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KODÁLY ÜNNEP
DOLGOZNI AKARNAK

GRÁF ZSUZSANNA ÉS KODÁLY ZOLTÁNNÉ
A JÉZUS SZÍVE-TEMPLOMBAN
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Azon a napon ismételten bizonyította művészetét az Angelica Leánykar, és a közönség megismerhette a Zeneakadémia fiatal
tehetségeit.
Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Eladták a SOS-Gyermekfalu kőszegi ingatlanjait
VAÁKT
ROUSHÁ
Á LI ZSA

Az eladásról szóló szerződést 2022.
március 2-án írták alá – kaptuk
a tájékoztatást a sajtófelelőstől. A
részletekről nem tudunk, de a tárgyalás több hónapot, hosszú időt
vett igénybe. Az új tulajdonos kiléte ismeretlen, de annyi bizonyos,
az „egészségügyhöz kapcsolódó
szolgáltatások megvalósítása a
terv”.

Automatikusan felmerült a kérdés,
hiszen jelenleg vannak az épületekben nevelőszülők, más bérlők
is, hogyan lesz a folytatás számukra. A tájékoztatás szerint mindenkivel zajlanak az egyeztetések, a határozott szándék szerint „Egyetlen
egy nevelőszülői családot sem
teszünk utcára. Az ő helyük biztosítva van a szerződésben is jó

Hulladékszállítás napjai
Szelektív gyűjtés: ÁPRILIS
Április 4. (1. körzet) – Április 5. (2. körzet) – Április 6. (3. körzet) –
Április 7. (4. körzet)
Zöldhulladék gyűjtés: ÁPRILIS
Április 1. péntek (1. körzet) – Április 8. péntek (2. körzet) – Április 15.
péntek (3. körzet) – Április 22. péntek (4. körzet)

Megjelenés
Kedves Olvasók! A következő lapszám április 11-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: április 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 13.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: április 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: március 23., április 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

darabig, azért, hogy legyen idő az
átgondolt költözésre”. Tény, hogy

az ingatlan birtokba adása 2023ban történik meg.
A kiadott tájékoztatás tartalmazza,
hogy az Űrhajósok utcája felőli teljes telekrészt már korábban eladta
az SOS vagyont kezelő alapítvány.
Ezek szerint az utca oldalán jelenleg is zajló lakásépítések folytatódnak. A mostani adásvétel a többi
területet érinti, vagyis az összes
ingatlant és a maradék, teljes telekrészt.
Helmut Kutin az SOS International
elnöke 1990. szeptember 5-én
Kecskeméten jelentette be, hogy
Kőszegen az SOS-Gyermekfalu

alapkövét 1990 tavaszán helyezik
el. Az avatása 1993. október 29-én
történt. A fotó azt az épületblokkot
mutatja, ahol akkor sokan gyűltek össze. A Csizma, Szív, Perec és
sok más nevű ház új funkciót kap,
amely lehet, lesz Kőszeg egyik fejlődési iránya.
Kámán Z

Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
linken,
a kereső címsorába írva.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

SZEMÜVEGKERETEK 20%,
MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 50% kedvezménnyel!

NAPSZEMÜVEG kiárusítás

-20%-30%-40%!

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

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

A tisztségviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Háború a közelben
És amit legrosszabb álmunkban sem
hittünk volna, megtörtént. Európában kitört a háború, ráadásul itt, a
közvetlen szomszédban. Pontosan
azt éreztük, amit az Ökumenikus
Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lévai Anikó mondott: Azt
gondoltuk, hogy a mi életünkben
ilyen nem fordulhat elő! Nem tudtuk
és nem akartuk elhinni, hogy a világ
vezetői nem tesznek meg mindent a
háború elkerüléséért, és nem tudtuk
elképzelni, hogy létezik olyan vezető, aki megteszi a legrosszabbat, és
kiadja a parancsot egy szomszédos
ország elleni fegyveres támadásra.
Most pedig meg kell tanulnunk,
hogy a hihetetlenre, az elképzelhetetlenre is reagálnunk kell. Kell legyen terv, kell legyen tetterő, és kell
legyen józanság. El kell kerülnünk,
hogy magunk is háborúba sodródjunk, meg kell óvnunk a háborútól
országunk területét és lakosságát,
és mivel a szomszédainkról – köztük 200 ezer magyarról – van szó,
kötelességünk minden lehetséges
segítséget megadni a háború elől
menekülőknek!

A végtelen elkeseredésen túl büszkévé tesz, hogy már a
háború első napján
többen jelezték segítő szándékukat,
és Kőszegen spontán módon megkezdődött a gyűjtés a háború elől
menekülők részére. Pár nap alatt
több kisbusznyi adomány gyűlt öszsze, melyet önkormányzati részről
művelődési központunk, illetve a
kőszegi tűzoltók segítségével juttattunk el az ország másik végébe.
A gyűjtés folytatódik, minden adományt folyamatosan, köszönettel
átvesznek a kőszegi tűzoltók ügyeleti épületükben, illetve a Caritas
munkatársai a Brenner közösségi
házban. Legcélszerűbb persze, ha
pénzzel segítünk, amit az ismert országos számlák mellett a korábban
városi COVID számlaként ismert önkormányzati számlára indított utalással is megtehetünk: 1174705115420909-10660007.
A menekülők ellátásával városunknak is lesznek feladatai és kiadásai,
ezért köszönjük, ha felajánlásaikat
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a városi számlára küldik. Első
befizetésként a
március 5-i Kodály Ünnep adományai érkeztek
meg erre a számlára, köszönjük a
felajánlók és az
adakozók segítségét!
A tárgyi és pénzbeli adományok
gyűjtése és célba juttatása mellett
számolnunk kell azzal, hogy városunkat a menekülthullám is eléri. A
menekültek szétosztását, ellátását
és elhelyezését a Vas Megyei Védelmi Bizottság koordinálja. Önkormányzatunk és a város területén
működő bevonható kapacitással
rendelkező intézmények már átadták a szóba jöhető szálláshelyekre
vonatkozó információkat. Örömteli,
hogy magánszemélyek is jelezték
befogadási készségüket. Városunk
lakosságának biztonsága érdekében fontos, hogy pontos információkkal rendelkezzünk a hozzánk
érkezők jelenlétéről és kilétéről.
Kérem, hogy aki saját ingatlanába
menekülteket fogadott be, vagy
tervez befogadni, feltétlenül jelentkezzen a titkarsag@koszeg.hu

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

email címen, vagy az 562-511-es
titkársági telefonszámon. A menekülők többnyire teljesen üres
kézzel érkeznek, és ellátásukról is
gondoskodnunk kell. Kérem, hogy
ha valaki, például egy-egy étterem
étkeztetési felajánlást tenne, szintén a fenti elérhetőségeken jelentkezzen. Örömmel írom, hogy ilyen
éttermi felajánlás máris érkezett.
A fent megadott számlára érkező
adományokból szintén szeretnénk
erre a célra fordítani.
Az előttünk álló időszak új, szokatlan és nehéz feladatokat ígér. Őrizzük meg nyugalmunkat, őrizzük
meg országunk és városunk stabilitását, józan cselekvőképességét, és
ne habozzunk, ha valahol úgy látjuk, a segítségünkre van szükség!
A mi aprónak tűnő döntéseinken,
áldozatunkon és cselekedeteinken
is nagyon sok múlhat. Rajtunk
múlhat bajba jutott embertársaink
sorsa, és az is, hogy sikerül-e a háború utáni időszakra is megőrizni
Kőszeg elmúlt években tapasztalt
fejlődési lendületét.
Fogjunk össze! Tegyünk együtt jót,
s jól!
Básthy Béla
polgármestrer

V Á RO SHÁ Z A
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Zúgott a harang – intő jel a háború
V Á RO SHÁ Z A

1919. június 6-án Waisbacker Jenő
népfelkelő századost és Hersics
György velemi bírót golyó általi
halállal végezték ki a temető bejáratánál. A bűnük annyi volt, hogy
előző nap tiltakozást szerveztek a
Jurisics téren a város vezetőinek
kiszabadítása érdekében. Azon a
napon Számuely Tibor, a rögtön ítélő törvényszék elnöke és a leninfiúk
megérkeztek Kőszegre. A két áldozat a kommunizmus áldozata. Róluk – és további legalább százezer
halálba küldött magyar emberről
is – szólt a megemlékezés 2022.
február 25-én. Azon a napon már
második napja dúlt az orosz katonai támadás Ukrajna ellen, és a
külhoni magyarok elindultak a magyar határ felé.
„Legyünk együtt azokkal, akik
emberként most talán életük legnehezebb megpróbáltatásait élik
át” – fogalmazta meg Básthy Béla

polgármester. Majd kérte, néma
csendben, imával vállaljanak a
jelenlévők szolidaritást. A hangfelvétel tanúsága szerint néhány má-

sodperc múlva megszólalt a Jézus
Szíve-templom harangja. Zúgott
125 másodpercen át. Akkor csak
a harang szólalt meg, majd néhány
nap múlva a háborús károsultak
számára elindultak Kőszegről is az
adományok.
Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese arról
beszélt, hogy február 25. a kommunizmus áldozatinak emléknapja. Azon a napon 1947-ben a
szovjet hatalom elhurcolta Kovács
Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát.
Dr. Orbán Balázs családját is érte
személyes támadás, az akkor 17
éves nagymamáját az Andrássy út
60. szám alatt börtönbe zárták. A
szomszéd cellából egy ismeretlen hang mondta meg neki, hogy

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztálya nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.
• Kőszeg, Dózsa György u. 21. II. emelet 29. 34 m2-es lakás,
kikiáltási ára: 9.690.000, -Ft
A licitálás ideje: 2022. március 28. 10.00 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. március 25. 13.00 óra
További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán ügyfélfogadási időben. 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +36 94/562-517. Az ingatlan megtekintésére előre
egyeztetett időpontban van lehetőség.
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nyolc év büntetést kap. „A kéretlen
cellatárs onnét tudta mindezt,
hogy ő egy hete még irodistaként dolgozott ugyanott, és látta
a nagymamám előre legyártott
papírjait” – fogalmazta meg a miniszterhelyettes.
Majd arról beszélt, hogy „a rend-

szerváltás után négy év kellett
ahhoz, hogy meglássuk: mi fán
terem a liberális antikommunizmus. A liberálisok azokkal álltak
össze, akik ellen megszervezték
önmagukat”. 2001 óta az emlékezés arról is szól, hogy „a diktatúra
bármikor visszajöhet”. A politikus
hangsúlyozta: „Intő jel a háború,
ami itt folyik mellettünk. Magyarország érdeke, hogy béke legyen,
kimaradjunk a konfliktusból.
Elitéljünk az agressziót, a rend, a
béke oldalán állunk. Nincs annál
veszélyesebb, mint háborús válság idején össze-vissza beszélni
arról, hogy magyar csapatokat
kell küldeni Ukrajnába harcolni”.

KZ

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Horváth Henriett Szabina – Horváth András, Groszmann Viktória – Kovacsics Erik, Pató Ildikó – Farkas Zsolt, Orosz Mária – Molnár Norbert,
Ávár Viktória – Varga Zoltán, Fekete Nóra – Proks László.
Halálozás:
Hergovits Pálné szül. Paár Zsófia, Pintér István, Bakos Andrásné szül.
Gergye Ilona, Fertőffy Lajos, Giczy József Gottfried.

Adományok
A Városok, Falvak Szövetsége 2006ban alakult. Legutóbbi találkozójukat Lakitelken rendezték. Básthy
Béla polgármester javaslatára ennek
kapcsán merült fel a gyűjtés gondolata, illetve, hogy megvizsgálják,
hogyan lehetne mielőbb csatlakozni
a humanitárius segítséghez. Két település vezetőjével vették fel a kapcsolatot. Rozsály és Panyola polgármesterei: Sztojka Zoltán és Muhari
Zoltán vették át azt a rakományt,
amivel Pócza Zoltán a művelődési
központ vezetője március 2-án indult Lakitelekre. Az említett települések vezetői előzőleg elmondták,
mire van szükség. Az adománygyűjtést ennek megfelelően hirdették
meg itthon, Kőszegen.
„Kedd este hatig adtunk határidőt,
hogy a várba beérkezzenek a csomagok. Mintegy három kisbusznyi
áru jött össze addig”. Másfél tonnányi rakománnyal indult útnak
az igazgató. Ennek a kétszerese a
várban maradt, amit aztán a kőszegi tűzoltók vittek magukhoz (a
további adományokat ott fogad-

ták), és az ő segítségükkel indult a
következő szállítmány.
Hazánk (városunk) menekültek iránti
elkötelezettsége nem volt mindenki
számára hihető a határon túl. Megtudtuk, számos hozzánk érkező meglepődve tapasztalja, hogy a magyarok
milyen segítőkészek, nem olyanok,
mint azt addig hallották odahaza. Az
összegyűjtött árucikkekből, amiket
tételesen szétválogattak, a rászorulók
a szükségleteiknek megfelelően válogathattak. Kinek bébiételre, kinek
tisztálkodó eszközre… volt szüksége
a továbbutazás során.
Különösen megható volt – tudtuk
meg – hogy a lakiteleki átadásnál a
Városok, Falvak Szövetsége képviselői, tizenöt polgármester segített az
átrakodáskor. Kézből kézbe adták a
csomagokat, hogy mielőbb megteljen
a két említett településre induló autó.
A kezdeményezéshez utólag csatlakozott Tihany és Csopak is. „Lélekemelő
volt, hogy ilyen gyorsan, ilyen összefogással tudtunk reagálni a szükségre” – nyilatkozta Pócza Zoltán.
Az első megmozdulás lezárul, de a
háború még mindig tart. A segítségre továbbra is szükség lesz!
TáF.
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Folytatódik a kőszegi utak felújítása. A 2020 év végén a Kormány
által Kőszegnek adott 2,8 milliárd
Ft, amely aztán később sokkal
több lett, egy újabb nagy összeggel gyarapodott. Erről beszélt Ágh
Péter országgyűlési képviselő március 9-én tartott sajtótájékoztatón,
bejelentette, hogy a Rákóczi út és
Rohonci út felújítására 650 millió
Ft fordítható a TOP Plusz pályázaton elnyert döntés alapján. Arról is
beszélt a képviselő, hogy az elmúlt
években, de különösen a kőszegi
útfelújítások kezdése után, többen
kérdezték tőle: miért nem újul meg
Kőszeg két főútja, a Rákóczi és
Rohonci út? „Ennek technikai oka
is volt” – fogalmazta meg, hiszen
a két út a Magyar Közút Zrt. kezelésében van, mert az utak részei a
városon áthaló közlekedésnek. Eddig nem volt olyan pénzügyi forrás,

amelyhez az önkormányzat, a lakosság kérését hozzá lehetett volna
igazítani. Az útfelújításhoz szükséges pénzügyi forrás megnyílt, és
ehhez szükség volt Magyarország
Kormányának támogatására. A
korábbi kérés a prioritás listában
az első blokkban szerepelt, cél volt
Kőszeg érdekeinek a képviselete.
„Továbbra is az a célunk, hogy
a város fejlesztése érdekében
újabb és újabb lehetőségeket
keressünk és találjunk” – fogal-

mazta meg Ágh Péter országgyűlési képviselő. Mindehhez hozzáfűzte
Básthy Béla polgármester, hogy
megvalósult, teljesül az „Építsük
együtt Kőszeget!” ígéret.
Böröcz Miklós a Magyar Közút Zrt.
igazgatója elmondta, hogy két
évvel korábban beszéltek először
a képviselővel, és a városvezetővel erről az igényről. A körforga-

Az ívóvíz és a szennyvíz
2014. március 27-én a képviselőtestület rendeletet alkotott a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanítása érdekében az ingatlantulajdonosokra
vonatkozó kötelezettségről. Ezek
szerint: „A tulajdonos köteles a
közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni úgy,
hogy évente a tényleges vízfogyasztása legalább 60 %-ának
megfelelő háztartási szennyvíz
közszolgáltatóval történő elszállítását köteles számlával igazolni”. A rendelet célja volt – amely

egyre erősebb kell, hogy legyen
– a talajvíz, az ívóvíz védelme. Ez
minden lakos számára fontos.
Az első évben 127 alkalommal
643 m3 szennyvizet szállított el
a Városüzemtető Kft. Szombathelyre, a tisztítóba. Azóta sokat
változott a helyzet. Kovács István
igazgató tájékoztatása szerint
2021-ben a szippantások száma
Kőszeg területén 561 db volt, és
elszállítottak 2.688 m3 szennyvizet. Mindezért a traktor a tartálykocsival 405 alkalommal ment le
Szombathelyre. Az előbbi meny-

nyiséget 201 db Kőszeg területén lévő ingatlan gyűjtőaknájából
emelték ki, mindez azt is jelenti,
hogy ennyi lakás céljára használt
ingatlanhoz nincs szennycsatorna.
A szennyvíz elszállítása veszteséges a kft. számára, az elmúlt
évben ennek értéke 6,7 millió Ft
volt. A szennyvíz elszállítása a tisztítóba az önkormányzat kötelező
feladata, és tény, hogy az érintett
lakosok 6,7 millió Ft támogatást
kaptak rezsicsökkentés formájában. Az önkormányzat azért
hozta meg a szennyvíz elszállításáról a rendeletet, mert az ÁNTSZ
bezáratta többek között a Józsefforrást is a lakossági szennyvizek
által történő veszélyeztetés miatt.
Sok esetben a csatornázatlan területen akadálytanul folyt mindenfelé a háztartási szennyvíz. A hegyoldalban, kültéri területen az építkezés mértéke jelentős, egyre több
ház épült meg csatorna nélkül. A
201 db ingatlan mintegy 70%-a
a Szabóhegyen, a Kenyérhegyen,
a Pogányokban van, de ez egy jó
adat, onnét elviszik a lakóingatlan
szennyvizét.
2022. február 24-én a képviselő-

lomtól a Rákóczi út Rohonci útig
tartó szakasza, illetve a Rohonci
út Velemi útig tartó szakaszának
felújítására a pályázatot a Magyar
Közút Zrt. adta be. Az eredményes
döntéshez szükség volt Ágh Péter
lobbitevékenységére is. A szerződés
aláírását követően kezdődik meg
a tervezés, majd a közbeszerzés.
Mindez várhatóan az év végéig
befejeződik, és az útfelújtás a következő évben kezdődik el.
„Azt mindenki látja, hogy nem-

állapotban, hanem rendezetlen
körülmények, megsüllyedt, töredezett szakaszok vannak a járdák
mellett is, ahol most állunk, amit
az autósok parkolónak használnak” – mondta Böröcz Miklós.

csak az út burkolata van rossz

A felújítás becsült összege 650
millió Ft, az útszakasz hossza 830
méter. Megújítják a kétoldali járda
közötti útfelületet, mert csak ez
van a Zrt. kezelésében. Az igazgató
bízik abban, hogy felújításnak lesz
folytatása.
Kámán Z

testület a szennyvíz elszállításával
kapcsolatban hozott döntést. A hét
munkanapos határidővel a minimális megrendelhető szállítási
mennyiség 3 m3. Sok esetben egy
m3-ért ment fel a traktor a hegyi
úton lassú menetben. A díjtétel
1900 Ft, a szállítás költsége húszezer Ft. Kiszippantják a kevesebbet is, de a három köbmétert ki
kell fizetni, a megrendelőnek van
lehetősége nagyobb aknát építeni.
A Városüzemeltető Kft. saját beruházásában vásárolt az elmúlt év
végén 15,7 millió Ft + áfa-ért új
traktort. Kényszerűségből, mert a
régi sokszor meghibásodás miatt
egy hétig is állt, és akadályozta
a szolgáltatást. Az erősebb, gyorsabb jármű naponta háromszor is
megfordul Szombathelyről. A szűk,
mély hegyi utakon szükséges az
erősebb jármű. A módosított ren-

delet kötelezettséget ró az ingatlan tulajdonosára, mert a szennyvízakna 30 méternél nem lehet
távolabb a szivattyúzásra alkalmas
területtől, és a szintkülönbség sem
lehet több hat méternél. Ennél
nagyobb értékek esetén nem tudja a gép a szennyvizet kiemelni a
fizika törvényei alapján. A rendelet
célja az is volt, hogy az ingatlan
tulajdonosát motiválja a megfelelő
gyűjtőakna építésére. A 2014-ben
meghozott rendelet eredménye,
hogy több ingatlanon megépült
a helyi víztisztító. A város ívóvíz
védelme érdekében talán nincs is
más megoldás.
És vajon van-e a megoldás arra,
hogy a fűtési szezonban ne koromfekete füst, zavaró hatású levegő
töltse meg a város egyes részeit.
Mindez a városlakókon múlik.
KZ

V Á RO SHÁ Z A

Két útra 650 millió Ft

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
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Kávészünet Polák Norbert, az ostrom martalócával
KÁ V É SZ Ü NE T

– Mindig is nemescsóinak vallottam magamat,
de ez teljesen nem igaz – kezdte a beszélgetést
Polák Norbert. – Három éves koromig Velemben
éltem a szüleimmel, majd édesapám szülőfalujába, Nemescsóba költöztünk. Megnősültem 24
évesen, és Lukácsházára költöztem a feleségemmel, és azóta eltelt 25 év.
– A fiatal kora azért Nemescsóhoz köti.

– És a szülői ház, ahova az anyámhoz haza tudok menni. A Nemescsó Sportkört vittük sokáig,
de pénz hiányában 2009-ben nem indultunk a
bajnokságban, és 2017-ben megszűnt az egyesület. 2010-ben megalakult a Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ennek lettem 2012ben a parancsnoka. Egy 2009-es tűzeset miatt
vált fontossá, de valójában egy régi hagyományt
folytattunk. Hatalmas szerencsénk, hogy a Kormány rendszeres támogatásával a felszerelésünk biztosított. Ezen kívül Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty, Lukácsháza önkormányzata is
támogat bennünket, mert ezekben a falvakban
is ellátjuk a feladatokat.

megálmodott programot. Kérés volt, hogy szükség lenne iparosra, aki sokféle szakmai munkát
elvégez. Akkor ott volt az ipartestületen belül
meglévő „mag”, akik sokféle feladatot magukra
vállaltak. Azt mondta a Szőnye Józsi bácsi, hogy
ez olyan kezdeményezés, amely mellé oda kell
állni. Az „Öreg”, hadd mondjam csak így, akkor
sok minden eszközt megcsináltatott a saját költségén. Mentünk az ostromra mindannyian saját
magunk által készített ruhákban, az enyémet a
feleségem varrta. A harmadikon, 2009-ben már

– Hogyan lett kőműves vállalkozó?

– Nyolc évet dolgoztam a Szárnyas Kft.-ben,
aztán 1999-ben a vállalkozás indításának
szándékával léptem tovább. A következő évtől
öcsémmel indítottuk el, de ő később más területet választott. 2008-ban tizenegyen dolgoztunk,
jelenleg ketten vagyunk.
– Milyen a szakma helyzete, jövője?

– Alig van utánpótlás, a mi korosztályunkban
Szombathelyen évente hatvanan fejeztük be
a szakképzést. Mostanra már alig van tanuló.
Azért nem találnak a házépítők szakembert,
mert nincs. Csak munka van bőven.
– Vállalkozóként mennyit dolgozik?

– Reggel ötkor elindulok, a 12 –14 óra naponta
összejön. Most még februárban nem szorít anynyira az idő, ezért szombaton nem dolgozunk.
Vállalunk messzebb is munkát, de a környéken
élők lefedik a kapacitásunkat, a megrendelők
keresnek meg bennünket
– Ha ennyire leköti a vállalkozása, hogyan jut
ideje a családra?

– Ez egy örök talány, a kérdést már többen is
feltették. Bence fiam 19 éves, idén fejezi be a
gépésztechnikus képzést. A 23 éves Anettnek
több szakmája van, de munkaként más feladatot vállalt, Emil 25 éves és gépésztechnikus. A
két fiú még egész kicsi volt, amikor az Ostromnapokon ott voltak a várfalon, de voltak olyan
évek, amikor a feleségem is részt vett a vár védelmében.
– Hogyan jutott el addig, hogy az Ostromnapokon mostanra már egy meghatározó szerepet vállal, tagja az egyesület vezetőségének?
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– Ott voltam azon a megbeszélésen 2007-ben,
amikor Básthy Béla, akkor még alpolgármester
és Pócza Zoli igazgató felvázolta a tervezett,

gyermekeink is ott voltak a közelünkben a várfalon. Az Emil és a Hajszán Jánosnak a fia ott
nőttek fel mellettünk. Kaptunk is figyelmeztetést
a balesetveszély miatt, de vigyáztunk a gyermekeinkre.
– Belépett a rendezvénybe, aztán ott is maradt.

– Szárnyas Jánossal egyeztetve, talán az ötödik
évtől az ipartestület részéről vettem részt az
Ostromnapokkal kapcsolatos megbeszéléseken.
A rendezvényekről napra kész információkkal
rendelkeztem, sok mindent megtanultam. Mégis, amikor a főszereplők váltása 2017-ben megtörtént, és több társammal át kellett vennünk
a rendezvény szervezését, akkor azért többször
bajban voltunk. De olyan kitartó, elszánt volt a
csapat, hogy újoncként is nagyon sokan nagyon
sokat megtettek az ostrom sikere érdekében.
Nekem, személy szerint voltak aggodalmaim a
nemzedékváltás miatt, attól féltem, hogy nagy
lesz a törés. Hogy ez nem történt meg, sokat
köszönhetünk Móricz Imrének, az Ostromnapok
Egyesület új elnökének, aki felvállalta a – kívülről talán alig érezhető – súlyos terheket hordozó, felelősségteljes feladatot. Most így utólag
azt gondolom, hogy többen nem hitték el igazán
a bejelentett változást, azt sem, hogy iparosok
a várfalra nem mennek. Szárnyas Jánossal és
Seper Andrással az első, új Ostromnapok előtt
sokat beszélgettem, adtak tanácsokat, információkat. Mit kell csinálni, ezt meg azt hol kell
keresni? Azt is mondhatom, hogy ők vállalták a
háttérben a részvételt. Petkovits Sándorral ott

voltak, jöttek a horvátok, nők és férfiak, akik azóta is a felvonuláson, és különböző programokban részt vesznek. Azt láttam, hogy akiknek a
10. ünnepi rendezvényen megköszönték a munkáját, azok a folytatásnál, később is keményen
ott voltak a háttérben.
– 2018-ban, az új szervezésű játékoknál Norbert a vár védelme helyett, a támadó törökök
közé állt.

– 2018-ban tavaszán jött a meghívás a tatai
hagyományőrző játékokra, török harcosokat kerestek. Menjünk, terveztük, de alig volt eszközünk. Seper Andrásék a tűzoltóktól minden török
felszerelést átadtak, de nem volt 12 db szablya
a városban, olyan felszerelés, amivel meg lehet
jelenni egy díszes felvonuláson. A kiállításból
vettünk ki egyet, de a kardozásos csatákhoz volt
fegyverünk. Akkor még csak a Darabontoknak
voltak olyan fegyverei, amivel egy-egy díszes
rendezvényen meg lehetett jelenni. Azóta változott a helyzet, mostanra már van olyan szerencsénk, hogy a pályázatok révén sokkal több hagyományőrzéshez méltó eszközzel rendelkezünk.
Amilyen eszközeink voltak, azzal indultunk el
Tatára, erősítve a török sereget. Aztán lettünk
Ibrahim Martalócai. A régi kapcsolatok alapján a
kölcsönösség jegyében szinte csak a benzinpénz
volt a fellépti díj. A Martalócokkal, Darabontokkal mentünk a városok rendezvényeire, az ottani
hagyományőrzők részt vettek az Ostromnapokon. A nagyobb rendezvények díjaiból maradt
valamennyi az eszközök fejlesztésére, és sok-sok
önkéntes munka mellett teszünk hozzá mi is,
talán nem is keveset. Enélkül nem lehet a hagyományokat őrizni.
– Hogyan látja az Ostromnapok jövőjét?

– A költségek felfelé mentek el. Az ostromot
most 15 éve csinálom, az első időszakban is
az volt szlogen, hogy ezt meg azt a problémát
át kell gördíteni, és jövőre jobb lesz. El kell jutnunk 2032-ig, a Jurisics vár 1532-es évi török
ostromának 500. évfordulójához. Azt remélem,
hogy fél évezredes évfordulón lesz olyan méretű
ünnepi program, mint Szigetvár 450. évfordulóján. Ott voltunk, láttunk csodát. Láttuk: merre
van az előre. Jól összehangolták a pályázatokat.
Jó hír nálunk is, hogy Csiki István, az egyesület
vezetőségi tagja sok mindent megtett a kőszegi
hagyományőrzés érdekében. Jó irányba halad az
önkéntes csapat, Horváth Gábor, a másfél éve
választott új elnök kiépített egy új közösséget.
Kapunk a várostól fejlesztést is szolgáló támogatásokat. Nekem 2032-es évfordulón való részvétel a személyes célom, azt követőn én is átadom
a feladatokat a fiataloknak. A Jurisics Bandériumra tekintve azt látom, van és lesz kinek. Addig
is visz a szívem előre, amintt láttam, látom ezt
Hernigl Laci bácsitól másfél évtizeden át.
Kámán Z

500+

új termékkel várunk.
Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel
a megújult kőszegi Tesco Áruházunkat!
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Öltöztesd fel otthonod
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A vasúti közlekedés fejlesztése

Áprilisban a helyközi buszok a vasúti peronok mellett állnak meg
V Á RO SHÁ Z A

„A vasúti közlekedés iránt elkötelezettek vagyunk” – mondta
Básthy Béla polgármester február
3-án a vasútállomás épülete előtt.
Hangsúlyosan beszélt arról, hogy
a Kormány által biztosított támogatásból megvalósul a Kőszeg –
Szombathely közötti vasútvonal
felújítása. Mindezt kiválóan végzi a
GYSEV Zrt., azért is, hiszen a közlekedés lényeges alternatívája a vasút. Bízik abban, hogy az autózást
egyre többen cserélik le összekötve
a kerékpáros és vasúti közlekedést.
Elmondta azt is, hogy az önkormányzat a NIF Zrt. partnere abban,
hogy Kőszegen megvalósuljon az
intermodális közlekedési csomópont, vagyis az autóbuszállomást
áttelepítik a vasútállomás mellé.
Ezzel együtt a Gyöngyös-patak felett megépül egy új híd gyalogosok
és kerékpárosok számára, és megújul az utasokat kiszolgáló rész a
vasútállomáson.
„Kőszegi közlekedés fejlesztése

a felújítása” – fűzte hozzá Básthy

Béla. Majd a felújítás előtt álló
vasútállomás környezete szempontjából fontos tájékoztatásról beszélt
a városvezető: „a gyermekotthon
területén található gőzmozdonyt a
Kormány támogatásából felújítják.
A mozdonyt elhelyezik ide, a térre,
hiszen ez a terület is megújul”.

Február 16-tól március 7-ig vonatpótló buszok közlekedtek az
esti óráktól.
– Milyen munkákat végeznek éjszakánként? – kérdeztük Homlok

Tibor a Homlok Zrt. főmérnökét
március 1-jén.

ban bontással megkezdődött a
MÁV Gyermekotthon épületének

Azóta sok minden változott, a vasútvonal idei felújításával óriásit.
Érdemes egy sétát tenni a vasútállomásnál, hiszen a felújítási
munkák mellett a vasúti utasforgalom működik. Március 1-jén
dolgoztak az állomás épületénél
az útépítők. A 87-es útról a jelenlegi buszkanyaródó szakasznál már
ősszel elkezdték építeni az új feljárót a vágányok mellé, ahol a peron
egyik oldalán megáll a vonat, a
másikon buszra lehet felszállni. Az
állomás TÜZÉP felőli oldalán, az ott
épített új úton tér vissza a busz a
87-es útra. A kanyarodó sáv miatt
a TÜZÉP területéből egy kisebb területet levágtak.

– Utómunkálatok, padkaigazítás,
kőpótlások, szépészeti munkák zajlottak, összegyűjtöttük a kibontott
síneket, és mindezt csak vágányjáró gépekkel lehetett elvégezni
éjszakánként.
– Az elmúlt év végén még maradtak be nem fejezett munkák.

– Két okból is végeztük el az idei
évben, egyrészt az alapanyagok
hiánya miatt, másrészt fontos volt
az átadáshoz közeli időszak, hogy
a nagy gépekkel végzett munkák
során ne sérüljenek. Mostanra már
elhelyeztük a padokat, kukákat,
korlátokat, üvegezett esőbeállókat
minden megálló helyen. Ezen kívül
még további feladat a tereprendezési munkák elvégzése a megálló
helyek közelében.
– Intenzíven épül a vasútállomás
mögött, a vasúti sínpálya oldalán
a buszsáv.
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– A vasútállomás épületének
felújítását az elmúlt év végén elkezdték.

A mostanra már biztosan leromlott
állapotban lévő gőzmozdonyt archív fotón mutatjuk be. A Kőszeg –
Szombathely közötti vasútvonalat
1883. augusztus 15-én adták át,
akkor két – Kőszeg és Jurisics nevet kapott – gőzmozdony vontatta
a szerelvényt, naponta két pár vonat közlekedett.

folyamatos, több szakaszból épül
fel” – mondta Ágh Péter ország-

gyűlési képviselő. A vasútvonal fejlesztése mellett emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy Kőszegen az
utak és parkolók építését szolgáló,
mostanra már több mint három
milliárd Ft összegű kormányzati
támogatásból jelentős fejlesztések
valósultak meg, és több építés
kezdődött, illetve kezdődik el az
év első hónapjaiban. Ezen kívül,
ugyancsak a Kőszegen élőket is
szolgálja az M87-es út fejlesztése.
Tényként említette, hogy vannak
még tervek, amit a Kormány támogatásával és Kőszeg önkormányzatával közösen kell elvégezni.
„El kell mondani, hogy január-

közepéig megtörténik. Azt követően jelöljük ki a buszok megálló helyeit a buszfordulóban, a peronok
mellett. A régi, vagyis a mostani
buszmegállók helyein felfestéssel
parkolóhelyeket alakítunk ki. Április végén befejezzük a műszaki
átadást.

– Betonos lesz az út, és elkészül az
állomás előtti részre kanyaródó útszakasz is a műszaki átadás kezdetéig, március 28-ig. Azt követően
elindul az ideiglenes forgalomba
helyezés, amely várhatóan április

– A belső térben még hiányzik a
bútorozás. Az épületbelsőben végzett felújítás kimondottan a forgalmi szolgálatot, műszaki részleget,
közlekedést biztosító helyiségeket,
jegypénzpénztárat érintette. Ezen
kívül az ott dolgozókhoz tartozó
szociális blokk felújítását fejezzük
be a műszaki átadásig. A teljeskörű
átadás után működik majd a jegypénztár. Az utasforgalmi részek,
váróterem, folyosó, mosdó átépítését nem érinti ez a beruházás.
Az épület felújításának célja volt
az állagmegóvás, különösen a tető
felújítása. Májustól a Homlok Zrt.
levonul az építési területről, és az
utasok teljesen kész állapottal találkozhatnak.
– Lukácsháza állomásnál az építés során felhalmozott kavicsdepó mérete februárig lecsökkent.

– GYSEV Szombathelyen depózásra alkalmas helyeket alakított ki, és
oda szállított kavicsot, azt később
felhasználják. Az önkormányzattól
bérelt, Lukácsházán lévő terület
rekultivációját a tavasszal végezzük el.
Kámán Z
Áprilisban a fotón látható busz a
márciusban még épülő útra kanyarodva éri el a vasúti peronok mellett lévő buszmegállót. Az utas a
vonatról buszra és fordítva gyorsan
át tud szállni.

GAZDABOLT és
SZAKKERESKEDÉS
Mester Center
Ajánlatok ház körüli munkákhoz, profi munkavégzéshez!
A KT U Á LI S

Stihl: Fűkaszák, fűnyírók, fűrészek, valamint sok más gép széles választéka készletről.
AL-KO: Fűnyírók, fűnyírótraktorok, szivattyúk, valamint sok más gép széles választéka készletről.
Milwaukee, Makita, Hikoki, Einhell: Akkumulátoros- és elektromos gépek, valamint kiegészítőik.
Norton-Clipper: Építőipari gépek, téglavágó, vizesvágó, csempevágók.
Csiszolástechnika, vágástechnika, fúrószárak, hegesztés-, forrasztástechnika,
csavaráru.
Kerítésfonatok, oszlopok és kiegészítőik, fekete- és fényfóliák, geo textília,
vakondháló.
Virágföldek, fenyőkéreg, trágyák, műtrágyák, tápoldatok, vetőmagok széles
választéka.
Permetszerek és gyomirtószerek,
valamint védőfelszerelések, kiegészítők.
Öntözéstechnika: locsolótömlők,
csatlakozók, KPE csövek, öntözéstechnikai kiegészítők.
Kézi-, nyeles- és kerti szerszámok, nyelek, metszőolló,
ágvágó, fűrészek, talicska,
karó, cserép, műanyag cserép,
kanna, esővíztároló, hordó,
kötözőzsinegek, permetezők,
alumínium létra, állvány.
Munkavédelem – cipő, ruházat,
szemüveg, kesztyű, sapka, sisak.
Akkumulátor, elem, autóápolási termékek, tisztítószerek.
Uszodatechnika – klórtabletta,
algaölő, különböző karbantartó
szerek, medence kiegészítők.
Valamint sok más termék megtalálható üzletünkben.

SZERVÍZ

Készüljünk együtt a szezonra!
Szakképzett személyzetünk rövid határidővel vállalja motoros
gépek szervizelését, éves karbantartását, valamint láncélezést.
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)

+36(30)190-3085 • +36(94)312-163;
imre.szabo@mammon2006.t-online.hu • www.mammon.stihl-kereskedes.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

Sertés Csontos Karaj
Szűzpecsenye Nélkül*

1179 Ft/kg

Privát Hús Füstölt
Főtt Tarja Vf. 2 400 Ft/kg

240

Ft

AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2022.03.14 - 04.10.

Stuffer Füstölt
Házikolbász 2500 Ft/kg

Marha Lapocka* Csont Nélkül

2799 Ft/kg

250

Házi Füstölt Negyedelt Nyers Sonka
Darabolt vagy Csík Érlelt Vf. 2 800 Ft/kg

280

Pick
Rákóczi
Szalámi
Midi Klassikus
vagy Paprikás
5 400 Ft/kg (Pick Szeged Zrt.)

Ft

/10 dkg

540

Palini Füstölt -Főtt
Császárszalonna 2500Ft/kg

250

Ft

/10 dkg

Ft

/10 dkg

Privát Hús Füstölt
Hátsó Csülök 1700 Ft/kg

Ft

/10 dkg

170

Ft

/10 dkg

/10 dkg

Mizo
Tejföl 20%
800g, 999Ft/kg
(Sole-Mizo Zrt.)

799 Ft/kg

Hell
Energiaital
Classic vagy
Red Grape
Strong vagy
Strong Apple
0.25L 796 Ft/l

Nobilis
Mézes Dió
Tejcsokis
vagy Étcsokis
100g,
6 990 Ft/kg

199 Ft/kg

Kukoricás
Kenyér 1kg

539 Ft/kg

699 Ft/kg

Parasztkenyér 3 kg

529 Ft/kg

Lipóti Nosztalgia
Kifli 75g, 1320Ft/kg

Szerencsi
Nyuszi
Tejcsokoládé
50g, 7830Ft/kg

349 Ft/kg

Lipóti Házi Rétes
Mákos-Almás vagy
Meggyes vagy Túrós
140g, 2964Ft/kg

99 Ft/db 415 Ft/kg

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

Bontani kell a harmadikat is
új szegélyt. Megépült 9 db új parkoló, és felújítottak 26 db-ot. Közel
három méter mélységben 197 méter hosszban cserélték ki a csapadékcsatornát, illetve a szennycsatornát 188 méter hosszúságban.
Megtörtént – 187 méteren – az
ivóvíz hálózatának a rekonstrukciója. Mindezek a felszín alatt vannak,
láthatatlanul szolgálják a kőszegieket, de az 1188 m2 park, valamint az 1198 m2 járda és térkő, a
sok-sok köztéri pad már mindenki
számára nyújt szép látványt. Az is
egy változás, hogy a gyermeket
iskolába szállító autók a parkolás
során nem akadályozzák egymást,

Lomilottó nyertesei
Kőszeg Város Önkormányzata
„Lomilottó” néven lakossági nyereményjátékot indított 2022. szeptember 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 havonta összesen 100.000,-Ft értékű
vásárlási utalvány, amely a sorsolás
sorrendjében az alábbiak szerint oszlik meg a játékban résztvevők között.
A sorsolás alkalmával 5 sorszám
került kihúzásra 2022. február 1. 2022. február 28. között kiosztott
sorszámok közül. Február hónapban
331 db sorszám került kiadásra.
A nyertes sorsjegyek:
PIROS 58:
40.000 Ft
ZÖLD 83:
30.000 Ft
SÁRGA 31: 15.000 Ft
KÉK 83:
10.000 Ft
KÉK 80:
5.000 Ft

microweb.hu

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

Korábbi sorsolások alkalmával
négy nyertes szelvény birtokosa
nem jelentkezett a nyereményért,
így a bennmaradt nyeremények
(30 ezer Ft, 15 ezer Ft 10 ezer
Ft, 5 ezer Ft) újrasorsolása szintén
megtörtént.
PIROS 52:
30.000 Ft
ZÖLD 62:
15.000 Ft
PIROS 15:
10.000 Ft
SÁRGA 98:
5.000 Ft
A nyertes sorszámok a Kőszeg és
Vidéke újság aktuális lapszámában (megjelenés: 2022. március 14.), valamint Kőszeg Város
Facebook oldalán, illetve a www.
koszeg.hu weboldalon közzétételre
kerülnek. A nyertesek legkésőbb a
Kőszeg és Vidéke újság megjelenését követő 10 napon belül (2022.
március 25. bezárólag) jogosultak
jelentkezni a nyereményekért, személyesen a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási
napjain a Városüzemeltetési Osztályon.

mindezt Petra nővér is
megerősítette.
„A Várkörön, a fák
környezetében
lévő
három db bodega
közül kettőt sikerült
lebontani az érintett vállalkozó kiváló
együttműködésével” – mondta a

polgármester. Majd arról beszélt:
„határozott a szándék, hogy a
harmadik is eltűnjön a Várkörről,
hogy sokkal jobb arculat alakuljon ki, fogadja ott a kőszegieket,
és a turistákat”.

Ez már az egyik végcél, de az igaz,
hogy az „elmúlt időszak példátlan
fejlesztést hozott Kőszegnek” – fogalmazta meg Ágh Péter országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta: szükség

Útlezárás
A
kormányzati
támogatásból megvalósuló Kőszegi Út- és
Parkolófejlesztési Program keretében folytatódik a belváros északi részének a felújítása. A Várkör
az országzászlótól a Rajnis utcáig
megújul. Itt szennyvízvezeték és
ivóvízvezeték teljes rekonstrukció is
megvalósul. Első körben a Gyöngyös
utca teljes hosszában cserélik ki a

volt ehhez a Kormány támogatására, hiszen „nem véletlenül” érkezett
sok-sok pénz Kőszegre, hanem „egy
kipróbált szövetség érte el célját,
Kőszeg fejlődését szolgáló változásokat, amelyek képesek voltak
megvalósítani azokat az álmokat,
amelyeket az itt élők fogalmaztak meg”. A képviselő arról beszélt,

hogy van még feladat, amit együtt
kell folytatni.
KZ

nagyon rossz állapotú szennyvízvezetéket, illetve az ivóvíz bekötéseket.
Ezen munkálatok miatt forgalomkorlátozás lesz az alábbiak szerint:
A Gyöngyös utca felújítását megelőző szennyvízvezeték-rekonstrukció miatt a Gyöngyös utca
2022. március 16-tól előreláthatólag 2022. április 17-ig lezárásra kerül az alábbiak szerint:

Hulladékudvar
nyitva tartása:

2022. március 16 – március 31.
A munkálatok a Gyöngyös utca
5. számú ház – Dózsa Gy. utcai
kereszteződés között folynak, így
az átmenő forgalom és a parkolás
egyáltalán nem lehetséges.

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 zöldhulladék fogadása
március 16-tól!

2022. április 1 – április 17.
A munkálatok a Gyöngyös utca Dózsa György utca – Puskapor utca
közötti szakaszon folytatódnak, így
a Várkör irányából a Dózsa György
utca irányába már használható lesz
a Gyöngyös utca alsó szakasza.

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.
Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas,
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.
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Az elmúlt év végétől új környezet
fogadja az arrajárót a Várkörön,
az Árpád-házi iskola környékén. A
„hazádnak rendületlenül …” mondatot rögzítő Országzászló nemcsak
több értelmet ad napjainknak, hanem a felirat, az oszlop Kamper
László munkája révén szebb is lett.
Szép, míves munkával újították fel
a Várkör ezen szakaszát is, az építés
második ciklusában. Ennek bruttó
költsége 224 millió 405 ezer Ft.
Tájékoztatta a sajtó képviselőit
Básthy Béla polgármester március
9-én. Beszélt arról, hogy az útszakasz 105 méter hosszban kapott
aszfalt járófelületet és két oldalon

Az első szakasz lezárásának idejére
(március 16-31.) a Hegyalja utca
egyirányban (Árpád tér irányába)
személygépkocsik (és mentők) részére használható lesz (a kivéve
célforgalom tábla átmenetileg lekerül).
Megértésüket és segítségüket előre
is köszönjük!
Amennyiben bármilyen változás
lesz a fentiekben, haladéktalanul
tájékoztatjuk Önöket!
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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

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

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

2022. MÁRCIUS 14.

28 milliárd Ft-os fejlesztés Gratulálunk!
Lukácsházán indul el egy 28 milliárd Ft értékű beruházás, amely
a SCHOTT és a magyar Kormány
együttes támogatásával valósul meg. A gyártás a SCHOTT
lukácsházi telephelyén, a Schott
Hungary Kft. területén valósul meg,
az üvegből készült előtölthető fecskendők gyártása a cél. A bővítés a
tervek szerint 2024-ben fejeződik
be, és ezzel 120 új munkahelyet
hoznak létre. A beruházást a Kormány 3,3 milliárd forinttal támogatja. A gyógyszerszállítási megoldások iránti
megnövekedett kereslet
indokolta a SCHOTT
nemzetközi technológiai csoport részéről
a – Magyarországon,
a gyógyszeripari üzletágba történő – befektetést. Ezzel elkezdődik
a teljesen új, minőségi,
előtölthető üvegfecskendők gyártása, oltóanyagok és egyéb gyógyászati készítmények tárolására. A
gyógyszerek biztonságos tárolási
és adagolási megoldása minden
gyógyszerfejlesztés szerves része.
Általában az új gyógyszerek üvegcsékbe töltve kerülnek piacra, amit
aztán az egyszer használatos fecs-

kendővel felszívnak és adnak be
a pácienseknek. Közép- és hosszú
távon ezek a gyógyszerek tárolhatók előtölthető fecskendőkben.
Mindez egyszerűsíti az egészségügyi dolgozók számára az injekció
beadását, és növeli az adagolás
pontosságát, mert a fecskendők
készen állnak azonnali használatra.
A SCHOTT lukácsházi telephelye
már ma is fontos szerepet tölt be
azzal, hogy a globális ipart gyógyszertároló rendszerekkel látja el,

és biztosított az elegendő terület a
kapacitás bővítéséhez. A meglévő
erős alapokra és szaktudásra építve
a termelés a legmodernebb gépekkel, illetve a SCHOTT 13 országban
működő globális termelési hálózatának részeként csúcsminőségű folyamatok, és a legmagasabb szintű
minőségbiztosítás szerint történik.

Vas Megyei Önkormányzata március
11-én emlékezett meg az 1848-as
szabadságharcról. A Vasegerszegen
tartott ünnepségen átadták a megyei
kitüntetéseket. Őt fő kőszegi vehette
át a munkájukat elismerő oklevelet.
Bakos Zoltán a Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerést kapott.

Választás
Április 3-án lesznek az országgyűlési
választások. Az egyik
faluban lakik a 94 éves
Miklós bácsi, aki rendkívül jó szellemi és fizikai
állapotban van. A rendszerváltás óta minden
választáson ott volt a
helyi választási bizottságban, őrizte a választás tisztaságát. Okkal
mondható, hogy ő lehet
a választási bizottságokban országosan a
legidősebb. Miklós bácsi
felidett egy régi emléket. Beszélt arról, hogy
1950. október 22-én
országgyűlési választás
volt. Akkor katonaként
parancsszóra teherautóval vitték őket faluról falura szavazni.
Így nyerhetett akkor a

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Guttmann Ferencné Vas Megye
Szolgálatáért Oktatási Tagozata
oklevelet vehetett át.
Rábai Ferenc kiérdemelte a Vas
Megye Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerést.
Szele Tamásné a Vas Megye
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerést kapta meg.
Dr. Zalán Gábor a Vas Megye
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerést vette át.

A KT U Á LI S
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kommunista párt. Egy ávós tiszt
mondása: „Aki nem érti meg, hogy
Magyarországon népi demokrácia
van, azzal megértetjük!”

ADMINISZTRÁTORI munkakörbe kőszegi munkahelyre munkatársat keresünk. Előny: könyvelői végzettség. Jelentkezést a következő címre kérjük:
epuletkezeles2021@gmail.com
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A falvak polgármesterei

VIDÉK

A két falu fejlődésében Ágh Péter
országgyűlési képviselő meghatározó szerepet vállalt. Februárban
Peresznyén lezártak egy jelentős
fejlesztési szakaszt, és van még
mit folytatni, Horvátzsidányban
óriásit, de csak részben, mert a
bölcsőde építése nyáron fejeződik
be, és ősszel már fogadják a gyermekeket.
Böröcz Miklós, a Magyar Közút Zrt.
megyei igazgatója elmondta, hogy
Peresznye és Horvátzsidány közötti 2,3 km hosszú szakasz felújítása
bruttó 415 millió Ft-ból valósult
meg. A fontos szerepet betöltő
útszakasz 30-35 éves burkolata
erősen deformálódott. A felújítás
keretében megtörtént a burkolat
profilmarása, a pályaszerkezeti
hibák kijavítása, két rétegben 12
cm vastag aszfalt borítja az utat,
és megtörtént az árokrendszer
rendbe tétele is. Aki arra jár, lát-

Lukácsháza
Február 12-én a Gyöngyház Óvoda és Bölcsőde valamint a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének tagjai Valentin
napi bált szerveztek a Közösségi
Házban. A bál teljes bevételét az
intézmények támogatására ajánlották fel.
Február 18-án tagtoborzó gyűlést
szervezett a Polgárőr Egyesület elnöke: Kovács Lőrinc, melyen 10en csatlakoztak, így 25 fő segíti a
közbiztonság őrzését, a köztisztaság fenntartását és a rendezvények

hatja az óriási változást.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
elmondta: Az Orbán Viktor vezette Kormány előtt az útépítésben
érdemi eredmény nem született.
„addig ma azt láthatjuk, hogy
újabb ás újabb források állnak
rendelkezésre útépítések céljaira is”. Mindez igaz gyorsforgalmi

utakra, és az alsóbbrendű utakra is.
A Magyar Falu Program támogatásai nem csupán a kistelepülések
beruházásait szolgálják, hanem a
falvakat érintő közútfejlesztéseket
is. A Kormány és a falvak összefogása révén újult meg a Peresznye
és Horvátzsidány közötti útszakasz.

„Magyar Falu Program olyan pályázati rendszer, amely valóban
a vidéken élők érdekeit szolgálja. Csupa praktikus dologra lehet pályázni, olyanokra, amellyel
napi gondokat lehet megoldani”

– fogalmazta meg Krizmanich Istfelügyeletét a településen.
Február 19-én A Lukácsháza SE
2022. évi közgyűlése volt a Közösségi Házban. A napirendi pont
volt a tisztújítás, elnök lett ismét
Bolfán Tamás. Elhangzott a lovas
szakosztály, a labdarúgó szakosztály és a sakk szakosztály, valamint a tömegsport beszámolója.
Komálovics Ottó a lovas szakosztály elnöke megkezdte a felkészülést az idei versenyekre, tavaly az
országos versenyen a 18. helyen
végzett, csapatban Vas megye a
második lett. A labdarúgó szakosztály felnőtt csapatának új edzője:
Mitterstiller Csaba célja a megyei

Gyűjtés a menekülteknek
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Gyöngyösfalu. Februárban egyik
legnagyobb feladat volt az önkormányzat költségvetésének a kidolgozása. A tavalyi évhez hasonlóan
szigorú és óvatos költségvetést
készítettünk. A kötelező feladat,
az intézmények fenntartása jelentősen leköti az erőforrásainkat.
A tervezésnél figyelembe vettük
a várható áremelkedéseket is. A
Csorda út és a Benkeházi út javítására nagyobb összeget különítettünk el. Vállalkozói támogatásként

közel 160 m³ bazaltot kapott az
önkormányzat. Köszönet érte!
A hivatal idei ellenőrzési terve a
szennyvízkezelést, ártalmatlanítást
írta elő feladatként. Szerencsére a
gondos gazdák, akik érintettek voltak, rendezték a korábbi hiányosságokat.
Februárban a „Helyitől a Helyinek”
programot az alapelvünk alapján
rendeztük meg. A RÖFI DÖFI a helyi lakosoknak szóló gasztronómiai
rendezvény volt, amely széles körű

ván Horvátzsidány polgármestere.
Az is Kormány és a falvak összefogásának jó példája, hogy 2022
őszétől az iskola, a művelődési
ház melletti új bölcsőben fogadják a kicsiket Peresznye, Ólmod,
Kiszsidány falvakból. A bölcsődei
beruházás bruttó költsége 160
millió Ft. Mindezt kiemelve Ágh
Péter országgyűlési képviselő elmondta: „Az elmúlt időszakban

képviselő.

Az elmúlt időszakban Peresznye
is nagyot lépett előre. Ágh Péter
képviselő ellátogatott a Peresznyei
Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez,
amely a Kormány támogatásából
vásárolt új járművet, amit bemutatott Orbán Gyula polgármester.
A település részéről fontos szempontként említette a képviselő,
hogy a Magyar Falu Program támogatása révén fejlődött Peresznye kommunális gépparkja, nemzetiségi házat alakíthatnak ki egy
felújításra szoruló ingatlanban. Peresznye 2021-ben a kormány faluprogramja révén 8,2 milliót nyert
közterületi eszközbeszerzésre, 5
milliót temetőkerítésre, 5 milliót
kaptak az önkéntes tűzoltók, 25
milliót közösségi tér kialakítására
költhetnek.
Ágh Péter országgyűlési képviselő,
amikor a felújított úton találkozott
a polgármesterekkel, a jövőről beszélt, arról, hogy van még bőven
közös feladat, amit folytatni kell.
KZ

első osztályban maradás. A sakk
szakosztály vezetője: Bencsik Zoltán szervezésében a tavaszi forduló
utolsó versenye március 13-án volt
Lukácsházán.
Február 26-án a TOP 5.3.1 pályázat keretein belül a Lukácsházi
Színjátszó Kör előadásában a
Vidám egyperceseket tekinthette meg a közönség. Az előadás
közösségi beszélgetéssel és vacsorával zárult.
Teke: Véget ért az NB-III-as tekebajnokság alapszakasza: A Postakocsi Lukácsháza Teke Sportegyesület az 5. helyen végzett a 10 fős
csoportban.

Eredmények: Postakocsi - Zalaszentgrót 7:1, Páka – Postakocsi
6:2, Postakocsi – Csákánydoroszló
II.7:1
Március 12-én a Közösségi Házban köszöntötte Lukácsháza képviselő-testülete a település hölgy
lakosait, virággal, vacsorával, ünnepi műsort a 2. osztályos tanulók
adtak elő.
Térségi, Területi Borverseny
lesz március 26-án. 40. alkalommal rendezik meg, és várják
a szervezők a Kőszeghegyalja, a
Csömöte, Pösei-hegyi, a Gencsapáti és a Perenye szőlősgazdák 2021
évi fehér, vörös és rozé borait.

lakossági összefogással valósult
meg. Mindenki igyekezett hozzátenni valamit. Debreceni Zsolt
helyi vállalkozó volt a rendezvény
fővédnöke, a bőséges vendéglátást
a helyi asszonyok segítették. Köszönjük!
A farsang utolsó hétvégéjén gondoltunk azokra is, akik inkább
édeset ennének, ezért szorgos kezek készítették a különféle fánkot.
A rendezvényt meglátogatta Ágh
Péter országgyűlési képviselő úr,
aki megkóstolta a helyi finomságokat.
Februárban településünk egyik ki-

emelkedő lakosa, Bodorkós Lajos
hagyott itt bennünket. Évtizedeken
át volt a közélet építője, rendezvények támogatója. Személye, egyénisége hiányát érezzük. Emlékét
megőrizzük!
Március első hetében gyűjtést szerveztünk a háború menekültjeinek
megsegítésére. Az első hét nagyon
sikeres volt, mindenki igyekezett
segíteni. Kovács Péter helyi vállalkozó segítségével juttattuk el az
adományokat a keleti határhoz.
Köszönöm az önzetlen együttműködést!
Tóth Árpád

jelentős fejlesztések valósultak
meg Horvátzsidányban”. Tények:

tetőbeázások megszüntetése, falugondnoki busz, egy kisebb teherautó, szerszámok vásárlása, illetve
utak felújítása, a hivatal fejlesztése
is megtörtént.
Az elmúlt évek tevékenységét folytatta a Kormány, és „egyre több

pályázat szolgálja a falvakban
az életminőség javítását. A falvak
jövője szempontjából döntő fontosságú az április 3-ai választás.
A magyar vidéknek fejlődnie kell,
haladni előre” – fogalmazta meg a

500+
új termékkel várunk.
Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel
a megújult kőszegi Tesco Áruházunkat!
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Bio, vegán és vegetáriánus
finomságok

Vegán és
vegetáriánus

Bio
Organic

FROM

Speciális
táplálkozás

500+
új termékkel várunk.
Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel
a megújult kőszegi Tesco Áruházunkat!

Megújult
zöldségosztály

500+
új termékkel várunk.
Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel
a megújult kőszegi Tesco Áruházunkat!

Nemzetközi
pezsgő
különlegességek,
kézműves sörök

Megújult
ruházat és új márkás
cipő választék

500+
új termékkel várunk.
Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel
a megújult kőszegi Tesco Áruházunkat!

Kertápolás vagy díszítés?
Több száz szezonális
ajánlat egy helyen.

Öltöztesd fel otthonod
akár 250 lakberendezési
termékünkből!
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A házigazdák és Csíkkozmás
Március 5-én rendezte meg Lukácsháza önkormányzata a 7. Pincés Kemencés Böllérversenyt. A rendezés
kiérdemelte az aranyérmet. Az első
adatok szerint kétezer vendég élvezte a kellemes időben a baráti, családi találkozót. Egy spontán érkezett
vendég, Vágó János autóvá alakított zongorával közlekedett a hegyi
úton, messziről is hallani lehetett
a zenéjét. Sokan kérdezték erről a
zenészt, aki Vágó doktor meghívását
élvezte. Ez is része volt a program
céljának, a közösségek erősítésének.
Kisebb nagyobb csoportban sok-sok
ember találkozhatott azon a napon.
A megnyitón Virág János polgármester a rendezvény céljáról, a közösségek építéséről beszélt. Tudjuk,
a faluban erre sok jó példa van a

civil szervezetek működése okán.
Több csoport azon a napon ott volt
a ’frontvonalban’. Az évek alatt sokat fejlődött Derű Néptánccsoport
is színpadra lépett az utánpótlás
Vigyorkákkal.
A böllérkedés arra is alkalmas volt,
hogy a települések megmutassák
magukat, és mindezt megtették.
Hiába volt jó a hangulat, a február 24-én Ukrajnát ért orosz támadás sokszor lehangoló téma volt. A
program szervezői kérték a látogatókat a menekültek támogatására.
Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke nem akart pesszimista
hangulatot kelteni, de mégis azt
mondta, hogy a segítségre sokáig
szükség lesz.
Lukácsháza testvértelepülése, Csíkkozmás csapat tagjai ezer km-ről,

Eredmények

gozói, a Polgárőr Egyesület, a Közösségi Ház dolgozói és a képviselő
testület tagjai. A 9 –10. évfolyamos közösségi szolgálatos fiatalok
csütörtökön érkeztek a Kőszegi
Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskolából. A négy
napban, amit a faluban töltöttek,
a technikai, adminisztratív, és vendéglátós feladatokban is maximális
teljesítményt nyújtottak! A segítségüket ezúton is köszönjük!
Évek óta sikeres az együttműködés az Önkormányzat és az Iskola
vezetése között, a nap folyamán a

Március 5-én, két év szünet után,
7. alkalommal rendezte meg Lukácsháza Község Önkormányzata a
Pincés Kemencés Böllérversenyt. A
szőlőhegyi rendezvénytér, a 11
kemencés helyszín 2000 látogatót
vonzott. Az előkészületekben és a
sikeres lebonyolításban a segítők:
helyi civilek, a Borbarát Hölgyek
Egyesületének tagjai, a Lukács-házi
Boszorkányok, a LÖTYÉS hölgyek,
a Gyöngyösmenti Nonprofit Kft dol-

Bemutatták a falut
Nemescsó: A falu csapata részt
vett a Lukácsházi Pincés Böllérversenyen. Megmutattuk a településünk értékeit, bemutattuk a
hagyományos ízvilágot, amely
elnyerte a sátrunkhoz látogató
vendégek tetszését. Nagyon sok
elismerő, biztató visszajelzést kaptunk. Készült ott böllérmáj, sültkolbász, körömpörkölt, káposzta,
májgombóc leves, véres és májas
hurka, pecsenye és kemencés sült
is. Nagyon hálásak vagyunk a település lakóinak és minden kedves
ismerősnek, akik sütemény felajánlásával tették még színvonalasabbá a megjelenésünket. A hájas
kráfli sem maradhatott el, 8 kg-ot

sütöttek az egyesület tagjai, kétségtelen, nagy sikert aratott a vendégek körében, gyorsan elfogyott.
Készült malac torta is és virslivel
töltött coca is. A finom ebédhez
harmónikaszó is társult, amelyet

Böllérkedtek
Kőszegpaty: Lukácsházán a
Csömötei szőlőhegyen március
5-én, szombaton tartották meg a
7. Pincés Kemencés Böllérversenyt.
A „Kőszegpatyi TOR-KOSTOLÓK”
csapata eddig minden alkalommal
részt vett a rendezvényen, amely
nem jellemző az összes környék-

VIDÉK

7. Böllérverseny

Erdélyből érkeztek, „Dícsértessék
a Jézus Krisztus” – mondattal
köszöntötte Szántó László polgármester a megnyitón a jelenlévőket.
„Tudjuk, hogy határok vannak

Majd a polgármester így fogalmazott: „Hogy itt vagyunk, az minden magyart erősít. Arra biztatok
mindenkit, hogy gyújtsunk tüzet
a szívekben, a szeretet tüze öszszefog bennünket”. Majd az őrtü-

közöttünk, de mi egy nemzet
vagyunk. Ez azt jelenti, hogy egymásra figyelnünk kell. Erre hívom
fel mindenkinek a figyelmét, arra
is, hogy a fizikai határok változhatnak, anno is változtak”.

zet ábrázoló festményt átadta Virág
Jánosnak, aki megígérte, hogy a
Közösségi Házban helyezik el, ahol
mindenki láthatja.
Kámán Z

zsűri tagja volt dr. Mentes Katalin,
dr. Török Miklós, Mesterházy Balázs
igazgató.
Eredmények: Lukácsháza Község
Önkormányzatának
különdíját
Csönge nyerte el;
Lukácsházi Borbarát Hölgyek
Egyesületének különdíját Rábapaty
kapta,
Vas Megyei Közgyűlés különdíját
kiérdemelte Kám;
Vas Népe különdíját Kőszegpaty
vehette át.
Gyöngyösmenti-Nonprofit Kft különdíját, valamint a disznóvágás és

feldolgozás különdíját Vaskeresztes-Felsőcsatár nyerte el.
A legjobb vendéglátó csapat különdíját Csíkkozmás érdemelte meg.
A legjobb ételkészítő csapat különdíjat Pusztacsó vehette át. PincésKemencés étel kategória helyezettjei: 1.Pusztacsó, 2.Csíkkozmás,
3.Kám. A Közönségdíjat Lukácsháza
kapta meg. Csíkkozmás település
kiérdemelte a határon túli magyarság képviseletéért a különdíjat.
Összesített helyezések: 1. Csíkkozmás; 2.Lukácsháza; 3.Pusztacsó;
4.Nemescsó; 5.Vép; 6. Győrvár.

Vlasics György szolgáltatott. A finom ételek elfogyasztása után volt
lehetősége a vendégeknek ismerkedni a falunkkal, annak történetével, civil egyesületekkel, közösségi
programok jellegzetességeivel, és
fontos, hogy mindezekre büszkék
vagyunk. Nagyon büszke vagyok a
csapat minden tagjára! Kellően el-

fáradtunk estig, de azt mondhatjuk
mi mindent bele adtunk és méltóképpen képviseltük Nemescsót.
A zsűri a munkánkat 4. helyezéssel
díjazta. Köszönjük! Nagyon szépen
köszönjük a böllérkedésünk csodálatos helyszínét Bognár Györgyné
Marikának!
Szerdahelyi-Bánó Irén

beli településre. A faluból idén 16
fő böllérkedett. Kovács László csapatkapitány és egyben a böllér idén
is vállalta ezt a fontos feladatot,
derekasan kivette részét a munkából. Kora reggel a csapat egy
része a Biotájháznál kezdte meg a
felkészülést, a disznó perzselését.
A csapat többi tagja az előző nap
felállított sátornál készítette elő a
főzést, sütést, hogy a korán érkező

vendégek számára legyen falatozni való. Egész nap folyton folyvást
érkeztek a vendégek a falu által
működtetett sátorhoz. Idén többen, mint az előző 2019-es Böllérversenyen. A szervezők minden
évben gondoskodtak arról, hogy
minden csapat kapjon emléklapot.
Kőszegpaty csapata az eredmények
kihirdetéskor a Vas Népe különdíját
kapta meg.
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Művészeti Szemle
A KT U Á LI S

A Városi Művészeti Szemle ünnep koronája a
gálaelőadás, amit március 10-én láthattunk a
Jurisics vár lovagtermében. Ebben az évben – a
zsűri véleménye szerint is – különösen magas
volt az előadások színvonala. A bemutatók igazi
„maszk nélküli” feltöltődést jelentettek a szereplőknek és a hallgatóságnak egyaránt. Alsó és
felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában láthattunk előadásokat.

Vers Stúdió
A kőszegi Vers Stúdió mintegy kilenc évvel ezelőtt kezdte munkáját. A műhely szükségességét
a jelentkező igény, és a versre fogékony fiatalok
tartják életben.
A kezdeti események a művészeti szemléhez
kapcsolódnak. A stúdió vezetője, Gelencsér Ildikó, felfigyelt arra, hogy egyetlen középiskolás
versmondó nevezett. A szükség és a kételkedés
szülte az ötletet: „Merthogy nem igaz, hogy
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A színpadon nyolcvanhét műsorszám szerepelt a
gálaműsor előtti három napon. Ebben az évben
nem volt tánckategória. Jelentős különbség volt
az elmúlt évhez képest, amint ezt Gelencsér Ildikó főszervező elmondta, hogy a szereplők és a
zsűri személyesen találkozott. „Hiába készültek
tavaly nagyszerű felvételek, egy produkcióhoz
mégiscsak hozzátartozik az, hogy felmegyek
a színpadra, világítanak a fények, és ott ül a
zsűri is. Ez jó hatással van még a legkisebbekre is” – fogalmazta meg Ildikó.

Az eredmények a zsűri döntése szerint: 3 különdíj,

középiskolában nincsenek tehetséges versmondók” – fogalmazta meg. Tele izgalommal és

sok-sok kérdőjellel négy fiatallal indult a munka. Azóta, bár mint hallottuk, „a mai napig nem
egyszerű”, működik a stúdió, mert van valaki,
aki kihozza a gyerekekből azt a valami pluszt,
amiről talán ők maguk sem tudnak. Különösen
arra figyelnek, hogy személyre szabottan találják meg azt a verset vagy prózát, amit a legjobban sikerülhet megszólaltatni. Olyat, „ami,

4 oklevél, 11 bronz, 28 ezüst, 28 arany és 13 kiemelt arany minősítés. (www.koszeg.hu) A gálán
minden versenyző iskola képviselte magát, így
vált ünneppé március 10-e, amikor a jelenlévők
megemlékeztek az 1948/49-as forradalomról.
Hangsúlyt kapott Ukrajna megtámadása miatt
szükségessé vált humanitárius segítség.
A fiatalok művészeti szemléje, az ott fellépő gyerekek és felnőttek szereplése, közreműködése
biztosíték arra, hogy egészséges, békeszerető
emberek „cseperedjenek” ezen a vidéken.
TáF.

alkalommal, amikor feláll a színpadra valamelyik gyerekem – én csak így nevezem őket
–, tudom, hogy érti, amit mond, át tudja adni
a gondolatot.” A csoport összetartó ereje abban

neki való, amibe bele tud helyezkedni, amit
a magáénak érez” az előadó. „Minden egyes

is áll: szeretnek verset mondani, és ettől ők maguk is különlegesek. Szinte kivétel nélkül velük
találkozhatunk a városi rendezvényeken.
A stúdió legfiatalabb tagja harmadik osztályos.
Sikereiket mutatja, hogy a Városi Művészeti
Szemlén fellépő hét versmondó egy aranyat és
hat kiemelt arany minősítést kapott.
TáF.

Böllérkedtek

Borbarát Hölgyek

Alpok
k Garden
d

Pusztacsó csapata március 5-én a lukácsházi
Böllérversenyen közel negyven fővel vett részt.
Alaposan készültek, egy disznót előre feldolgoztak otthon, és abból készítették a délelőtt érkezőknek az első falatokat. Aznap kés alá tett disznóból 10 óra tájban már kínálták a böllérmájat.
Hat katlanban főztek, kettőben káposztát, annak
árpagyöngyös fajtája nagyon népszerű volt a vendégek körében. Egyedit alkotott Toldi Miklós, aki
13,4 kg száraz kolbászból készített házat, hozzá
kerítést, a kertet brokkoli zöldje formálta. Nagy
sátorban szorgoskodtak a „vidám cimborák”,
sokféle süteményt, italt kínáltak a vendégeknek.
Már akkor készültek a saját hagyományos rendezvényükre, a Malacfesztiválra. Június 18-án
fogadják az érkezőket a tőlük megszokott vendégszeretettel. Egy kiváló csapat dolgozott Lukácsházán, az összehangolt munkájukért ezúton
is köszönetet mond Kollarits Kornél polgármester.

Tisztújító közgyűléssel indította az 2022-es esztendőt a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete.
A korábbi vezetőség bizalmat kapott, ismét elnök lett Tóth Adrienn, helyettes Patakiné Rába
Edit, pénztáros Noszek Terézia.
A huszonöt fős társaság az első felévre nem tervez programokat, de várhatóan nyáron megtartják a 20. Borkorcsolyaversenyt. „Bízunk
benne, hogy a közönséggel együtt élvezhetjük a
legjobb ízeket, és emlékezünk az eltelt két évtizedre” – nyilatkozta Tóth Adrienn.
A nyári programterv egyike a szakmai kirándulás, és várják a pályázatuk eredményhirdetését,
cél a programokat szolgáló eszközök beszerzése.
A Hölgyek Bora választást, a szokásoknak megfelelően szeptemberre, a szüret alkalmával tervezik, a Borbálon pedig, ha a járványhelyzet engedi, két év kihagyás után újra együtt vigadhat
a vendégsereg.

Kertépítés,
kertgondozás
Kerttervezés, kertépítés
Füvesítés
Fűnyírás, szegélyezés, gyomlálás
Gyepszellőztetés
Rotálás
Sövényvágás
Gyümölcsfa-, dísznövénymetszés
Növényültetés
Növényápolási munkálatok

Horváth Attila
+36 30 299 1968
+36
alpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden

A kőszegi borászat
A Szőlőtermelők és Borértekesítők
Szövetkezetének vezetőségében
2022. január 14-én nemzedékváltás történt. Talasz Csilla, a Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei
Szövetségének titkára akkor úgy
fogalmazott, hogy a kőszegiek által alkalmazott szövetkezeti forma
országosan is egyedülálló. Ennek okáról kérdeztük Láng József
borosgazdát, aki akkor mondott
le az elnöki feladatokról. Szavai
szerint a 90’-es évektől lehetőség
volt a szövetkezetek privatizációjára. Kőszegen is volt erre egy tag
részéről próbálkozás, amely több
millió forintjába került a szövetkezetnek. A (borosgazda) leköszönő
elnök büszke arra, hogy egyben és
életben tartották a szövetkezetet,
azért is, hiszen az elmúlt években
is több millió Ft nyereséggel tudott
működni. Tény, hogy a szövetkezet a városban egy olyan csapat,

amely Kőszegen a szőlőművelés és
a bortermelés múltját sok ember
által működtetve közösségben viszi
tovább. Úgy, hogy a város rendezvényein (április 24. – őszi szüret),
jelentős feladatokat vállalnak, művelik a Hidegvölgyben – a városi
zártkerti pályázat által hegyoldalba
telepített – szőlőtőkéket.
2022. január 14-én lezárult egy
húsz évig tartó elnökségi ciklus,
amely előtt még volt (áll) tíz év,
hiszen a szövetkezet 1992-ben
alakult az ÁFÉSZ keretein belül
működő Szőlő- és Gyümölcstermelő Szakcsoportból, amit 1955ben alapítottak. Akkor ebbe a
közösségi formába önként léptek
be a bortermelők, mert másként
nem tudták értékesíteni a bort. Az
első borkimérésük a Feketekertnél
működött. 1967-ben telepítették
a Napostetőn az első üzemi, huzalos, támrendszeres 1,5 hektáros
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Kékfrankos ültetvényüket, mert
Kőszegen csak karós, úgynevezett
bak művelésmód volt ismert. Aztán
1976-ban újabb 2 hektárt létesítettek a Szoros dűlőben.
Majd 2002-ben nehéz anyagi helyzetbe került a szövetkezet. A tagok
hittek a jövőben, és fejlesztettek,
megvásárolták a Rajnis utcai borozót, majd 2004-ben a Hegyalja utcai pincét. Az ottani borkimérésben
és két borozóban 4-5 ezer litert adtak el havonta. A Rajnis utcai borozó
homlokzatát 2010-ben felújították,
és évente 100-150 hektoliter bort
vásároltak a megnövekedett igények miatt, majd 2015-től a bérleményekkel együtt közel nyolc
hektáron folytattak szőlőművelést.
2018-tól elkezdődött a borozókban
a borfogyasztás jelentős csökkenése,
aminek következtében új értékesítési csatornákat kellett keresni, illetve
a bérleményeket vissza kellett adni.
Időközben a Napostetőn az új pince és feldolgozó építése, valamint a
régi épület korszerűsítése 2020-ban
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befejeződött. A felújított épületrészben borteraszt szeretnének működtetni szezonális jelleggel.
Láng József szerint 300-400 tőkén nem lehet gazdaságosan szőlőtermesztést folytatni. Sajnos ez
az életforma kihalóban van, pedig
még 30 évvel ezelőtt 400 tagja
volt a hegyközségnek. Az idősek
kihalnak, a fiatalok pedig már nem
vállalják ezt a szakmai ismereteket
és fizikai munkát is igénylő foglalatoskodást. Megváltoztak a fogyasztási szokások is. A borfogyasztók
jelentős része otthon fogyasztja el a
bort, nem a borozókban, éttermekben. Az is megfigyelhető, hogy egyre nagyobb igény van a fehér borra
a vörös helyett.
– A szövetkezetnek is alkalmazkodni kell a megváltozott helyzethez. Ez a stabil közösség már sok
nehézségen túljutott a közel 70 év
alatt. Biztos vagyok abban, hogy
most is megtalálja az alkalmazkodáshoz vezető utat – fogalmazta
meg Láng József.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Telet (maszkot) űző vigadalom
„Habos fánk a jutalom” – hallhattuk a „RépaRetekMogyoró Társulat” két szereplőjétől, Zsuzsitól és
Dóritól március 1-jén a Fő téren.
Ha nem is habos, de a Stucc Szálló mellett igazi farsangi fánk várta
az ínyenc gyerekeket. A város aprónépe és a felnőttek azért jöttek,
hogy elűzzék a telet. Délelőtt tíz
órára nagyszerű, ötletes jelmezekkel „felruházva”, jókedvűen érkeztek az ovisok. Jöttek pingvinek,
szerencsehozó kéményseprők, de
a tömegben megbújt Darth Vader
és egy kalóz anyuka is – maga
mellett vigyázva kis kalóztársát. A
méhecske is barátságosan vegyült
el a többi jelmezes között, és csendesen nézelődött egy szőke kislány

is, aki tigriskölyökként csatlakozott
a vigassághoz. Telet űzni jött felnőtt
és gyerek, bár az egyik transzparensen más óhaj is feltűnt: „Űzzük
el a maszkot!”
Miközben csárdást járt népes társaság, együtt kiáltották az ég felé:
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
Bár a hőmérő higanyszála nem
szaladt magasra, az egészséges
friss levegőt átjárta a napsugár.
Hasonló élénk farsangfarki fények, éles árnyékok köszöntötték
a délután három órakor induló
felvonulást. A menet haladását a
Kőszegi Rendőrkapitányság és a
polgárőrség segítette. A színpaddá
változtatott fedett teherautó platóján rendezkedett be a zenekar.

Horváth Meggie és Horváth Tamás tánc- és szórakoztató zenével „ingerelte”
a nagyszámú közönséget.
Megélénkült a kitelepült
standok forgalma is. A keleti határ felől érkező aggasztó hírekkel terhelve,
de vidáman telt a délután.
A művelődési központ felhívására
sokan csatlakoztak. Jelmezt öltöttek a boltok, üzletek, vendéglátóhelyek, városháza dolgozói.
– Kevesebben öltöztek be – mondta Pócza Zoltán igazgató –. Látszik,
hogy az emberek még félnek maszk
nélkül bemenni az üzletekbe. Ezért
is helyeztük a hangsúlyt a külső
helyszínekre. Ez a fajta szabadság

nagyon hiányzik már az embereknek. A lényeg: vagyunk, létezünk,
nem szakad meg a hagyomány!
A legjobb jelmezek viselőit és a beöltözött vendéglátóhelyek, üzletek,
intézmények csapatait jutalmazták.
A nyereményeket, ha a nyertes
akarta, felajánlhatta az ukrán menekültek javára.
TáF.
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Hisszük: részei vagyunk!

Ü NNE P

A harmadik Kodály Ünnep 2022. március 5-én
15.00 órakor kezdődött a Jurisics vár belső udvarán. Az emléktábla hirdeti, hogy 1937. május
30-án Kodály Zoltán ott vezényelte a Berzsenyi
Dániel versére komponált „Magyarokhoz” című
kórusművet. Az Éneklő Ifjúság program részeként a kórusban énekelt Jenkei Ede Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára és Juhász Ferenc,
aki a 21. században több támogatásával nyomot
hagyott a város életében.
„A magyar azonosságtudat egyik legnagyobb
hatású XX. századi formálója” mondattal jellemezte Kodály Zoltánt, és annak életművét
Kertész Attila karnagy, a Magyar Kodály Társaság
elnöke. Mondta a zeneszerző születésének 140.
és halálának 55. évfordulóján. Idézett Kodály
Zoltánné, Péczely Saroltától: „Az életművet folytatni nem lehet, de annak szellemében tovább
küzdeni a még el nem ért célokért, emberi és
művészi értékek kibontakoztatásáért, megbecsüléséért: olyan feladat, amely méltó Kodályhoz és méltó azokhoz, akik e küzdelem terhét,
a ’kodályi örökséget’ vállukra vették”.

A lovagteremben rendezett koncert ennek volt
egyik bizonyítéka. A Magyar Örökség, Junior
Prima és Prima Díjas Angelica Leánykar előadásában a közönség részese lett az „Ének Szent

Fiatal tehetségek
A Kodály Ünnepen Gráf Zsuzsanna szervezésében
öt fiatal zenész lépett a színpadra, kiérdemelték a
közönségtől kapott vastapsot. A képen a zenészek
balról jobbra.
Magyar Valentin. Kodály hét zongoradarabjából adott elő hármat. Hatévesen kezdett zongorázni, 2015-ben felvételt nyert a Zeneakadémia
rendkívüli tehetségek szakára. Jelenleg harmadéves egyetemi hallgató. Több rangos eredményének egyike a Weimari Liszt Versenyen elért
harmadik helyezés.
Josuke Shimizu. Kodály lírikus táncát adta elő.
Japánban született, hatévesen kezdett el csellózni. 2017-től tanul a Zeneakadémia rendkí-
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István királyhoz” alkotásnak. „Ah hol vagy
magyarok
tündöklő
csillaga! / Ki voltál valaha országunk istápja! / Hol vagy István
király? Téged magyar
kíván …”.

Azon a napon Kodály
Zoltán előtt rótta le tiszteletét a jelenlévő közönség. Gráf Zsuzsa a program szervezője, Kőszeg Város Díszpolgára így fogalmazott: „Megható számomra, hogy ezen az
ünnepen itt állhatok a kőszegi közönség előtt
kőszegiként a kórusommal. Hisszük, hogy részei vagyunk annak a magnak, akik éltetik
Kodály örökségét. és akiket Kodály öröksége
éltet. Amit ma délután és este a templomban
hallanak tőlünk, az mind a lelkünk mélyéből
szól. Nekünk, nekem Kodály a szívügyünk”.

Két koncertdarab elhangzása között szólt a
közönséghez Básthy Béla polgármester: „Ma

egy kicsit menekültünk is a Jurisics várba,
a lovagterembe azoktól a bajoktól, amelyek
körbe vesznek minket, amellyel szembe kell
nézni, amelyhez csak akkor lesz erőnk, ha a
saját környezetünk értékeit, saját művésze-

vüli tehetségek szakán. Jelenleg elsőéves egyetemi hallgató.
Puskás Máté Kodály hét zongoradarabjából játszott kettőt. 11 évesen vették fel a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek szakára. Jelenleg elsőéves egyetemi hallgató. Rómában, a Liszt Ferenc
nemzetközi versenyen ért el első helyezést.
Schwartz Zoltán Kodály Adagio művét szólaltatta meg a Hollandiában született zenész.
Négyéves korától hegedül. 13 évesen vették fel
a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek szakára,
jelenleg a mesterképzés elsőéves hallgatója.
2016-tól Bayreuth-ban koncertmester.
Szenthelyi Krisztián Kodály több művét énekelte, nemzetközi és hazai versenyek győztese,
a Zeneakadémia mesterképzésének hallgatója.
Először 2021 augusztusában lépett színpadra.

tünk szépségeit, azt a képességet, amely adni
tud és nem elvenni, azt gyakorolni tudjuk. Ma
ebben a kincses kamrában gyűltünk össze,
üzenve a külvilágnak”.

Majd arról beszélt, hogy egyik legtöbbet adó
üzenet egy kőszegi fiú, Bönditz Szabolcs szólójával és az Angelica Leánykar énekével hangzott
el: „Csillagoknak teremtője vigyázz minden
emberekre, árvákra és özvegyekre, útonjáró
legényekre”.

Az ünnepet a Jézus Szíve-templomban tartott
szentmise zárta, megerősítve az Angelica Leánykar (fotó) énekével Kodály Zoltán emlékét.
Kámán Z

Larfa / Maska
U legendi piše da u XVI. stoljeću u mohačkoj
okolini ljudi su se shranili u okolišne močvare
pred turskimi napadači. Kada je jedan starac izmislio da se obliču u strašne maškare i maske i
da načinju veliku zbuku škrebetaljkami i zvonci,
da ovako prestrašu Turke. Tako su pak i činjili.
Na čamci su isplivali iz močvara, a strahovite
maske i strašna larma je potirala neprijatelje.
Ova legenda nima ni malo istiniti dogadjajev ali
rado se spominja med ljudi. Šokačka hrvatska
zajednica je doprimila ov mesopusni običaj „Pohod Buša”- sa sobom iz svoje pradomovine
u Mohačku krajinu. Najvažniji cilj im je u ovi
maska razveseliti ljude, zbogom dati zimi, pozdraviti protuliće i širiti dobru volju. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj u Prisiki

2022. MÁRCIUS 14.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

18. februara je organizirala izložbu ovih maskov.
Đuro Jakšić, vlasnik zbirke je uživo pokazao načinjanje, rezbarenje ovih maskov i alatov koji su
potribni za buše. Buzdovan, škrepetalja, larfe/
maske, - pred našimi oči su bili skupaspravljeni. Etnolog dr. Šandor Horvat je dodao kako se
običaji minjaju,- ča smo i u 1955. ljetu snimanom filmu mogli viditi. Peljač muzeja dr. Anrija
Handler i predsjednik Hrvata u Mađarskoj Ivan
Gugan zadovoljstvom su mogli gledati veliki interes gradišćanske publike. Po predavanju dica
i odrasli skupa su uživali probiranje maskov i
alatov, kot i izložene bušarske maske i pribore.
Peresznyén, a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye vándorkiállítás
keretén belül nagy
sikerrel mutatta be
Larfe/Maszkok címmel, a
mohácsi busók maszkjait
és kiegészítőit.
A kiállítás május közepéig
látogatható.

Đuro Jakšić skupaspravlja škrebetaljku
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Marija Fülöp
Huljev

Fasching bei den Kindern….
A Kőszegfalvi Óvodában a helyi hagyományokat ápolva a farsangi időszakban cigenudlit
sütöttünk óvodásainkkal. „Sok kéz, hamar kész”
lett, így ebéd után jóízűen fogyasztottuk el a közösen készített finomságot.
Február 25-én tartottuk a farsangi délelőttöt. A
gyerekek ötletes jelmezekben érkeztek, jókedvből, táncból és játékból nem volt hiány ezen a
napon. A lelkes szülői közösségnek köszönhetően egy kis meglepetésben is részesültek a gyerekek, pinyátába rejtett édességcsomaggal gazdagodott mindenki. Az eseményről sajnos sokan
hiányoztak betegség miatt.
Képek: Klobetzné Fehér Ildikó

A Meseváros Óvoda Maci csoportjában

felevenítve a német nemzetiségi hagyományokat, a gyermekekkel közösen cigenudlit sütöttünk a farsang előtti napon. Majd a hamvazószerdát megelőző pénteken elkergettük a telet
egy vidám farsangi mulatság keretében.
Képek: Vargáné Pochán Zsuzsanna

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
nemzetiségi osztályai a nemzetiségi népismeret
óra keretében ismerkednek a magyarországi
németek szokásaival és hagyományaival. Igyekszünk diákjainkkal nem csak megismertetni,
hanem együtt megélni is ezeket a szokásokat.
Az 5.a osztályosok ebben az évben a farsangi
hagyományokkal foglalkoztak részletesebben.
A régi fényképek alapján készítettek farsangi
maszkokat, álarcokat, melyekben aztán farsangfarkán végigvonultak a városon és bemutatkoztak a városközpontban is. Kereplőikkel,
hangszereikkel, mindenféle zajkelő szerszámmal
megkísérelték elűzni a telet.
Képek: Ambrusné Kluck Andrea

KŐ S ZEG I NÉM ETEK

Organizatori i predavači izložbe

Larfe/maske u vitrini
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A gyümölcsfák megőrzése
KÜ
KÁ LÖ
V É SZ
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Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
az Agrárminisztérium támogatásával gyümölcsész programot indított
a natúrpark területén, hogy összeírja a még fellelhető régi tájfajtákat.
Utolsó pillanatban vagyunk, hiszen
lassan eltűnik egy olyan generáció,
amelyben még mindenkinek termé-

szetes volt a gyümölcsfák oltással
történő szaporítása. A százéves fák
elöregszenek és ha nincs tudomásunk létezésükről, eltűnnek az értékes gyümölcsök az asztalokról. Az
egyesület térképes felmérést készít
a még fellelhető fákról, melyhez
várják a helyi lakosok segítségét is

Gratulálunk!

továbbá érdeklődik az államelméletek és az Európai Unió gazdasági
és politikai berendezkedése iránt.
Jelenleg pedig az egyéves oktatói
gyakorlatát végzi a Jurisics Gimnáziumban. Jánost érdekli, hogy a társadalmi felelősségvállalásból, vagy
annak hiányából Európa és annak
nemzetei képesek lesznek-e saját
sorsukról dönteni. A két fiatal pályázatának egyik motivációja: vajon
az Európai Unió képes lesz-e a már
évek óta zajló „érdekközösségi” szerepéből kilépve egy koherensebb,
sokkal inkább „értékközösséggé”
válni, amint ezt a mottója is sugallja
(„United in diversity” azaz, a sokszínűségünk egyesít minket.). Kutatták
annak a módjait is, hogy egy-egy
nemzet a saját értékeit hogyan tudja
képviselni, érvényesítheti akaratát a
nemzetközösségen belül.

2021 nyarán Dorner Ágoston üzenet küldött Turáni Jánosnak arról,
hogy rátalált az Igazságügyi Minisztérium Európa jövőjéről fiataloknak kiírt pályázatára. „Quo Vadis
Europa? Nemzetek Európáért vagy
Európa a nemzetekért?” címmel elkészítették a pályamunkát. Február
14-én tartott eredményhirdetésen
11 fiatalt díjaztak. Dr. Varga Judit
igazságügyi miniszter Dorner Ágoston (fotón balról) és Turáni János
(fotón jobbról) számára különdíjat
adott át. A tudományos és szakmai
gondolkodást ösztönző pályázat
díjátadását a fővédnök politikus
„Hajrá fiatalok! Tiétek a jövő!” –
mondattal értékelte.
Ágoston
goston történelemmel foglalkozik,

Köszöntések
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Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Németh Pálné Mikó
Etelkát (93 éves), Tóth Jánosné
Horváth Juliannát (92 éves),
Berendi Péterné Grebenár Annát (93 éves), Karádi Jánost (90
éves), Szabó Alajost (90 éves),
Nemes Józsefet (91 éves), Korcsmár Józsefné Papp Irént (90
éves) és Ogl Jánosné Dévényi
Teréziát (92 éves).

a gyumolcsesz.naturpark@gmail.
com e-mail címen. Talán alig hihető, hogy milyen sokféle régi, értékes
gyümölcsfát sikerült feltérképezni.
Azért is fontos, mert hagyományos
tájfajta permetezés nélkül is megterem a házi kertekben.
A 2022. február 26-án a TEKI tankertjében tartott oltónapon a résztvevők hozzájárultak ezen fajták
fennmaradásához, hiszen akkor az

öreg fák vesszőit fiatal vadalanyokra oltották. Volt olyan begyűjtött
oltóvessző, amelynek a forrása, az
öreg fa, azóta kivágásra került.
Az egyesület további gyümölcsész
rendezvényt tervez a tavasz folyamán, illetve folytatásként tervben
van egy őszi gyümölcskóstoló, -határozó nap is.
Rieglerné Pimmer Izabella
Írottkő Natúrparkért Egyesület

KÉ K F ÉN Y

É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm

Nagy 32 cm

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

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

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Horváth Lajos plébános
KÁHI
V ÉTSZ
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Horváth Lajos plébános 1990 – 97
között szolgált Kőszegen, káplánként 1959-től töltött el két évet.
Idén október 16-án tölti be a 88.
életévét. Június 23-án ünnepli a
pappá szentelésének 65. évfordulóját, a vasmiséjét. A fotó Kőszegen
készült a gyémántmiséjén. Húshagyó kedden hívtuk fel telefonon.
– Hol történt a papszentelés?

– 1957. június 23-án volt Szombathelyen a székesegyházban 11 társammal, és három subdiakónussal
együtt Kovács Sándor Püspökatya
előtt. Az első állomáshelyem Letenye volt két évig, majd Kőszegre
mentem káplán-hitoktatónak. A
hittanóra után nagy csoport gyermek kísért hazafelé, futballoztam
is velük. Mondta is az igazgató,
aki a tantestület tagjának tekintett, ebből baj lesz, mert tilos volt
a papnak gyermekekkel tanórán
kívül foglalkozni. Áthelyeztek Rábagyarmatra, majd voltam két év
tanulmányi szabadságon is.
– Nyugdíjasként hol és hogyan
tölti a napjait?

– 2009. augusztus 1-jén mentem
nyugdíjba, Vasvárra költöztem, közel a rokonaimhoz, akik naponta
eljönnek hozzám, figyelnek rám.
Egyedül élek, imával töltöm a napjaim, sétálok a kiskutyámmal.

Fotógaléria
az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
linken,
a kereső címsorába írva.
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– Ez azt jelenti, hogy jó az egészségi állapota.

– Ezt nem mondanám, három nagy
műtéten vagyok túl, 12 évvel ezelőtt volt a szívműtéten. Akkor Advent harmadik vasárnapján mise
előtt ért el az infarktus. A misét
röviden elmondtam, majd mentő
vitt Zalaegerszegre műtétre. Vannak panaszaim, de komolyan kell
készülni a Jóistentől érkező hívó
szóra, amelyre minden nap gondolok. Foglalkoztat az örökélet, hogy
annak ajándékát kapják meg az
Isten gyermekei. Törekednem kell
arra, hogy az irgalmas Isten nekem
odaadja a lelkipásztori munkámért
ezt az ajándékot, és adja meg minden hívőnek az örökélet ajándékát.
– Az idei nyáron esedékes vasmise is a munkájának az ajándéka
lesz a 65 éves papi szolgálatáért.

– A szőllősi plébános, Fekete Szabolcs már kérte, hogy ott, az utolsó plébánosi szolgálati helyemen
mondjam el a vasmisémet. Dátum
még nincs. Az évfordulós miséket
a papok megtartják ott, ahol korábban szolgáltak, de nekem már
gyenge a szívem. Ha izgalom ér,
mellszorítást érzek. Konkoly István érsek úr temetésére is emiatt
nem tudtam elmenni. Szép lassan
végezhetek mindent, miközben a
Jóisten vigyáz rám. Az első állomáshelyemen, a Letenyéhez tartozó Zajkra hívott Marton István plébános vasmisét tartani. Káplánként
ott mondtam az újmisémet. Nehéz
feladat előtt állok, mert Szentgotthárdon felújították a templomot, ahol 16 évet szolgáltam, és
Bodorkós Imre plébános meghívott

az ünnepi szertartásra. Azt mondta,
az idős hívek emlékeznek rám, és
várnak, de nem mertem ígéretet
tenni.
– Vasváron a verbiták végzik a
papi szolgálatot. Részt tud venni
ebben?

– Ünnepeken, első pénteki napokon besegítek, de bizonytalan az
egészségi állapotom. Ha jól vagyok, akkor misézek, gyóntatok. A
kőszegi hívek korábban rendszeresen eljöttek Vasvárra, a Mária-napi
búcsúra emlékezve jártunk keresztutat. Az első időszakban busszal
jöttek, aztán egyre több lett a beteg, idős ember. Az elmúlt évben
egyedül jártam végig a keresztutat
– Atya, mit üzen a kőszegieknek?

– Tartsanak ki a hitükben. A Jézus
Szíve tiszteletét ápolják tovább,
mert sok kegyelem fűződik hozzá.
A Jézus Szíve-templom Dunántúl
egyik legszebb újbarokk temploma, amely a felújítás után még
szebb lesz. Annak idején, amikor
a templombelsőt felújítottuk, akkor
nekem sokfelől kellett pénzt kérnem, amíg összejött a húszmillió
Ft feletti összeg. A hívek szívesen adtak a templomra mindig.

A belső falakon 53 féle különböző szín van. A templom százéves
évfordulóján,1994-ben felújítást
Seregély István egri érsekkel, és
Konkoly István megyéspüspökkel
együtt ünnepeltük. Akik sokat tettek a templomért ,érmet kaptak
emlékbe.
KZ

2022 – Chernel-emlékév
„Nagy örömmel, és a jövőbe vetett
bizakodással köszöntöm Önöket
itt” – kezdte üdvözlő és megemlékező gondolatait Básthy Béla polgármester Chernel István sírjánál
február 21-én délután. „Bízunk
abban, hogy az az örökség, amit a
városnak, az országnak hagytak, az
újabb és újabb hajtásokkal gazdagítja Magyarországot” – mondta.
Az Őrségi Nemzeti Park kezdeményezésére – a Chernel-emlékév
első aktusaként – a 100 éve elhunyt európai hírű ornitológusra
és édesapjára, a 200 éve született
Chernel Kálmánra emlékeztünk.
Prof. Dr. Faragó Sándor Chernel István naplójából való idézettel kezdte beszédét: „Ó, Istenem, engedd,
ha meghalok, bárhol is történjen
ez, nyugalmat csak szülőhelyemen
találjak.” A kitűnő kutató, szakíró,
újságíró, szerkesztő, fényképész
és zeneszerző kívánsága teljesült.

Chernel István 57 évet élt. 1922.
február 23-án délután négy órakor
a Hermann Ottó örökét folytató és
kiteljesítő Európa hírű ornitológust
nagy tömeg kísérte utolsó útjára a
kőszegi temetőben – emlékezett
a professzor, és méltatta a gazdag
életutat: „Az elsők egyike lett azok
között, akiknek hazai madártanunk
utóbbi néhány évtizede történt
felvirágzása köszönhető.” A többi

„Vízfestmények” másként
A tavak, a folyók és az égbolt kékje
számtalan formában megjelenik a
művészeti alkotásokon. A hullámokon játszó fény és árnyék ábrázolása alkalmas a különféle hangulatok
megjelenítésére is. Erre vállalkozott
a Kőszegi Művészeti Egyesület két
meghívottja, Evelyn Resch és Christin
Breuil-Pala. Február 22-i kiállításuk
érdekessége, hogy ezúttal – mint a
címként választott mondatban megfogalmazták – a „Vízfestmények”
ecsettel és kamerával kaptak végleges megjelenítési formát.
Evelyn Resch a természet által ihletett fotós. Egykori hobbija ma már
a hivatása. Utazásai során keresi az
új, érdekes motívumokat. Bécsben
és Dél-Burgenlandban él. Több éve a
KME tagja. Az Illúzió, a Vágyakozás
és a Színtánc címek jól tükrözik az alkotói elképzelést, a vízfelületek fotográfusi szemmel való átértelmezését.
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mellett neki köszönhetjük, hogy elsőként Kőszegen rendezték meg a
madarak és fák napját.
Száznegyven éve, mindenszentek
napján jegyezte le az akkor még
csak tizenhét esztendős Chernelházi
Chernel István a következő sorokat:
„… lesz-e, ki virágokat ültet hamvaim fölé, aki valahányszor sírdombom mellett elhalad, megemlékezik rólam, szeretettel említve nevemet. (…) Engem, parányt, hogyne
felejtenének el?”. A Kőszeghez
ragaszkodó tudós és családja nevét

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

őrzi a város. Van tehát, ki emlékezik. Ezt bizonyítja a számos koszorú
és virágszál is, amit a jelenlévők
elhelyeztek sírköve mellett.
(A kitüntetett figyelemre méltó
család életével és munkásságával a
most indított Chernel-emlékév által részletesen megismerkedhetünk
majd. A többi mellett lesz fotópályázat, erdei ballagás, vetélkedő,
koncert, gyermeknapi program,
szimpózium és kiállítás, valamint
történelmi emlékülés is.)
TáF
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Fotógaléria az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok

linken, a kereső címsorába írva

Christin Breuil-Pala francia. A
párizsi Iparművészeti Egyetemen tanult. A művész több festői
és grafikusi pályázat díjnyertese.
Munkáihoz szívesen merít ihletet az
irodalomból, hosszú évek óta él és
dolgozik Dél-Burgenlandban, ahol
saját stúdiót üzemeltet.
Miniatűrök és nagyméretű festmények egyaránt láthatók az összeállításában. Egyes képeit „idegen anyagok” képbe való komponálásával
teszi érdekesebbé. Többnyire élénk
színvilággal mutatja be az Alvó vizeket, a Mocsarat, a Vízfolyásokat.
A kompozíciókon feltűnik egy-egy
szitakötő vagy vízipók is, de a megjelenített vízfelületeket jellemzően a
növények üde színvilága uralja.
A kiállítás hétfő kivételével március
20-ig megtekinthető a Jurisics-várban. A művek megvásárolhatóak.
TáF

27

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X V. É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

2022. MÁRCIUS 14.

Programajánló
Március 22.

KÁIVRÉÁSZ
NYT
Ü NE
Ű T

Március 24.
Március 26.
Március 27.

Március 28.
Március 30.
Április 5-6.
Április 9.

17.00 Jurisics Vár – Turcsán Miklós kiállításának
megnyitója
Munkaszolgálatos megemlékezés
18.00 Jurisics Vár – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara minősítő koncertje
17.30 Jurisics Vár – „A szent korona és koronázási
kincseink nyomában” – filmvetítés, majd pódiumbeszélgetés a film készítőivel: Bárány Krisztián rendezővel és dr. Pálffy Géza történész szakértővel.
19.00 Jurisics Vár – Nehéz – színházi előadás a Déryné Program támogatásával
10.30 Jurisics Vár – Az árgyélus királyfi a Soltis
Színház előadása
Jurisics Vár – Ifjúsági Néptáncfesztivál és Retrofolk
Találkozó
Jurisics Vár – Kőszegi Vonósok koncertje
Kubát Hugó Emléktúra

Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
2022. március 24-én az egykori téglagyári munkatáborban
mártírhalált szenvedett munkaszolgálatosok emlékére rendezett
programokra
10.00 óra Kőszeg, Alsó körút 50.
MUNKASZOLGÁLATOS EMLÉKÚT TÚRA
L. KISS CSABA VEZETÉSÉVEL
11.00 óra
MUNKASZOLGÁLATOSOK EMLÉKHELYÉNEK
KOSZORÚZÁSA
Beszédet mond:
FÓNAGY JÁNOS
a Miniszterelnöki Kormányiroda parlamenti ügyekért felelős államtitkára

2022. március 24-én 12.00 órától 17.00-ig óránként
A FELÚJÍTOTT ZSINAGÓGA ÉPÜLET MEGTEKINTÉSE
SÖPTEI IMRE FŐLEVÉLTÁROS VEZETÉSÉVEL

Megemlékezés a koronázási
jelvények kőszegi őrzéséről
Hagyományteremtő céllal először rendezi meg a Kőszegi Polgári Kaszinó
a Szent Korona nyomában Kőszegen című egész délutános programot.
Így kívánunk méltó módon megemlékezni arról, hogy államiságunk legfőbb jelképe a második világháború legvégén - rövid itt tartózkodást
követően - Kőszegen lépte át az államhatárt 33 éves száműzetése előtt
1945. március 27-ről 28-ra virradó éjszaka.
Programok:
• 14:00: A Szent Korona nyomában – helytörténeti séta a Szent Korona kőszegi állomásain Csiki István történész vezetésével. Találkozó a
Hunyadi Parkban, a Mátyás szobornál.
• 15:00: Tárlatvezetés a Koronaőrző bunkerben Schlögl Krisztiánnal, a
bunker felújításának projektmenedzserével.
• 15:30 A Szent Korona Park (bunker fölötti zöld terület) bemutatása
dr. Pálffy Géza történésszel.
• 16:00: Megemlékezés és koszorúzás a Koronaőrző bunkernél. Köszöntő: Básthy Béla polgármester. Ünnepi beszédet mond: dr. Pálffy
Géza, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője.
• 17:30: „A szent korona és koronázási kincseink nyomában” - filmvetítés, majd pódiumbeszélgetés a film készítőivel: Bárány Krisztián
rendezővel és dr. Pálffy Géza történész szakértővel a lovagteremben.
A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Kőszegi Polgári Kaszinó
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Március 31.

11.00 KÖSZHÁZ-ban a 30 éve szabadon kiállítás
megnyitója és a Moszkva tér című film vetítése.
A kiállítás a Fő téren kerül megrendezésre.

Szertartások
a Jézus Szíve-templomban
április 10. Virágvasárnap 9.30 órakor barkaszentelés
április 14. 18.00 óra nagycsütörtök utolsó vacsora emlékére szentmise,
lábmosás szertartása, valamint virrasztás.
április 15. nagypéntek 15.00 óra keresztút, majd szertartás. 20.00 óra
városi keresztút a kálváriára, szentsír egész nap látogatható a
Jézus Szíve-templomban.
április 16. nagyszombat 18.00 óra vigília szentmise, körmenet, ételszentelés, a szentsír egész nap látogatható a Jézus Szíve-templomban.
április 17. húsvétvasárnap szentmisék rendje 8.00 óra, 9.30 óra, 11.00 óra
április 18. húsvéthétfő 9.30 óra szentmise
április 24. vasárnap 17.00 óra bérmálás

Ünnepi előadóülés a Chernel családról Chernel Kálmán
születésének 200. évfordulóján 2022. április 6-án, 16.30
órakor a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
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A Nefelejcsek című
könyv
bemutatója
március 22-én, 17.00
órakor lesz a Városi
Könyvtárban. A szerző
Dr. Vargáné Hegyvári I.
Edit, akinek szülei és
nagyszülei is Kőszegen
éltek. Itt élték meg a
világháborúkat, az államosítást, az újrakezdés
nehézségeit, gyermekeik felnevelését és idős
korukat. Ahogy a szerző
megfogalmazta: „Kis
könyvem
megírását
szeretet és igazmondás vezérelte”. Majd
így fogalmazott: „Itt
írom meg őszintén,
milyen küzdelmeket és szenvedéseket éltek meg szüleim, hogyan
emelkedtek felül a nehézségeken”.

A barátság, szenvedések, összefogás, szeretet, gyermekkacaj mind-

mind megtalálható a könyvben.
Papírra vetíti a régi diákcsínyeket.
A könyv egyben a kortörténet része.
A szerző minden porcikájában kőszegi. Érdemes a könyvet elolvasni.
Megvásárolható a könyvesboltban.

Borverseny
A Kőszegi Borászok Egyesülete megrendezi a Kőszegi Borversenyt. Gaz-

dánként maximum 5 db versenytételt, tételenként 2 db 0,75 literes
palackban csomagolt borral lehet a versenyre nevezni, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Cák, Bozsok településekről várják a gazdákat 2022.03.18-án
9.00 – 17.00 időpontban Kőszeg, Várkör 54. alatt. (Szőlő és Bortermelő
Szövetkezet irodája.) Nevezési díj nincs! Eredmények www.koszegibor.hu
oldalon lesz elérhető.
Kampits László a Kőszegi Borászok Egyesületének elnöke

Jubileumi
kiállítás
A Csók István Művészkör Egyesület idén ünnepli az alapításának 10.

évfordulóját. Tisztelettel meghívják Önt és Kedves családját a Jubileumi
Kiállításra a Hotel Írottkőbe 2022. március 19-én 17.00 órakor.
A kiállítást Básthy Béla polgármester nyitja meg. Közreműködik: Kállai
Judit fuvola, Tánczos Krisztofer ének, valamint a Be-Jó Táncegyüttes.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A Városi Múzeum,
Könyvtár és Levéltár hírei
Március 1-jétől a Tábornokház - Hősök tornya hétvégén is nyitva tart 1317 óráig. A Tábornokház - Hősök tornya és a Patikamúzeum március 14én és 15-én is várja a látogatókat 9-17 óráig.
„Műtárgymesék” című irodalmi alkotópályázatunkra május 31-ig várjuk a pályaműveket. A pályázók számára a gyűjteményünkből kiválasztott
tizenkét műtárgy szolgálhat ihletként a mese, a vers vagy az elbeszélés
megírásához. A részletekért keressék fel intézményünk facebook oldalát!
Előre egyeztetett időpontban a kiállításokban nem szereplő műtárgyak is
megtekinthetők. Érdeklődni, időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 06/94 360 259, muzped@kvmkl.hu.
Március 30-án, szerdán 10.00 órakor lesz a Baba-mama játszóház
soron következő alkalma a könyvtár gyermekrészlegében. Mondókákkal,
versikékkel, játékos gyermekdalokkal és nekik való könyvekkel várjuk a
legkisebbeket!
Idén is megrendezzük az „Irány a Könyvmoly-galaxis!” című könyves akadályversenyünket 2-8. osztályos tanulók részvételével. A benevezett 3-5 fős
csapatok május 2-án és 9-én járják be a könyvtárban a galaxis bolygóit,
ahol az olvasásra kijelölt könyvekről szólnak a kérdések és a játékos feladatok.
A legtöbb pontot gyűjtő csapatok tagjai könyvjutalomban részesülnek.

Fordul az ég
A fiatal és idősebb generációk képviselőihez egyaránt szól, négy évszak
titkaiba avat be a FORDUL AZ ÉG című kötet.
A gyermekverseket kedvelők előtt sem ismeretlen Tóthárpád Ferenc
neve, aki ezúttal az ünnepek és a népszokások
világába kalauzolja el
az olvasóit. A kalandozások sikerét Kőszegi
Judit kedves illusztrációi
teszik még érdekesebbé.
Hangsúlyosan mutatják
be a téli ünnepkör jeles
napjait, eseményeit, de
a tavasz, a nyár és az ősz
örömei és hangulatai is

PRO GR A M O K

Igazmondás vezérelte
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varázslatosan jelennek meg a színes lapokon.

A GYSEV ajánlata

2022-ben alapítása 150. évfordulóját ünnepli a GYSEV Zrt. Március 5-től
augusztus 28-ig szombaton és vasárnap GYSEV150 Sütijegyet kínál utasai számára, hogy a jubileumi évben kényelmes vonatozással egybekötve
az utasok megkóstolhassák a GYSEV150 édességeket. A GYSEV működési
területének 11 városában egy-egy kijelölt cukrászda várja a vendégeket a
különleges, GYSEV150 desszerttel.
A GYSEV150 Sütijegy egyedi, ünnepi áron váltható és tartalmazza a menettérti utazást bármely kiinduló GYSEV állomás és a cukrászda célállomása között, valamint a célállomás partnercukrászdájában a GYSEV 150
sütifogyasztást. https://www2.gysev.hu/gysev150
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Futsal: Ezüstérmes Kőszeg

SPO RT

A 10 fordulós Regionális Futsal Bajnokságot a Kőszegi LFC a 3. és a 9.
forduló mérkőzéseivel zárta. A Baráti ellen január végén játszották a 8.
forduló mérkőzését, ezúttal a 3. forduló meccsét játszották a küzdő felek.
Sikerült a visszavágás. Érdekesség: Tóth Dániel egy perc eltéréssel két gólt
is szerzett. Sajnos egyiket a saját kapuba. A KLFC utolsó ellenfele a Répcelak tulajdonképpen visszalépett a küzdelmektől. Utolsó két mérkőzésüket nem játszották le, így ezt a mérkőzést 3:0-lal igazolta a szövetség a
kőszegiek javára. A fordulók össze-visszasága miatt korábban nehéz volt a
végkimenetelt megtippelni, de végül helyére kerültek a dolgok. A Kőszegi
Lóránt FC, eddigi legjobb helyezését elérve ezüstérmes lett. A dobogón
jobb gólkülönbséggel előzték meg a Baráti Futsal CSE csapatát, akikkel az
előző években is nagy csatákat vívtak a dobogóért. A bajnoki címet Bőny
biztos hatpontos előnnyel harcolta ki.
Regionális Futsal Bajnokság 3. forduló: Kőszegi LFC-Baráti Futsal
CSE 5:3 (), gólok: Németh András (2), Szabella, Földvárszki, Tóth Dániel, 9. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi LFC 0:3 játék nélkül.
Tabella: 2. Kőszegi LFC 8 mérkőzés 5 győzelem, 0 döntetlen, 3 vereség, 40:32 gólarány, 15 pont.
A csapat tagjai: (zárójelben a gólok száma) Csák Dominik (1), Csuka
Levente, Földvárszki Dávid (6), Horváth Levente, Krug Ádám, Lintner
Dénes, Németh András (2), Németh Márk, Németh Olivér(6), Prán
Adrián (4), Rácz Bence (3), Rákhely Martin, Réti Marcell, Seper Noé,
Szabella Olivér (2), Tóth Dániel (3), Tóth Dominik, Vajda Szilveszter.

Labdarúgás: Ponttalanul
A tervezett időpontban elrajtol a megyei első osztály tavaszi szezonja a
labdarúgás megyei első osztályában. A Kőszegi Lóránt FC Vépen kezdett.
A házigazdák az első félidőben megszerezték a vezetést, s a 72. percben
már háromgólos előnyben voltak. Kovács Dominik a 92. percben szépített.
A hazai nyitányra Jánosháza jött. Fontos lett volna a siker, egy pont volt a
különbség a két csapat között. A kőszegiek mégis az öltözőben maradtak:
a 7. percben már két góllal vezettek a jánosháziak. Ugyan gyorsan sikerült
a szépítés, de Fehér Dániel góljával a 17. percben már kialakult a végeredmény. A vendégek négypontos előnyt alakítottak ki a táblázaton, a
Kőszeg pedig újra a veszélyzónába süllyedt. A táblázat utolsó hat csapata
között összesen öt pont a különbség. Nagyon fontos lesz, hogy a csapat
foggal-körömmel küzdjön minden megszerezhető pontért.
Jegyzőkönyv: 16. forduló: Kőszegi LFC-Szentgotthárdi VSE 1:3 (0:0)
gól: Réti Milán, 17. forduló: Körmendi FC-Kőszegi LFC 3:3 (2:1) gólok:
Buti (öngól) Kovács, Réti Milán.
A megyei harmadosztályban a Kőszegfalvának március 13-án indul a tavaszi szezon, Acsád elleni hazai mérkőzéssel.

Asztalitenisz Horvátzsidányban
Saját szervezésű hobbi és amatőr versenyt rendeztek Horvátzsidányban,
hogy a rendszeresen asztaliteniszezők versenyzési lehetőséghez jussanak
és a helybelieknek kedvet teremtsen a sportághoz. 17 versenyző nevezett helyből, Kőszegről, Velemből, Kőszegszerdahelyről és Zalaszentgrótról.
Tihanyi Tibor és Molnár Kitti segített a szakmai munkában. A jól sikerült
verseny hatására a szervezők újabb versenyek rendezését is tervbe vették.
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Tenisz: Bartakovics bronz és arany

Dobogósok Hobbi kategória 1. Károly Alex (Zalaszentgrót), 2.
Rajczi Imre (Velem), 3. Orbán Dávid (Velem). Amatőr egyéni 1. Agg
Patrik, 2. Molnár Péter, 3. Szűcs János (mindhárman Kőszeg). Páros
Domnánovich Bálint/Molnár Péter, 2. Alasz Marcell/Szűcs János, 3.
Agg Patrik/Orbán Dávid.

Bartakovics Marcell a Kőszegi SE szuperligás csapatának játékosa két érmet szerzett a teniszezők Fedettpályás Országos bajnokságán. Egyéniben,
kiemeltként a legjobb 32 között kezdett. Két budapesti és egy fehérgyarmati ellenfelet legyőzve jutott az elődöntőbe, ahol Boros Attila (Vasas)
állította meg. Boros, a verseny későbbi győztese 6:4, 6:2-vel vitte el a
meccset. Párosban, Cseresznyés Mártonnal az oldalán ellenállhatatlan játékkal bajnoki címet szereztek. A döntőben a Kincses Kolos-Kincses Kristóf
duót 6:4, 6-1-re múlták felül.
A kőszegi csapatból pályára lépett még a bajnokságon Szappanos Márton
is. Győzelemmel kezdett, de a második mérkőzését sérülés miatt feladni
kényszerült.

Kosárlabda: Papírforma
Jó ütemben zajlik a kosárlabda megyei (Szombathely Város- és Városkörnyék) bajnokság. A kőszegi csapat eredményei az első kör erőviszonyainak megfelelően alakultak, így igazán jelentős eredményt nem sikerült
elérniük. A S.A.K.K Kőszegen is végig uralta a teljes mérkőzést. A kőszegi
dobó-teljesítményről sokat elárul, hogy 8 pontjával Zsigmond Balázs volt
a legeredményesebb. A Cosmos Home ellen becsülettel küzdött a csapat,
szép megoldásokat is bemutattak, de az erőviszonyokat nem sikerült felborítani. Első ízben lépett pályára a csapat új játékosa Horváth Roland, aki
csak névrokona a kőszegiek centerének. Répcelak ellen három negyedben
is döntetlen körüli eredmény született, de mivel az első játékrészt a KSE
21:6-ra nyerte, nem kellett megszenvedni a győzelemért. Horváth Roland
30 pontig jutott. A Kőszeg az első körben is szoros mérkőzést vívott a
Deck Bistroval, s bár ezúttal sem feltartott kézzel léptek pályára, de a
répcelakiak elleni mérkőzéssel ellentétben most az ellenfél indított jelentős
előnnyel, amit csak csökkenteni sikerült.
Eredmények: 13. forduló Kőszegi SE-S.A.K.K. 35:71 (9:20, 5:14,
6:20, 15:17), legjobb dobó: Zsigmond Balázs 8/6, 14. forduló Kőszegi SE-Cosmos Home 42:75 (5:13, 10:21, 11:17, 16:24, legjobb
dobók: Horváth Roland 17, Nyilicska Csaba 17, 15. forduló Kőszegi
SE-Répcelaki SE 63:49 (21:6, 13:13, 14:15, 15:15), legjobb dobó:
Horváth 30/6, Kámán Kristóf 11, 16. forduló Deck Bistro SE-Kőszegi
SE 50:42 (21:9, 11:12, 10:11, 8:10), legjobb dobó: Horváth Roland
14/6, Szabó Ferenc 10.

Bokszhírek
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Diáksport
Birkózás: Érmek az OB-kről

Bronzéremmel zárta a legnagyobb hazai nemzetközi ökölvívó tornát, a 18 ország versenyzőit felvonultató Bocskai István Emlékversenyt
Lakotár Hanna az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzője.
A márciusi Európa Bajnokságra készülő felnőtt
női válogatottal Tatán edzőtáborozott Lakotár
Hanna (54 kg, Alpokalja) és Hámori Luca (FittBox).
Gombai Dávid (Fitt-Box) Galántán (Szlovákia)
a serdülő válogatott tagjaként edzőtáborozott. A
tábor végén, egy tornán is megmutathatta tudását, ahol szépen teljesített.
Február 25-én győri és eisenstadti versenyzőkkel tartott közös edzést a Fitt-Boksz ÖE.
Február 25-26-án a Buza testvérek, Rafael és
Rómeó a XIII. Tóth Ákos Emlékversenyen léptek
szorítóba. Mindkét versenynapon győztek svéd,
lengyel, orosz és ír ellenfelek ellen. Aranyéremmel térhettek haza.

Február 27-én a Fitt-Boksz Egyesületet hat versenyző képviselte az I. Kóczián Kupán. Az Alpokalja alapítvány csapatát Horváth Dzsenifer, Hauer
Dávid, Kovács Bence és Sallay Tamás képviselte.

Tihanyi Luca bécsi sikere
Tihanyi Luca a Jurisich
gimnázium diákja kétnapos felnőtt versenyen vett
részt Bécsben. Jó játékkal
megnyerte a tornát. A
megméretés jól szolgálta
tavaszi felkészülését.

Somogyjádon (február 20.) rendezték a szabadfogású birkózók Diák I. korcsoportos Országos
Bajnokságát. 45 csapat 155 sportolója lépett
szőnyegre. A Pusztai Tamás vezette küldöttségből
Tornai Ábel a dobogó harmadik fokára állhatott.
Küzdőszellemét dicséri, hogy a bronzmeccsen
hárompontos hátrányból fordított 10:9-re.
A Diák II. korcsoport győri döntőjére (február 26.)
Pusztai Szilveszter vezette a kőszegieket. Győrben
is nagy mezőny 132 birkózó indult. Pusztai Dániel
döntőbe jutott, ahol szoros küzdelemben maradt
alul, s szerzett ezüstérmet. 35 kg-ban Pusztai Szilveszter a bronzért birkózhatott, de alulmaradt, de
ötödik helyezése is kiváló eredmény.
Eredmények Diák I. 38 kg. 3. Tornai Ábel,
Diák II. 32 kg 2. Pusztai Dániel, 35 kg. 5.
Pusztai Szilveszter (valamennyien Kőszegi SE)

Jurisichos röplabda

Miközben a labdarúgás kivételével
szinte nagyítóval
kell keresni a csapatokat a Diákolimpiára, az amatőr röplabda (nem
igazoltak) egyre
nagyobb népszerűségnek örvend.
Sárváron, a fiúk
megyei elődöntőjén (február 21.) öt, a lányokén négy iskola lépett pályára. Az indulók között
mindkét mezőnyben indult a Jurisich gimnázium. A fiúk hosszú ideje meghatározó szerepet
játszottak a vasi döntőkön. Úgy tűnik, idén a
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lányok is csatlakoznak hozzájuk. A megyei elődöntőről a fiúk második helyen jutottak tovább.
A celldömölki Berzsenyi bizonyult túl erősnek. A
megyei döntőn is ez a két csapat végzett az élen.
A mérkőzést sikerült szorosabbá tenni, de ezúttal
is a celliek örülhettek. A lányok valamennyi mérkőzésüket megnyerve (összesen egy játszmát
veszítve) első helyen vívták ki a megyei döntőn
indulás jogát.
Eredmények fiúk Megyei elődöntő (Sárvár,
február 21.) Jurisich-Berzsenyi (Celldömölk)
0:2 (32:50), Jurisich-Barabás (Sárvár) 2:0
(50:36), Jurisich-Turisztikai (Sárvár) 2:0
(50:39), Jurisich-Tinódi (Sárvár 1:1 (46:53).
Megyei döntő (Szombathely, március 7.)
lányok Megyei elődöntő (Sárvár, február
28.) Jurisich-Kölcsey (Körmend) 2:0 (50:36),
Jurisich-Tinódi (Sárvár) 2:1 (58:56), JurisichTurisztikai (Sárvár) 2:0 (50:35).
Mindkét csapat felkészítője Terplán Gabriella.
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Terematlétikai verseny
a Balogban
Nagyon fontos pedagógiai cél a gyerekek versenyélményhez juttatása. Ezért rendezte meg - a
pandémiás megkötöttségeket is figyelembe véve
- a Balog iskola saját terematlétikai bajnokságát. 178-an versenyeztek. Néhány korcsoportban a vírus így is befolyásolta az érmek elosztását. A kicsik dobószámként kislabdahajításban
versenyeztek, a nagyobbak koruknak megfelelő
súlyú tömöttlabdalökésben. Korosztályonként a
legtöbb pontot elérő versenyzők „Szuperbajnok”
címet kaptak, s az osztályok között csapatversenyben is hirdettek győztest. A táv a „körös futásban” természetesen az életkorral együtt nőtt.
A körzeti és a megyei versenyhez, ahol több
iskola tanulói versenyeznek, sajnos idén sem
biztosíthatók a pandémia miatt előírt feltételek.
Győztesek (korcsoportonként növekvő,
lány-fiú sorrendben) Sprint Kulcsár Alíz,
Mozsolicz Ádám, Frank Bettina, Szabó Bálint,
Döbrösi Fanni, Szekszárdi Patrik, Gérnyi Zoé,
Szűcs Viktor, Pápai Nerina, Lakatos Kristóf.
Körös futás (3 kör) Kulcsár Alíz 1:09, Frank
Bettina 1:02, (4 kör) Mozsolicz Ádám 1:35,
Csöglei Flórián 1:24, Döbrösi Fanni 1:24, (5
Kör) Pénzes Dávid 1:42, (6 kör) Szabó Tamara 2:01, Pápai Nerina 2:04, Horváth Máté
2:02, Lakatos Kristóf 1:51. Kislabdahajítás
Gergye Anna13,80, Mozsolicz Ádám 14,34,
Frank Bettina 16,65, Benke Dominik 22,10.
Tömöttlabdalökés (1 kg) Nagy Maja 10,54,
Dudás Noel 10,21, (2 kg): Gérnyi Zoé 10,47,
(3 kg) Becze Botond 7,52, Polyák Mercédesz 7,80, (4 kg): Vámos Marcell 10,05.
Ötösugrás Földessi Cintia ,9,05, Pénzes Dávid 8,95, Gérnyi Zoé 10,54, Dömötör Márk
10,55, Lakatos Kristóf 12,20. Magasugrás
Döbrösi Fanni 110, Pénzes Dávid 118, Horváth Amira 130, Ternyák Norton 125, Pápai
Nerina 140, Kovács Levente 145.
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