfél ugyan érvényesítette a papírformát, de a Kőszeg a játék legtöbb 
elemében felnőtt magasabban jegyzett ellenfeléhez. 28 pontjával Horváth 
Roland szezoncsúcsot ért el. 

Eredmények: 9. forduló Büki TK- Kőszegi SE 75:41 (17:8, 17:13, 
23:11, 18:9), legjobb dobókk: Horváth Roland 16/6, Nyilicska Csa-
ba 12, 10. forduló 9700.hu Ingatlan-Kőszegi SE 74:51 (16:16, 20:5, 
20:15, 18:15), legjobb dobók: Szabó Ferenc 18, Horváth Roland 15, 
6. forduló (pótlás) Répcelaki SE-Kőszegi SE 36:56 (8:9, 6:10, 7:19, 
15:18), legjobb dobók: Horváth 21/15, Kámán Kristóf 20/6, Bagi Mi-
lán 11/3, 11. forduló BC Olad-Kőszegi SE 100:26 (26:7, 28:9, 24:2, 
22:8), legjobb dobó: Horváth, 12. forduló CVSE Vulkán Fürdő-Kősze-
gi SE 79:54 (18:14, 17:15, 26:14, 18:11), legjobb dobók: Horváth 
28/6, Szabó 10.
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Diáksport
Birkózók területi bajnoksága
Győrben rendezték a szabadfogású birkózók 
Diák I. és Diák II. korcsoportjának területi baj-
nokságát. A verseny kiemelt fontosságát mu-
tatja, hogy az országos döntőre is itt lehetett 
indulási jogosultságot szerezni, ami a több mint 
200 versenyzőt és 16 egyesületet felvonultató 
mezőnyben a 13 tagú kőszegi küldöttségből hét 
birkózónak sikerült. Pusztai Szilveszter ellent-
mondást nem tűrő birkózással bajnoki címet 
szerzett. Pusztai Dániel mindkét korcsoportban 
megmérette magát: két harmadik helyezés a si-
kerlistája. Három ezüst és három bronz a továb-
bi éremtermés. A versennyel egyidőben birkózó 
gyermek gálát is rendeztek, ahol két kőszegi 
bronzérem született.

Eredmények Diák II  (2011-12.) 29. kg-
ban 5. Róth Ármin, 32 kg-ban 3. Pusztai 
Dániel, 35-kg-ban 1. Pusztai Szilveszter, 
Versenyeztek még Kóczán Kolos (35 kg), Né-
meth Áron (42 kg), Jakab Jácint (69 kg). Diák 
I. (2009-10.) 36 kg-ban 2. Tornai Ábel, 3. 
Pusztai Dániel, 42 kg-ban 2. Pusztai Domi-
nik, 5. Hódosi Zalán, 50 kg-ban 3. Tóth Ábel. 
Gyermek gála (201314) Polgár Ádin 3. hely, 
Gróf Gréti 3. hely.

xxxxx
Válogató Budapesten A női kadett korcsoport 
versenyzőinek válogató versenyén Puskás Lili 
(53 kg) harmadik helyezést ért el és esélye van 
bekerülni a nemzeti csapatba.

Atlétika a Lóránt FC-ben

A Kőszegi LFC atlétika szakosztálya és a Szom-
bathelyi Sportiskola Lengyák György társadalmi 
edző vezette csoportja az új évben  már két ver-
senyen is elindult. Győrben az Olimpiai Sport-
centrumban nyitották az évet (január 15.), a 
hónap zárásáként pedig Zalaegerszegen, a VÁM-
Szakértő Kupán rajtoltak. Fontos eredménye a 
felkészülésnek, hogy a fiatalok szinte mindegyi-
ke egyéni csúccsal érte el helyezését. A Kőszegi 
LFC edzői Kiricsi Berill és Németh András és 
Trakperger Fanni, Lengyák György munkáját 
Gérnyiné Prácser Kinga segíti.

Eredmények (Győr, Újévi GYAC Kupa) 
Újonc (U14) fiú 60 m 11. (B döntő 5.) Ughy 
Barnabás(SZSI) 8,90 (1. időelőfutam/4. 
8,82), 4.ief./6. Fodor Botond/KLFC, leány 60 
m 1.ief./4. Gergye Liliána/SZSI 9,53 1-ief/5. 

nek számítanak, így szép számmal gyűjtögették 
az érmeket. Kivált a lányoknál, hiszen a felsős 
fiúknál már a szintén amatőrnek számító szom-
bathelyi vizilabdázók domináltak. Az Árpád-házi 
iskola termése 7 arany, 7 ezüst és 6 bronzérem. 
A Jurisich gimnázium kis létszámú csapata is 
szerzett két-két ezüst illetve bronzérmet. 

Kőszegi érmek: I. korcsoport lány 50 hát 
Gurisatti Nóra/ÁH 57,82, II. korcsoport fiú 
50 gyors 2. Kovács Levente/ÁH 38,79, 50 
mell 2. Komjáthy Dávid/ÁH 58,39, 50 hát 
Kovács Levente/ÁH 49,74, fiú 4x50 gyors 
váltó 2. Árpád-házi iskola 3:00,96, III. kor-
csoport lány 100 gyors 1. Hóbor Enikő/ÁH 
1:20,12, 2. Kiricsi Flóra/ÁH 1:25,71, Kiricsi 
Fanni/ÁH 1:31,28, 100 m mell 1. Kiricsi Fan-
ni/ÁH 1:58,81, 3. Jáger Júlia/ÁH 2:21,81, 
100 m hát 1. Hóbor Enikő/ÁH 1:40,77, 2. 
Kiricsi Flóra/ÁH 1:41,09, 3. Ürmös Panka 
Éda/ÁH 1:50,46, 4x50 gyors váltó 1. Ár-
pád-házi iskola 2:49,80, IV. korcsoport fiú 
100 m hát 1. Hóbor Álmos/ÁH 1:28,31 lány 
100 m gyors 3. Kovács Fanni Mária 1:17,11, 
V-VI. korcsoport fiú 100 m gyors 1. Hóbor 
Zalán/ÁH 58,19, 100 m mell 2. Varga Ta-
más/ÁH 1:27,05, 100 m hát 2. Hóbor Zalán/
ÁH 1:10,13, 4x50 gyors váltó 3. Árpád-házi 
iskola 1:58,67, lány 100 m gyors 3. Med-
vegy Nóra/Jurisich 1:12,51, 100 m mell 2. 
Fekete Kata/Jurisich 1:39,53, 3. Bozsó Fanni 
Blanka/Jurisich 1:44,92, 4x50 gyors váltó 2 
Jurisich gimnázium 2:24,79.

Iker Natália ezüstérme
Második lett 3000 méteren Budapest Régió 
Nyílt Fedettpályás Bajnokságán Iker Natália. A 
Jurisich gimnázium diákja, a Csepeli DAC színe-
iben 10:28,98 perces egyéni csúccsal ért célba.

Teremfutás 
A koronavírus árnyékában is sikeresen rendezte 
meg a hagyományos iskolai teremfutó versenyét 
a Balog iskola. 139-en álltak rajthoz, és teljesí-
tették a távot.

Győztesek (fiú-lány, korcsoportonként nö-
vekvő sorrendben) Egyéni győztesek: Kulcsár 
Aliz, Varga Péter, Frank Bettina, Csöglei Flóri-
án, Földesi Cintia, Róth Ármin, Szabó Tama-
ra, Csutorás Mátyás, Pápai Nerina, Csöglei 
Péter. Győztes osztályok lányok: 1.b, 2.a, 4.a, 
5.b, 8.b, fiúk: 1.b, 2.b, 3. évf., 5. b, x

Nagy Szimonetta/KLFC 9,72, 2. ief/5. Piros-
Wurst Amira/SZSI 10,01, 4. ief/4. Szabó 
Tamara/SZSI 9,05, 5.ief./3. Prácser Han-
na/KLFC 9,40, leány távolugrás 11. Gérnyi 
Zoé/SZSI 427, 12. Horváth Amira Viktória/
KLFC 420, 21. Gergye Liliána/SZSI 388, 23. 
Prácser Hanna/KLFC 386, 25. Szabó Tama-
ra/SZSI 383, 26. Kumánovich Kinga/KLFC 
362, 27. Piros-Wurst Amira/SZSI 361, leány 
súlylökés 2. Gérnyi Zoé/SZSI 8,43, 4. Nagy 
Szimonetta/KLFC 7,28. Serdülő (U16) fiú 
60 m 2. ief./6. Kumánovich Kristóf/KLFC 
8,87, leány 60 m 4. Fekete Nóra/KLFC 8,25 
(1. ief/2. 8,43), 1. ief/6. Proksza Zsófia/KLFC 
9,22, fiú távolugrás 17. Kumánovich Kristóf/
KLFC 375, leány távolugrás 10. Tóth Gréta/
KLFC 472, 16. Pápai Nerina/SZSI 435, leány 
60 m gát 1. Tóth Gréta/KLFC 9,32 (3. ief/1. 
8,43), 3. ief/4. Pápai Nerina/SZSI 10,88, 
Ifjúsági (U18) és abszolút férfi 60 m 12. 
(B döntő 6.) Sáray László István 7,42 (4. 
ief./4. 7,36), női 60 m 9. (B döntő 3.) Kiricsi 
Berill/KLFC (4. ief/2. 8,21), 3. ief./2. Boros 
AbigélKLFC 8,61, 3. ief/5. Varga Boglárka/
KLFC 9,01, 5. ief/4. Gulyás Zóra/KLFC 9,01, 
5. ief./5. Kumánovich Kata/KLFC 9,65.
(Zalaegerszeg, VÁM-Szakértő Kupa) Újonc 
(U14) fiú 60 m 5. Ughy Barnabás(SZSI) 8,7 
(1. időelőfutam/3. 8,6), leány 60 m 3-4. 
Szabó Tamara/SZSI 8,9 (1. ief/3. 8,8), 2. 
ief./2. Nagy Anasztázia Szimonetta 9,0, 1. 
ief/3. Gergye Liliána/SZSI 9,3, leány 60 gát 
3. Gérnyi Zoé/KLFC 11,2 (1. ief./3 11,1), 
Serdülő (U16) leány 60 m 2. Fekete Nóra/
KLFC 8,1 (1. ief/3. 8,2), 3. ief./2. Bognár 
Liliána 8,9, leány 60 gát 1. ief./2 9,1, Ab-
szolút férfi 60 m 1.Sáray László István 7,0, 
női 60 m 2. ief./3. Boros Abigél/KLFC 8,6, 
3. ief./2. Gulyás Zóra/KLFC 9,0, 3.ief./Varga 
Boglárka/KLFC 9,0, 4. ief./2. Tömpe Anna/
KLFC 9,2, férfi távolugrás 3. Ughy Barnabás/
SZSI 463, női távolugrás 10. Gergye Liliá-
na/SZSI 409, 11. Gérnyi Zoé/SZSI 4,02, 14. 
Szabó Tamara/SZSI 377.

A legkisebbek újabb versenyét – a Kölyökből 
atléta program keretében – is Zalaegerszegen 
rendezték (január 26.). Ebben a korosztályban 
még eredményt nem hirdetnek, a sportág meg-
szerettetése a cél. A Kőszegi LFC csapata (Őri 
Anna, Nagy Léna, Nagy Fanni, Bognár Mira, Pá-
pai Máté, Szőke Nándor, Horváth Noel) kiválóan 
helytállt.

Úszás diákolimpia
A 2020-21-es tanévben, sok más diákolim-
piai versennyel együtt, az úszás Diákolimpia 
is elmaradt. Mivel a kőszegi uszoda a járvány 
kitörése óta különböző okból ugyancsak zárva 
tart. Így az iskolák a versenyzők kiválasztásá-
nál nem alapozhattak saját tapasztalataikra. A 
triatlon klub versenyzői szerencsére edzésben 
voltak, így nem szakadt meg a hagyomány: a 
kőszegi diákok is versenybe szálltak az úszók 
„B” kategóriás (amatőr úszók) megyei döntőjén. 
Kőszeg szerencséjére a triatlonisták is amatőr-
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