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ÁTKELÉS A LAKÓTELEPRŐL

AZ ÁTKELŐ ÉS A KRAFT
Néhány lépéssel a zebrán biztonságos az átkelés a 
lakótelepről a Deák Ferenc utca irányába, az óvodá-
hoz, ahol a gyermekeket nevelik. Az akadálymentes 
zebra kiépítése a közelben élő lakosság kérése volt. 
Ahhoz, hogy zebrán lehessen átmenni a forgalmas 
úton, csak néhány millió Ft önkormányzati fejlesz-
tési pénzre volt szükség, de a teljes lakótelepen az 
elmúlt év februárjáról megvalósult út- és parkoló 
beruházások összege bőven meghaladja a 300 mil-
lió Ft-ot. Ehhez még hozzá lehet adni a Balog iskola 
előtti – az elmúlt év július 1-jén átadott – út- és 
parkoló fejlesztést, a megépített Testvérvárosi park 
költségeit. 
A lakótelepen parkolók és utak építésével az ott 
élők régi kéréseit sikerült teljesíteni. Mindezt Básthy 
Béla polgármester nemcsak a zebra átadásakor 
mondta, hanem egy-egy elkészült parkolóblokk 
építésének befejezésekor is. Eddig összesen 333 
db parkoló felújítását végezték el vagy az építése 
folyamatban van. Ebből 91 db új. 
Az Írottkő utcában április elején még dolgoztak az 
építők. Egy-egy építési terület munkálatait aszfal-
tozással fejezik be, de ehhez az óriás gépeket csak 
több terület együtt történő munkálatai esetén hoz-
zák el. A munkagépek költsége óriási, ha befejezték 
a munkát, jó utak szolgálják a kőszegieket. Az ilyen 
utak hossza sokat változott Kőszegen az elmúlt év-
ben. Vajon ki emlékszik a Temető utca kamionokkal 
széttört aszfaltjára, majd az útfelújításra (2016. év). 
Akkor Huber László polgármester úgy nyilatkozott, 
hogy Ágh Péter országgyűlési képviselő hathatós 
segítséget nyújtott a Temető utca felújítására for-
dítható 100 millió Ft kormányzati támogatás érde-
kében. Vajon akkor ki gondolhatta, hogy mostanra 
már pompás úton lehet felhajtani a Szabóhegyre, 
és arra, hogy a Várkör, a Városmajor, a piac és sok 
minden más új és szebb lesz. 
Vajon ki emlékszik arra, hogy 2014. január 30-án 
testületi ülésen Básthy Béla alpolgármester beje-
lentette: megjelent – Orbán Viktor miniszterelnök 
aláírásával – a 1011/2014 számú kormányhatá-
rozat, és ezzel elindult a KRAFT program. A politi-
kusok, a Kormány, prof. Miszlivetz Ferenc a Kreatív 
Város tudományos programját felkarolta. A KRAFT 
eredménye hatalmas. Az a szinte összeadhatatlan  
támogatási összeg is, amely felhasználásával Kő-
szeg a fejlődésével megnyerte a 21. századot. 
Március 31-én átkelt az úton Sas Norbert önkor-
mányzati képviselő, Básthy Béla polgármester és 
Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Írta és fényképezte: Kámán Zoltán

UKRAJNÁBÓL HÁBORÚS MENEKÜLTEK érkeztek Kőszegre, a Szent Imre Missziósházba. (Park 
utca 1.) A Rendház szállást biztosított 13 fő részére, akik többségében gyermekek felnőtt kísérettel. 
Az anyukák majd munkát kapnak egy nagyvállalatnál, a gyermekek online tanulnak, jellemző, hogy 
magyarul és angolul keveset értenek. A Verbita atyák köszönettel fogadják mindazokat, akik ukrán 
vagy orosz nyelven tudnak alkalmi segítséget nyújtani. A menekültek ruha és élelmiszer ellátása 
biztosított, de a pénzbeli segítséget megköszönik a verbita atyák, akik csengetésre ajtót nyitnak. 
A háború kitörése óta az atyák miséje a békéért könyörgő imával fejeződik be. 
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6600 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

 Szakorvosi látásvizsgálat és
szaktanácsadás!

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

 UV szűrős-, FÉNYRE sötétedő- és 
DIOPTRIÁS Napszemüveglencsék -30%

MULTIFOKÁLIS szemüveglencse
akár 50% kedvezménnyel!

NAPVÉDŐ előtétek széles választékban!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: május 4. 
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 13.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: április 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: április 27.

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

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
április 20-án (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városházán. 

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

Megjelenés 
Kedves Olvasók! A következő 
lapszám május 9-én jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 1204

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

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

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Ami elromolhat, az el is romlik!
Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,

robotgép, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

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

Hulladékszállítás napjai 
Szelektív gyűjtés: MÁJUS
Május 2. (1. körzet) – Május 3. (2. körzet)  – Május 4. (3. körzet) – 
Május 5. (4. körzet)

Zöldhulladék gyűjtés: ÁPRILIS – MÁJUS
Május 6. péntek (1. körzet) – Május 13. péntek (2. körzet) –  Május 20. 
péntek (3. körzet) –  Április 22., május 27. péntek (4. körzet)



 XXXV.ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2022 . ÁPR IL I S  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

3

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

Egy héttel ezelőtt választottunk. 
Megszületett közös döntésünk a 
holnapról. Arról, hogy kikre bízzuk 
a jövőnket, hogyan viszonyuljunk 
önmagunkhoz határon belül és 
kívül, illetve szomszédjainkhoz, 
Európához és a világ távolab-
bi erőközpontjaihoz. A választási 
küzdelmek résztvevőjeként és vá-
lasztott tisztségviselőként egyre 
többet tudok meg a választókról 
és a választásokról. De bármilyen 
sok tapasztalatot szerezzek is a 
demokráciáról, a választás napja, 
a sokezernyi választói akarat ösz-
szeadódása egyetlen nagy, közös 
döntéssé mindig misztérium, min-
dig csodálatos és titokzatos pillanat 
marad. Ennek a misztériumnak 
mindig kijár a tisztelet, és mi, vá-
lasztottak kötelesek vagyunk arra, 
hogy munkánk során mindig alá-
zattal és teljes erőnkkel szolgáljuk 
ezt a titokzatos módon összeadódó 
választói akaratot. Köszönöm min-
den választónak, aki szavazataival, 
választásával hozzájárult közös 
döntésünk meghozatalához, és 

kérem, hogy a közös döntést 
tudomásul véve a választás 
után, a dolgos hétköznapokon 
is legyenek munkatársaink!
A választók döntése 2022. áp-
rilis 3-án meggyőző többséggel 
a FIDESZ-KDNP szövetségére 
ruházta az ország irányításá-
nak feladatát. Észak-Vas me-
gye választói pedig továbbra 
is Ágh Pétert bízták meg azzal, 
hogy térségünket képviselje 
az Országgyűlésben. Kőszeg Város 
Önkormányzata nevében gratulá-
lok és sikeres országépítő munkát 
kívánok a választás győzteseinek!
Polgármesterként örömmel fogad-
tam ezt a döntést, mivel ebben 
a politikai közösségben látom a 
legerősebb elkötelezettséget arra, 
hogy együtt építsük városunkat, 
Kőszeget. Ágh Péter harmadik 
ciklusát kezdi meg városunk kép-
viselőjeként, és az eredmények jól 
mutatják, hogy a kőszegi válasz-
tók látják és értékelik munkáját. 
Míg első alkalommal, 2014-ben 
2947 szavazattal 53 %-os szava-
zataránnyal kapott a kőszegi vá-
lasztóktól megbízást, 2022-re ez a 
támogatás 1000 szavazattal 3945 

szavazatra, 62 %-ra nőtt. Az ed-
dig végzett munkát megköszönve 
örömmel gratulálok ismételt meg-
választásához! Bízom abban, hogy 
képviselői munkája révén a régi-új 
kormánnyal folytathatjuk azt az 
együttműködést, melynek ered-
ményeként Kőszeg Vas megye és 
Nyugat-Magyarország városainak 
élmezőnyébe emelkedik!
Az országgyűlési választással egy 
időben népszavazáson is véleményt 
mondhattunk. A gyermekek szexu-
ális fejlődésének befolyásolásáról 
tartott országos népszavazáson a 
jogosultak 45-46 %-a adott le 
érvényes szavazatot. 95%-uk el-
lenezte, hogy gyermekeink a ter-
mészetes nemük megváltoztatását 

propagáló „érzékenyítésben” része-
süljenek. A kőszegiek az országos 
átlagot meghaladó, 50% feletti 
arányban adtak le érvényes sza-
vazatot. A népszavazás eredménye, 
az igenek minimális száma alapján 
országunkban és városunkban is 
nagyon alacsony azok száma, akik 
szerint a nemünk szabadon válasz-
ható, mesterségesen megváltoztat-
ható tulajdonságunk lenne. Közös 
feladatunk tehát annak elősegí-
tése, hogy gyermekeink születési 
nemükben megerősödve, abban ki-
teljesedve élhessenek teljes életet!
Az országgyűlési választások után 
az ország és a város élete visszatér 
rendes kerékvágásába. Folytatódik 
a munka, melyben minden dolgozó 
kézre és minden lelkesedő szívre 
szükség van. A választásban jelölt-
ként, választóként, vagy a választás 
lebonyolítását szervező munkatárs-
ként közreműködők munkáját és 
részvételét megköszönve továbbra 
is ugyanazt kérem városunk min-
den polgárától, Kőszegen lakó és 
Kőszegért kívülről lelkesedő part-
nerünktől: Építsük együtt Kőszeget!

Básthy Béla
polgármester

Választottunk
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Köszönet
Dr. Zalán Gábor jegyző köszönetét 
fejezi ki a Boszokánykonyha Étterem-
nek, amely április 3-án, a választások 
napján térítési díj nélkül szolgáltatott  
ebédet a jegyzőkönyv-vezetőknek. 
Mindez azzal az előnnyel járt, hogy 
nekik emiatt nem kellett elhagyni a 
választási helyiséget, biztosítani tud-
ták a szavazás folytonosságát. 

Választási eredmények
Április 3-án tartott parlamenti választásokon az alábbi eredmények szü-
lettek Vas megye 2. számú választási körzetében. Szavazatszámok, jelöl-
tenként:

Ágh Péter 31497 FIDESZ-KDNP

Hencz Kornél 12173 DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-MLP-
PÁRBESZÉD

Giczy József 2825 MI HAZÁNK

Zakota Tamás 1071 MKKP

Horváth Sándor 423 MEMO

Rutkai Zoltán 282 NORMÁLIS PÁRT

Új helyszínen lesz a mentőállomás és az orvosi ügyelet
Március 24-én történt bejelen-
tés szerint elkészültek az új men-
tőállomás építésére vonatkozó 
engedélyes tervek. A látványterv 
mutatja az új épületet, amelyet 
az egészségházzal szemben lévő 
területen építenek meg. A beruhá-
zás támogatásáról a döntést 2021. 
év nyarán jelentette be Ágh Péter 
országgyűlési képviselő. Magyar-
ország Kormánya az 1448/2021. 
(VII.7.) határozatában a Mentőál-
lomás fejlesztésére Kőszeg Város 

Önkormányzatának 600 millió Ft-
ot biztosított. Az építés várhatóan 
nyáron kezdődik, és 2023. III. ne-
gyedévében fejeződik be. 
A 450 m2-es épület kétszintes lesz, 
két garázs épül a gépjárművek szá-
mára, a harmadik a mosás funkci-
óját kapja. Kiépítik az oda vezető 
utat, és a közműveket.
A március 31-én tartott testületi 
ülésen egy újabb döntés született 
Kőszeg egészségügyi ellátása érde-
kében. TOP PLUSZ-3.3.2-21 azo-

nosító számú, Helyi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra fejleszté-
se című konstrukcióra Kőszeg Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt 
be új orvosi ügyeleti épület létre-
hozására. Erről döntöttek a képvi-
selők. A tervezett építés helyszíne:  
a jégcsarnok, az egészségház és 
az új mentőállomás közötti terület. 
Mindez a szakellátás szempont-

jából egységet alkot. Az új orvosi 
ügyelet kocka alakú épület lesz, és 
biztosítja a személyzet és a betegek 
ellátásának technikai feltételeit. Az 
építésre vonatkozó tervezői költ-
ségbecslés 175 millió Ft, az összes 
költség 200 millió Ft. A nyertes 
pályázat 100%-os támogatású, az 
önkormányzatnak nincs önrésze.

KZ

Fotógaléria
bit.ly/kvfotok

linken, a kereső címsorába írva.
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Várjuk minden kedves régi és új pácienseinket!
Teljesen fájdalommentes beavatkozások, 

 kimagasló minőségű anyagokkal és korszerű                      
                     eszközökkel, költséghatékonyan.

Barátságos, kellemes légkör, személyre szabott gondoskodás!

SŰRGŐS ESETBEN 
IS SZÁMÍTHAT RÁNK

HÍVJON BÁTRAN!

Szombathely, Kossuth L.u. 10

Barátságos, kellemes légkör, személyre szabott gondoskodás!

SŰRGŐS ESETBEN 

Gondoskodunk 
fogai épségéről, 
és mosolyt csalunk
arcára: 

100% elégedettségi garancia!

0630 986 5000
PERLADENT Fogászat

Dr. Incze Judit

Elkészült a vasútvonal felújítása
Miért a vasút kapott jelentős értékű támogatást?

A Győr-Sopron-Ebenfurt-Vasút Zrt. 
ebben az évben ünnepli az alapítá-
sának 150. évfordulóját. Az már Kő-
szeg és Szombathely külön ünnepe 
volt, hogy március 25-én fejezték 
be a két város közötti vasútvonal 
felújítását – a magyar állam és az 
EU – 2,247 milliárd Ft támogatásá-
ból. A záróeseményt a kőszegi vas-
útállomáson tartották, annak előz-
ményeként is, hogy a felújításoknak 
lesz folytatása. Egy másik beruházás 
keretében kialakítják Kőszegen az 
intermodális csomópontot, vagyis 
az elkészült vasúti megállóhoz csat-
lakoztatják a helyközi autóbuszokat 
fogadó állomást a környezet fejlesz-
tésével együtt. A projektzáró ren-
dezvény 13.32 órakor kezdődött, 
amikor idő szerint elindult a motor-
vonat Szombathelyre, és addig tar-
tott, amíg visszaérkezett közel 30 fő 
utassal, és mintegy huszan szálltak 
fel az indulóra.
Akkor az átadás ünnepe volt. A 
tervek szerint – az eredeti időpont 
módosítása után – május középen a 

menetrend szerinti helyközi buszok a 
peron mellett állnak meg, de ez még 
csak az intermodális csomópont első 
lépése. A teljes kiépítésére egymilli-
árd Ft-ot biztosított a Kormány.  
Miért a vasút kapott jelentős ér-
tékű támogatást? Erről beszélt dr. 
Mosóczi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős államtitkára, 
aki egy-egy fejlesztés befejezése-
kor már többször eljött Kőszeg-
re. Elmondta, hogy a következő 
évtizedben hatezer milliárd Ft-ot 
fordít a Kormány vasúti pályák kor-
szerűsítésére és járműfejlesztésre. 
Az átadott fejlesztés „a közösségi 
közlekedésnek a jövőbe mutató 
elképzelése, annak része és gerin-
ce a vasút, amelyre az autóbusz 
ráhordó, elhordó szerepet tölt be”. 
Hangsúlyozta, hogy a Kormány köz-
ponti témaként fejleszti a vasutat. A 
korszerűsítés a villamosítással foly-
tatódik, amelynek tervezésére, elő-
készítésére vonatkozó közbeszerzés 
már az ajánlatok elbírálásánál tart. 

Ha megtörténik a fejlesztés is, akkor 
a GYSEV Zrt.-hez tartozó vasútvo-
nalakon teljes egészében villamos 
mozdonyok végzik a vontatást.
Kövesdi Szilárd a GYSEV Zrt. elnök-
vezérigazgatója elmondta, hogy a 
„zöld-sárga színű vasút a zöld 
irányába indult el”. A Kőszegi 
vonalat 2011-ben vették át, és új 
mozdonyvonatokat állítottak me-
netrendbe. Arról beszélt, hogy „akik 
több nemzedéken át vasúttal fog-
lalkoznak, azok tudják, nemcsak 
megépíteni kell, hanem fel is kell 
újítani a következő nemzedékek 
számára”. Majd hangsúlyozta: elő-
remutató munka hozhat jó eredmé-
nyeket. Vas megye közlekedésének 
fejlesztése egy változatlan cél – er-
ről beszélt Ágh Péter országgyűlési 
képviselő. Ebben az elmúlt években 
Kőszeg kiemelten részesült, a ha-

tárzárás megszűntetése után a vá-
ros felemelkedő pályára lépett.
„Véget ért Kőszeg elzártsága, véget 
ért a trianoni átok” – fogalmazta 
meg Básthy Béla polgármester, aki 
Virág János Lukácsháza és Tóth Ár-
pád Gyöngyösfalu polgármesterével 
együtt képviselték a felújításban 
érintett és a meghívást elfogadó te-
lepülésvezetőket. A városvezető sze-
rint nem érvényes a ’90-es években 
megfogalmazott „lepukkant” vég-
állomás megfogalmazás. Elmond-
ta: „magunk is dolgozunk az új 
minibuszok beszerzésén, a Gyön-
gyös feletti híd építésén, a gyalogo-
sok és kerékpárosok számára még 
további út építésén is, a 87-es út 
csomópontjánál jelzőlámpás rend-
szer megvalósításán”. 
Hende Csaba országgyűlési képvise-
lő gratulált az építőknek, munkások-
nak és mindazoknak, akik éveken át 
dolgoztak a célért. Azt kérte, legyen 
béke hazánk közelében, és a béke 
segítse az ország céljait.

Kámán Z
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– Hogyan lett Kőszeg a ÷végső állomás”?
– Miután férjhez mentem, Bükön ajánlottak 
óvónői állást, de akkor már – két pici gyer-
mekkel – Kőszeget választottam. A férjem a 
Ruhaipariba, engem pedig GYES-ről a lakóte-
lepi óvodába hívtak. Három év után Süle Feri 
bácsi áthívott a „gyógyba”. Először nevelőtanár 
voltam, utána előkészítős osztályom volt, aztán 
életvitel és ének tantárgyakat, mozgásterápiát 
tanítottam. 

– Nem kerülhetem ki a kérdést, amit az ének 
mint tantárgy vet fel. Először furcsa volt, de 
mára összeforrt önnel az a hangtónus, amit 
most is hallok.
– Énekeltem az egykori Maitz József által veze-
tett kamarakórusban, majd a Concordiában is. 
A sors fintora, hogy 2009-ben azt vettem észre, 
hogy nem tudom kiénekelni a magas hangokat. 
Nem fájt semmi, de foglalkoztatott a dolog. Né-
meth János doktor úr szűrt ki, az eredményeim 
romlottak, beutalt Szombathelyre. A felső tago-
zatban tanítottam, nehezen tudtam beszélni, az 
órák nagyon megviseltek. 
– Ebben az esztendőben érkezett el a nyugdíj 
is?
– Szerencsés voltam, mert a nagy változások 
számomra kedvezőek voltak. Rába István igaz-
gatónak leépítéseket kellett végrehajtani. A kez-
dődő betegségem miatt kértem, engedjenek el. 
Ötvenhat éves voltam akkor. Júniusban derült 
ki, hogy műteni kell a hangszálaimat. A hangom 
megváltozott, de gyógyult vagyok.
– A tárlatlátogatók tudják leginkább, hogy 
a képzőművészet kiemelten fontos szerepet 
kapott az életében. A vásznakon feldolgozott 
témák, a felhasznált anyagok: jellemzőek.
– A természethez való ragaszkodásom, szere-
tetem eredményezte ezt is. Már gyermekko-
romban, amikor a mesekönyvekben még nem 
minden oldalon volt színes kép, már akkor bele-

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet Palcsó Juliannával
 Színek, virágok bűvöletében

Kalocsán született, katonacsaládba. Édes-
apját 1962-ben Kőszegre helyezték kikép-
ző ezredparancsnoknak, természetesen a 
család is vele tartott. 1983 óta folyamato-
san itt él. Hat évig óvónőként, harminchat 
éven át pedig pedagógusként tevékenyke-
dett. Kiállítások rendszeres szereplője és 
szervezője. Mindannyian ismerjük (?), ő 
Palcsó Julianna.
– Kanyargós út vezetett 1962-ig, amíg meg-
találta azt a várost, ami – bár nem egyszerre 
– de igazi otthonává vált.
– „Gyüttment” vagyok, habár én nem ér-
zem magam annak, sőt azokat sem érzem 
gyüttmentnek, akik velem sorstársak. Édesapám 
hivatása miatt sok helyen laktam, sokszor köl-
töztünk, de mindig természet közelben, erdőben, 
erdőszélen, vízpartján éltünk, mivel a szolgálati 
lakások ott voltak. Imádtam barangolni, állato-
kat figyelni az erdőben. Csend volt, nyugalom, 
és védtek bennünket. Villány, Mohács csak kettő 
azok közül, ahol laktunk.
– A család egy időre magára maradt.
– Igen, édesapám 1959-ben kikerült Moszkvába, 
ahol három évig tanult. Amikor hazajött 1962-
ben, akkor választották édesanyámmal Kőszeget, 
pedig felajánlották még a körmendi és az egri ál-
lomáshelyet is. Édesapám városparancsnok volt, 
édesanyám a tanácson, majd a pártbizottságon 
dolgozott gazdasági ügyintézőként.
– A sok költözés miatt az iskoláit nem Kősze-
gen kezdte.
– Kalocsán három osztályt jártam, az elsőt az 
úgynevezett „rokkanttelepen”, utána – ez úgy 
megmaradt bennem – egy esős, ronda, no-
vemberi napon érkeztünk. Platón utaztunk, és 
nagyon nem éreztem jól magam. Nem akartam 
itt maradni, itt iskolába járni. Az akkori Kossuth 
Zsuzsa Általános Iskolában – édesanyám kéré-
sét elutasították, vele a testvéremet és engem 
is. Ez a kirekesztés nagyon megmaradt bennem, 
hiszen, mint hallottuk: mindenféle gyüttment 
gyerekét fel nem veszik. Később aztán hívtak 
volna boldogan, de addigra már Hideg Lajos 
igazgató úr befogadott a Balog Iskolába. Ott 
jártuk ki az általánost, több versenyt nyertünk, 
jól éreztük magunkat. Utána mindketten a 
gimiben érettségiztünk.
– Természetes volt a pedagógusi pályaorien-
táció?
– Gyerekekkel szerettem volna foglalkoz-
ni. 1972-ben felvettek Sopronba a képzőbe, 
azt követően sem igyekeztem haza Kőszegre. 
Balatonaligán lettem óvoda- és bölcsődevezető. 
Másfél év után pedig a nővéremmel Debrecen-
ben, ahol az egyetemet végezte, összeköltöz-
tünk. Egy új óvodában folytattam a munkát. 

rajzoltam a magam illusztrációit. Rajzoltam, szí-
neztem sokat. Mindennek a nyoma fellelhető az 
alkotásaimon. Úgy gondolom, a kalocsai évek, a 
népi hímzés adta készségek, az a kézügyesség 
is megmutatkozik a képeimen. Anyukámtól és 
nagymamámtól örökölhettem. 
– Nem sokáig maradt a magányos alkotó 
szerepében. A Csók István Művészkör, amely-
nek egyik alapítója, a múlt évben volt tíz éves, 
a kényszerűségből megkésett ünnepi kiállítás 
anyagát jelenleg is láthatjuk az Írottkő Ho-
telben. 
– Tagja voltam a Kőszegi Művészeti Egyesület-
nek, és úgy gondoltam, miért ne tudna Kőszeg 
– hiszen ha ennyi művészetet kedvelő ember és 

alkotó van itt – még egy ilyen 
egyesületet létrehozni. Egy éj-
szaka én ezt megálmodtam, 
másnap átbeszéltük mindezt 
Bráder Tamással. Ismerősök 
bevonásával állt össze a kör. Az 
állandó létszámunk hamarosan 
tizennégy főre gyarapodott. E 
mellett nagyon örülök, hogy 
alapító tagja lehettem a Kősze-
gi Borbarát Hölgyek egyesüle-
tének. Úgy gondolom, mind-
ezeknek köszönhetem, hogy a 
város befogadott, elfogadott.
– A szépérzék, a természet 
szeretete nemcsak a képek 
színes világában látható, ha-

nem a közvetlen lakókörnyezetén is tapasz-
talható. 
– Andrással, a férjemmel való kapcsolatom 
egy késői találkozás. Mindketten az ötvenhez 
közeledtünk. A megismerkedésünket követően 
választottuk a jelenlegi lakhelyünket. Rengete-
get tevékenykedtünk, ötezer négyzetmétert dol-
goztunk meg ketten. Szőlő és mintegy nyolcvan 
almafa volt a telken. András a muskátlik rajon-
gója, én a trombitavirágok kedvelője vagyok. 
Költséges hobbi, de találkozott az elképzelésünk. 
Április végén minden évben kivirágoztatjuk a 
házat és a környékét.  
– A szépre mások is felfigyeltek.
– Két évvel ezelőtt, a covid első évében hirdet-
ték meg „Az ország legszebb balkonja” versenyt, 
amely címet 2500 jelentkező közül mi kaptunk 
meg. A díjat maga Borbás Marcsi és a Turinform 
vezérigazgatója jött átadni. A televízió, az újsá-
gok is megkerestek bennünk. Utána derült ki, 
hogy neveznünk kellett volna a legszebb kert 
kategóriára is. 
– Kevés szót ejtettünk a családról, a legfiata-
labbakról, a hozzájuk köthető örömről. 
– Van nyolc unokánk, a legkisebb most lesz két-
éves, a legnagyobb tizennyolc. Érdekes családi 
esemény, hogy – „vidéki” mamák híján – nya-
ranta még mindig ide, a kertbe járnak a nyári 
táborba sátorozni. Ők most a legfontosabbak.

Tóthárpád Ferenc



 XXXV.ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2022 . ÁPR IL I S  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

7

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

JELENTKEZZ
MOST!

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdo-
nát képező alábbi ingatlan értékesítésére.
• Kőszeg, Dózsa György u. 21. II. emelet 29. 34 m2-es lakás, 
kikiáltási ára: 9.690.000, -Ft
A licitálás helye:  Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
              Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tályán ügyfélfogadási időben. 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Tele-
fon: +36 94/562-517. Az ingatlan megtekintésére előre egyez-
tetett időpontban van lehetőség.

Kisorsolták a Hulladékudvar szol-
gáltatásait márciusban igénybe ve-
vők között a vásárlási utalványokat.
Kőszeg Önkormányzata a TESCO 
és a COOP támogatásával szep-
tember 15-től indította a város 
tisztaságát és rendezettségét is 
erősítő Lomilottó játékát, amelyben 
havonta 100.000 forintot nyerhet 
5 felelő sen gondolkodó szerencsés 
kőszegi polgár. A március havi és 
februárból áthozott sorsolás nyerte-
sei közül összesen hatan nem vették 
át a megadott határidőig a nekik 
járó utalványokat, így a bent ma-
radt nyereményeket újrasorsolták.
Március hónapban 557 db sorsjegy 
talált gazdára, ennyien vitték be hul-
ladékaikat a kőszegi zöldudvarba.

A kisorsolt Tesco/Coop utalványok 
nyertesei:
ZÖLD virágos 35: 40.000 Ft
PIROS 3: 30.000 Ft
ZÖLD 91: 15.000 Ft
ZÖLD virágos 85: 10.000 Ft
KÉK virágos 13:   5.000 Ft
A februárból áthozott és újrasorsolt 
Tesco/Coop utalványok nyertesei:
ZÖLD 32:  30.000 Ft
KÉK 93:  30.000 Ft
ZÖLD virágos 2:  15.000 Ft
ZÖLD virágos 99:  15.000 Ft
KÉK virágos 21:  10.000 Ft
ZÖLD 58:  10.000 Ft
A nyertesek legkésőbb április 
22-ig vehetik át személyesen 
a márciusi pecséttel ellátott 
utalványokat a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfo-
gadási napjain a Városüzemeltetési 
Osztályon.
Ne feledjék: a LOMILOTTÓVAL 
mindannyian nyerünk! Aki beviszi 
a zöldudvarba a hulladékát, és rá-
mosolyog a szerencse, az vásárlási 
utalványt kaphat, a többiek pedig 
a tiszta, rendezett környezetnek 
örülhetnek!

Lomilottó nyertesei
„Csaknem pontoson az ötéves cik-
lus felénél tartunk” – mondta már-
cius 31-én a testületi ülésen Táncsics 
Péter. Majd arról beszélt, hogy az 
önkormányzati választásokon jutott 
képviselői mandátumhoz az Össze-
fogás Kőszegért Egyesület listáján. 
Szavai szerint a kezdetnél azt ígérte, 
hogy a ciklus felénél lemond az ön-
kormányzati képviselői megbízásról, 
amit megtett a testületi ülésen.  Tán-

csics Péter bemutatta a lehetséges 
utódját, Kiss Zoltán Miksát, aki az 
egyesület választási listáján szereplő 
következő személy. Dr. Zalán Gábor 
jegyző szavai szerint a választási 
bizottság hozhat erről döntést, igen 
válasz esetén, amely várható, Kiss 
Zoltán Miksa esküt tehet a követke-
ző testületi ülésen. Básthy Béla pol-
gármester a Város Bora átadásával 
búcsúzott Táncsics Pétertől. 

Lemondott a képviselő

Fotógaléria az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva

Hulladékudvar 
nyitva tartása:
Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:  8.00 – 15.30 óra
Szerda:  9.00 – 16.30 óra
Péntek:  8.00 – 15.30 óra
Szombat:  Minden hónap 2. és 4. 
 szombaton 8.00 – 15.30 óra
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Új temető
Az új kőszegi köztemető alapkövét 
2022. március 24-én 15.14 órakor 
helyezték el a politikusok. A lát-
ványterven lévő A pont jelzi az idő-
kapszula örökös helyét, mindez őrzi 
az utókornak az alábbi dokumen-
tumokat: látványtervek, a Kőszeg 
és Vidéke újság 2022. márciusi 
lapszáma, a Vas Népe 2022. már-
cius 24-ei példánya, és a Kőszeg 
és Vidéke újság 2021. október havi 
lapszám azon oldala, amely rész-
letesen beszámol az új köztemető 
építési tervéről.
„30 éves törekvés után helyez-
zük el az alapkövet. A rendszer-
váltással egyidős az a tény, hogy 
a jelenlegi temető nem bővíthető” 
– fogalmazta meg Básthy Béla pol-
gármester. Majd arról beszélt, hogy 
sokat kellett várni arra, hogy az 
ország vezetésében, gazdasági ere-
jében olyan változások történjenek, 

amikor Kőszegen nagy célokat le-
het megvalósítani. „Kőszeg város 
számára fontos az értő odafigye-
lés”. A városvezető arról beszélt, 
hogy ennek eredménye a KRAFT 
program keretében megvalósult 
fejlesztések, az egyházi ingatlanok, 
az utak, parkolók felújítása is.
A ravatalozó épületének munkála-
tai idén februárban kezdődtek, a 
teljes beruházás várható befejezése 
2022. november. 2023-ban bizto-
san lesz ott végső búcsút jelentő 
szertartás.
Az már egy új kezdet lesz, és egy 
hosszú folyamat végpontja. Kőszeg 
300 éves belvárosi temetője az 
1990-es években megtelt, napja-
inkra elérte a kritikus telítettséget, 
mostanra a koporsós temetkezés 
kizárólag családi sírhelyre ráteme-
téssel végezhető. A ’90-es években 
megállapították, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő terület 
nem alkalmas temető létesítésére. 
A fellelhető magántulajdonú terü-

letek közül a Kőszegi-alsóréthez 
közeli domboldalon fekvő szán-
tóterületet választották ki temető 
céljára.
Az elmúlt tíz évben megvásárolta 
a város az új temetőhöz szüksé-
ges területeket, és ez nemcsak az 
önkormányzat kevés pénze miatt 
ütközött több nehézségbe. Tíz év-
vel ezelőtt elkészült a temető első 
építési terve, de azt annak költség-
igénye miatt 2021-ben elvetették 
a szakemberek. A város számára 
a jó hír 2020 novemberében érke-
zett Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő közreműködésével, amely 
alapján a Kormány 800 millió Ft 
támogatást adott Kőszeg Város 
Önkormányzatának a köztemető 
építésére. Ezt követően kezdődött 
meg az előkészítése, illetve a régi 
terv felülbírálata, a költségigények 
miatti elutasítása, valamint az új 
terv létrehozása, és az építésre vo-
natkozó közbeszerzés.
Ennek nyertese, a szombathelyi 
székhelyű WESTUNION-PLAN Kft. 
kezdte meg az új köztemető épí-
tését idén februárban közel két 
hektár területen. A megvásároltból 
megmaradt hat hektár a későbbi 
bővítést szolgálja. Az első ütem két 
hektár területéből mintegy másfél 
hektárt vonnak körbe kerítéssel, a 
többin elvégzik a domborzati viszo-
nyok miatt szükséges tereprende-
zést. A teljes terület, a nyolc hektár 
a Natura2000 Természetvédelmi 
Terület része, ezért a temető építé-
se érdekében a szakigazgatási hi-
vataltól kellett engedélyt kérni. Az 
is tény, hogy ott lakóházak építésé-
re, más fejlesztésre a jövőben sem 
lenne lehetőség. A temető helyszí-
ne a Lóránt Gyula utca. Ha a la-
kótelepi COOP üzlettől elindulunk 
Cák felé, túlhaladunk a Pogányi 
úton, csaknem a Dr. Ambró Gyu-
la utcával szemben van a Lóránt 

Gyula utca. Ennek belső területén, 
a Vízmű épülete mögött kezdődött 
el a beruházás. Az utca melletti te-
rületen 28 db parkoló épül meg, az 
innét induló utakat aszfalttal borít-
ják, a gyalogutakat térkőből építik 
meg ugyanúgy, mint a ravatalozó 
előtti területet.
Az épület központja 120 m2-es, de 
egy nagyméretű ajtóval további 
215 m2-rel fedett térrel bővíthető. 
A ravatalozó előtt egy újabb nagy 
tér fogadja az érkezőt. Az épület fa-
lában, a keleti homlokzaton 54 db 
urnahelyet alakítanak ki. A ravata-
lozó egységet képez a tervezett, de 
ebben a beruházásban meg nem 
épülő urnafalakkal is. A hét méter 
magas haranglábon szólalhat meg 
a lélek harangja. Az urnafalak ol-
dalrészén 12 méter magas kereszt 
nyúlik a magasba. „A kereszt min-
denkinek üzen vallásától függet-
lenül” – fogalmazta meg Básthy 
Béla polgármester.
A magasba nyúló jelkép a távolból 
egy tájékozódási pont, ugyanúgy, 
mint az alapkő. „Egy nemzet kul-
túráját kifejezi a temető, emlé-
keztet az elődökre. Az új teme-
tő évszázadokon át szolgálja a 
kőszegieket” – fogalmazta meg 
dr. Fónagy János államtitkár. Ágh 
Péter országgyűlési képviselő ar-
ról beszélt, hogy az önkormányzat 
saját bevételből az új temető építé-
sét nem tudta volna megvalósíta-
ni.  Ehhez szükség volt a Kormány 
támogatására. „Magyarország 
miniszterelnöke, amikor Kőszeg 
kéréseit hallotta, azt vizsgálta, 
miként lehet a terveket megvaló-
sítani” – mondta Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő. 
A kemény fémből készült időkap-
szulát a városvezető lezárta, és a 
politikusok együtt elhelyezték az 
alapkőbe az utódoknak örök időkre.

Kámán Z

Köszönet a Kőszegen és a környékén élők támogatásáért, köszönet 
minden szavazatért a választópolgároknak! Hálás vagyok az itt tevé-
kenykedő aktivistáknak, szimpatizánsoknak és szavazóköri delegáltak-
nak! Együtt nagyszerű eredményt értünk el, jobbat, mint négy éve. 
Kőszegen is minden eddiginél többen tiszteltek meg a voksukkal. Meg-
tisztelő ez a bizalom, amely arra int, hogy továbbra is alázattal szolgál-
jam térségünket. Fantasztikus ez a vidék, csodás adottságokkal, amely 
pártpolitikai hozzátartozástól függetlenül összeköt mindannyiunkat. 
Nagyszerű emberek élnek itt, akikért kitüntetés dolgozni. Öröm visz-
szagondolni, hogy együtt milyen sok fejlesztést tudtunk elérni Kőszeg 
és minden környékbeli kisebb település fejlődése érdekében. Sok még 
azonban a feladatunk, így továbbra is közös célunk, hogy lépésről 
lépésre, a lehetőségek figyelembevételével még előrébb mozdítsuk 
Észak-Vas megye ezen részét is. Továbbra is az a célunk, hogy össze-
fogva építsük Kőszeget és környékét. 

A




 XXXV.ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2022 . ÁPR IL I S  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
TU

ÁL
IS

Április 7-én bontották
A fotó az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégium dísz-
termét mutatja 2022. március 16-án. A terem 
berendezéseit akkor már elvitték, készültek a 
felújításra. A Dreiszker Építőipar Vállalat terme-
lési igazgatója, Kövér Miklós tartott tájékozta-
tót az aktuális munkákról. A Kft. szakemberein 
kívül jelen volt Soltész Miklós államtitkár, Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, Básthy Béla pol-
gármester, Kakucs Adél Petra intézményveze-
tő. Az igazgató beszélt az épület felújításának 
terveiről. Március második hetében vették át a 
munkaterületet, és 15 hónap áll rendelkezésre 
az építésre. Az iskola diákjai az új épületrészben 
kezdik meg a 2023/24-es tanévet. Az egyik el-
sődleges cél, hogy a díszterem alapterülete közel 
a kétszeresére növekedjen. A világító ablakok 
oldalán van egy belső udvar, amelyet acélszer-
kezet kiépítésével hozzákapcsolnak a jelenlegi 
díszteremhez. A tetőzeten világító ablakokat 
helyeznek el. Az ablakok melletti oszlopok meg-
maradnak, de közöttük átjárható lesz a belső 
tér. A majd megújított színpadon lévő esemény 
a kibővített díszterem minden pontjáról látható 
lesz. Az eredeti épületrész műemlékvédett, de 
a hátsó udvar felőli részen lévő három-, illetve 
kétszintes épület nem eredeti, hanem toldás. A 
díszterem tetőzetével együtt mindkét épületet 
elbontják a leromlott állapota és a nedves falak 
miatt. Ennek helyén épül meg az új háromeme-
letes épület, amely már nem a régi felújítását 
jelenti, hanem korszerű igények szerint kiala-
kított új létesítmény. Ebből a blokkból fedett 
részen lehet majd átmenni a 2018-ban átadott 
tornacsarnokba.
Az Árpád-házi iskola két ütemben 1,2 milliárd Ft 

támogatást kapott a Kormánytól, 
a márciusban elkezdett beruhá-
zásra 633 millió Ft-ot, amelyről a 
Kormány az elmúlt évben döntött. 
Mondta a március 16-án tartott 
sajtótájékoztatón Soltész Miklós 
a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára. Tényként említette, 
hogy az elmúlt tíz évben 360 db 
– egyházi fenntartású – köznevelési intézmény 
felújítását támogatta a Kormány. Az államtitkár 
hangsúlyozta: „Az állami vagy egyházi iskolá-
kat érintő fejlesztések a diákokat szolgálják, 
azért hogy jobb körülmények között tanulhas-
sanak”. A politikus Kőszeget jól ismeri, többször 
járt már a városban átadáson vagy éppen na-
gyobb támogatási összegek hivatalos bejelen-
tésén. A városlakók felé irányította szavait: „Ha 
egyirányba gondolkodnak az emberek, akkor 
sok mindent meg lehet oldani, amely erősíti a 
települést. Kőszegen ez a helyzet.”
A politikus kiemelte, hogy a Domonkos nővérek 
terveznek és akarnak, erősítik az iskolát, az óvo-
dát, és „ebben 100%-os erőbedobással part-
ner Ágh Péter országgyűlési képviselő”. Így az 
elmúlt években végrehajtottak olyan fejleszté-
seket, amely összecsengett a Kormány akaratá-
val. Majd Ágh Péter emlékeztetett arra, hogy az 
elmúlt években a Jurisich Miklós Gimnáziumban 
is jelentős fejlesztések történtek a Kormány tá-
mogatásával. Megfogalmazta: „Kőszeg építése 
továbbra is feladat, és ebben számítunk min-
denkire”. 
Kőszeg iskolaváros jellegét erősíti a Domonkos 
nővérek visszatérése az oktatásba 1994. évtől 

kezdődően.  Azóta is voltak nehéz időszakok, ta-
lán ugyanúgy, mint amikor 1868-ban elkezdték 
a városban az oktatást. Minderről Básthy Béla 
polgármester beszélt a sajtó képviselői előtt.
A Várkörön lévő épületben 1868 óta van jelen 
Kőszegen a Domonkos Rend. Azóta létezik az is-
kola. „Közben volt egy kényszerszünet, de ezt 
mindannyian tudjuk” – mondta Deák Viktória 
Hedvig Op, a rend egyik vezetője. Elmondta, 
hogy a Kőszegen lévő óvoda, általános iskola és 
gimnázium gyermeklétszáma 564 fő, 44 fős a 
tantestület, és 11 Domonkos nővér vesz részt a 
diákok nevelésében.
Az iskola működése szempontjából fontos a Kor-
mánytól kapott, az államtitkár által bejelentett 
támogatás, mert egyes épületrészek leromlott 
állapotban vannak. Deák Viktória Hedvig Op be-
szélt egy régi álomról, a díszterem bővítéséről: 
„Nincs egy olyan terem az iskolában, ahol 
az összes tanuló egyszerre tudna jelen lenni 
egy-egy ünnepség keretében”.
Mindez a tervek szerint 2023 szeptemberétől 
valóság lesz. Fitos Mihály projektvezető elmond-
ta, hogy április 7-én elkezdték a két-, illetve a 
háromemeletes épület bontását.

Kámán Z

Kertépítés, Kertépítés, 
kertgondozás

Alpok k Gardendd

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

Horváth Attila
+
Horváth AttilaHorváth Attila
++36 30 299 1968+36 30 299 196836 30 299 1968
alpokgarden@gmail.comalpokgarden@gmail.com
facebook.com/alpokgarden

Kedves Kőszegiek!
Giczy József vagyok a Mi Hazánk Mozgalom Vas 
megyei elnöke, és 2022-ben az egyetlen Kősze-
gen élő országgyűlési képviselőjelölt. Köszönöm 
mindenkinek a bizalmat, a biztatást, a segítsé-
get és a rám, ránk leadott szavazatokat, amely-
lyel hozzájárultak ahhoz, hogy az agyon cenzú-
rázott kampány ellenére is sikerült bejutnunk a 
Magyar Parlamentbe.
Isten áldja Önöket! Isten áldja Magyarországot! 
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Pick Sertés  Párizsi 
Klasszik vagy  Sajtos-

Snidlinges  2390 Ft/kg 

239 Ft/
10 dkg

Magyar  
Esl Tej 

2.8% 
Dobozos 1l 

299 Ft/
db

Atlant
 Csokoládés Csokoládé 

Bevonóval vagy 
Vaníliás Fehércsokoládé 

Bevonattal Kókusz 
Szórattal vagy Vaníliás 
Csokoládés Bevonattal 

Mandula Darabokkal  
110ml, 2 355 Ft/l 

259 Ft/
db

379 Ft/
db

Urbán 
Töltött  Ostya 

Kakaós 
Krémmel 180g, 

vagy Kakaós-
Tejkrémes 160g, 

2 106 Ft/kg 

Magnum Jégkrém Mandula 120ml, 4158 Ft/l 
vagy Remix Mandulás Fehércsokis 85ml,  5871 Ft/l 

1+1 AJÁNDÉK

499 Ft/
db

Koronás
 Porcukor Zacskós 

0.5kg 398 Ft/kg 

199 Ft/
db

299 Ft/
db

Chio Chips 
Hagymás-

Tejfölös 
vagy Sós 

60g, 4 983 
Ft/kg 

249 Ft/
db

Europasta 
Durum-Mix 

Spagetti vagy 
Orsó vagy Penne 

500g, 498 Ft/kg 

179 Ft/
db

Tutti 
Juice Tea

 Tutti Frutti 
Ízű Jegestea

 0.25l,  716 Ft/l 

599 Ft/
db

Piroska 
Fitt Light

 Szörp
 Bodza vagy 

Narancs vagy 
Málna 

vagy  Citrus Mix 
33% 0.7l, 856Ft/l 

DIABETIKUS 

TERMÉK 

399 Ft/
db

Rauch Bravo
 Almaital 

12% vagy 
Őszibarack 
25%  vagy 

Narancs 12% 
1.5l, 266 Ft/l 

269 Ft/
db

Soproni
 Sör

 Dobozos
 4.5% 0.5l, 

538 Ft/l 

Vaníliás Fehércsokoládé 

Szórattal vagy Vaníliás 
Csokoládés Bevonattal 

Mandula Darabokkal  

Vaníliás Fehércsokoládé 

Pápai Eszterházy Sonka 
Félben Vf. 2990 Ft/kg 

299 Ft/
10 dkg

KoszegiHirdetes_202203_01.indd   1 2022. 04. 05.   13:55:29
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Két könyv adatai
Március 24-én a 87-es út mellett 
lévő emlékműnél a kegyelet napját 
tartották meg, amelyet 1985. év óta 
minden évben megtesznek a kősze-
giek, és sokan mások. Az egykori 
téglagyárban, és más területeken 

1944 – 45-ben munkatáborokban 
tartottak zsidókat, és kereszténye-
ket. A kényszermunkában a ke-
gyetlen körülmények között vagy 
a nyilasok fegyvereitől több ezren 
veszítették életüket. Az áldozatokról 
történt megemlékezésen dr. Fónagy 
János államtitkár arról beszélt, hogy 
az emlékművek helyének üzenete 
van. A közelgő front miatt a munka-
táborokat 1945. március 22 – 25. 
között kiürítették, a zsidókat vas-
úton át Rohoncz irányába szállítot-
ták. Ott is történt tömeggyilkosság.
„Vannak akik, nem tudhatják, hol 
nyugszanak a szüleik” – mondta 
Básthy Béla polgármester. Szavai 
szerint volt egy ember, aki évek 
alatt fáradhatatlanul járt vissza Kő-

szeg térségébe, és kereste az apja 
földi maradványait, hogy megadja 
neki a végtisztességet. Március 
24. előtt két héttel befejeződött 
az élete. A városvezető azt kérte a 
jelenlévőktől, hogy néma csendben 
emlékezzenek dr. Vadász Gáborra, 
és mindazokra, akik ebben a tér-
ségben borzalmas körülmények 
között veszítették el életüket.
Két könyvben rögzítették a Kőszeg 
környékén történt pusztítást. Szé-
kely László apátplébános Kőszeg 
krónikáját rögzíti 1938–1952 kö-
zött, és ad az akkori világáról tény-

szerű tájékoztatást. Horváth Ferenc 
– L. Kiss Csaba: Végjáték a határon 
Kőszeg 1944 –1945 könyvben 
összefoglalt gyűjteményében sora-
koztatja fel a térségünkre rákény-
szerített eseményeket. Az írások tíz-
perces olvasása is képet ad az akkori 
háborús világról. Horváth Ferenc a 
megemlékezés napján egy csopor-
tot vezetett az emlékúton, amely 
2020-ban az áldozatért épült. Tette 
ezt azért: minél többen tudjanak az 
embertelen történelemről, a hábo-
rúról békés körülmények között.

KZ

IFA-val a sorompónak
A fotón látható Trabant példányai 
futottak az utakon a két politikus, 
Ágh Péter és Básthy Béla gyermek-
korában. Ezen csodajárművek egy 
darabja volt látható Kőszegen a Fő 
téren egy vándortárlat keretében 
március 31. és április 8. között. A 
kilenc nap alatt 13 db tabló idézett 
fel a múltból eseményeket. A „30 
éve szabadon” kiállítás elnevezés 
a fiataloknak alig mond valamit, 
mert nekik a szabadság természe-
tes. Ők talán csak annyi korlátozást 
éreztek, amikor a pandémia idején 
szabályozták az átlépést Ausztriá-
ba. A szüleik másra is emlékeznek. 
A régi, most lezárt átkelőhelyen ott 
áll az egykori határőrök őrtornya, 
mostanra már csak a magyar ol-
dalon. Remélni lehet, hogy – vissza 
nem várt emlékként – megmarad 
az utókornak, és nemcsak a fotó-
kon. Az őrtoronyhoz kapcsolódott 
a belépő és kilépő oldalon is a 

kemény fémből készült vasso-
rompó, amit áttörni nem lehetett. 
Egy ilyen próbálkozásáról beszélt 
Básthy Béla polgármester március 
31-én a KÖSZHÁZ-ban a kiállítás 
megnyitón, többségében fiatalok-
nak. Ifjúkorában hallotta a gyász-
hírt, akkor Kőszegszerdahelyen 
élt, és édesapja, Básthy Tamás, a 
város díszpolgára, volt akkor a TSZ 
szakmai vezetője. A TSZ udvaráról 
kötötték el a szabadságra vágyó, 
Kelet-Németországból érkezők az 
IFA-teherautót. Azzal akarták áttör-
ni a sorompót és átszökni a határon. 
A kiállítás megnyitóján beszélt Farkas 
Sebestyén történész. Így szólt a jelen 
lévő fiatalokhoz: „A szabadságot és 
a békét nem ingyen kaptuk, sokak 
vére és szenvedése volt az ára. A 
kiállításból az elnyomás évtizedeit, 
és a rendszerváltás reményteli éve-
it is össze lehet rakni”.

KZ

Épüljön a lelkek temploma!
A kőtemplom építése és felújítása mellett fontos, hogy a lelkünk templo-
mát is építsük. Hitünk élményét közösségekben is megéljük. A Rózsafüzér 
Társulat, Családcsoport mellett újabb közösségeket szeretnénk indítani!
Ministráns közösség: Várjuk az oltár szolgálatra az általános és közép-
iskolás korú gyermekeket és fiatalokat!  Helyszín: Jézus Szíve templom; 
Időpont: kéthetente szombat 10.00 óra; Vezető: Hurgoi Sándor atya
Középiskolás hittancsoport: Középiskolás fiatalok számára nyújt lehe-
tőséget, hogy hitüket a bérmálást követően még inkább elmélyítsék, s 
a közösség megtartó erejét megtapasztalják. Helyszín: Zárda templom; 
Időpont: péntekenként 18.00  óra; Vezető: Hurgoi Sándor atya
Egyetemista hittancsoport: Egyetemista korú fiatalokat várunk, hogy 
az egyetemi éveket is Istennek tetszően tudják megélni, ezt segítik a közös 
imádságok, beszélgetések.  Helyszín: Brenner János közösségi ház; Idő-
pont: Szombatonként este 20.00 óra; Vezető: Hurgoi Sándor atya
Felnőtt hittancsoport: Arra kíván lehetőséget adni, hogy mélyebben 
megismerjük keresztény hitünket, elmélyítsük Istenbe vetett bizalmunkat, 
iránta való szeretetünket. Ezeken az alkalmakon a rövid imádságot és elő-
adást követi majd a közös beszélgetés. Helyszín: Brenner János közösségi 
ház; Időpont: május 5. csütörtök 17.00 óra; Vezető: Teréz nővér
Szent Ambrus bibliakör: „Jézus a mi utcánkban” címmel közös biblia 
olvasására invitáljuk azokat, akik vágyat éreznek arra, hogy életük ese-
ményeiben felfedezzék Jézus jelenlétét. Helyszín: Brenner János közösségi 
ház; Időpont: április 20. szerda 17.30 óra; Vezető: Pécsi Judit hitoktató.
Szeretetláng imaközösség: Az utóbbi 100 év emberében rohamosan 
tompul a meggyőződéses hit, a bűn súlyának felismerő képessége, az egy-
másért érzett felelősségtudat, az engesztelésre való benső késztetés is.  A 
szeretet parancsa révén minden kereszténynek kötelessége az apostoli te-
vékenység a hitben, reményben és szeretetben. Induljunk közösen engesz-
telni áldozatkészen, örömmel! Helyszín: Jézus Szíve templom Lourdes-i ká-
polna; Időpont: április 26. kedd 17.30;  Vezető: Sudárné Blahó Zsuzsanna
Szent Mónika imaközösség: várjuk azokat az Édesanyákat, akik öröm-
mel imádkoznának együtt gyermekeikért! A találkozók alkalmával el-
imádkozzuk Szent Mónika napi imádságát, valamint egy tized rózsafüzér 
imádságot is. Beszélgetünk a minket foglalkoztató keresztény kérdésekről, 
meghallgatjuk egymást, és imádkozunk azokért, akik rászorulnak, vagy 
kérik. Helyszín: Brenner János közösségi ház; Időpont: április 28. csütörtök 
17.00 óra; Vezető: Horváth Ferencné Marhold Katalin
Keresztény Nyugdíjas klub: A nyugdíjas klub szeretettel várja azokat, 
akik nyitottak a keresztény értékekre és a közösségi életre, közös imára, 
beszélgetésre. Helyszín: Brenner János közösségi ház; Időpont: április 21. 
csütörtök 10 óra; Vezető: Molnárné Polgár Katalin
Isten áldása kísérje mindnyájunk munkáját! 

Dr. Perger Gyula plébános
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Ahol a korona, ott van Magyarország!
1945. március 28-án nulla óra 
harminc perckor elindult Kőszegről 
az a Hangya tehergépkocsi, amivel 
a Szent Korona átlépte az ország-
határt. Harminchárom esztendőt 
kellett várni, hogy a koronázási 
ékszerekkel együtt visszakerüljön, 
és újra elmondható legyen: „Ahol 
a korona, ott van Magyarország!”
Városunk és a Szent Korona tör-
ténete több szálon találkozik. A 
becses szimbólum kőszegi „ka-
landját” a Kőszegi Polgári Kaszinó 
szervezésében ismerhették meg az 
érdeklődők március 27-én nagy 

érdeklődés mellett. A program címe 
volt: A Szent Korona nyomában 
Kőszegen. A látogatók Csiki István 
elnökkel helytörténeti sétán járták 
be az érintett helyszíneket. A vég-
állomás a Koronaőrző bunker volt, 
amit Schlögl Krisztián mutatott 
be. A bunker fölötti, az országban 
egyedülálló Szent Korona Parkról 
dr. Pálffy Géza beszélt, aki a „Len-
dület” Szent Korona Kutatócsoport 
vezetője. Délután négy órakor meg-
emlékezést tartottak, ahol Básthy 
Béla polgármester és Pálffy Géza 
ünnepi beszédeivel, koszorúzással 

folytatódott a program. A nap zá-
rásaként a lovagteremben a kincsek 
útját Bárány Krisztián és Bárány 
Dániel filmjének segítségével kö-
vették nyomon a megemlékezők. 
A kétnapos program szervezője a 
Kőszegi Polgári Kaszinó volt. Az el-
nök, Csiki István történész kutatási 
területe a Szent Korona története. 

A múlt év novemberében új elnök-
séget választott a Kőszegi Polgári 
Kaszinó. A tagság nagy lendülettel 
kapcsolódott be a város életébe. A 
hatékony munka az új elnök, Csiki 
István agilitásának is köszönhető. 
Februárban kiemelkedő érdeklődés 
kísérte Eperjes Károly Magyar pas-
sió című filmjének vetítését, több 
mint 170-en voltak jelen. „Foly-
tatjuk a munkát. Terveink sze-
rint minden hónapban tartunk 
legalább egy saját rendezvényt. 
Április 22-én, Szent György-nap-

„Fontosnak tartom azt, ha egykor 
itt őrizték a Szent Koronát, akkor 
ennek évfordulójáról méltó módon 
megemlékezzünk. Mindenkiben 
tudatosuljon, hogy a magyarság 
legfontosabb történelmi ereklyéje 
és a koronázási jelvények itt voltak. 
Kevés olyan város van, ahol őrizték 
a magyar nemzet kincseit. A Szent 
Korona Kőszeg múltjához, identitá-
sához hozzátartozik” – nyilatkozta.

TáF.

Kőszegi Polgári Kaszinó
hoz kapcsolódva. Németh Jánost 
faggatom egy pódiumbeszélge-
tésen” – mondta Csiki István. Né-
meth János nyugalmazott művész-
tanárt a Szőlő Jövésnek Könyvébe 
rajzolók egyikeként, illetve a kaszi-
nó korábbi elnökeként is ismerjük.
Május 27-én Horváth Sándor 
néprajzkutatót hallhatjuk. Trianon 
egyéni tragédiáit veszik szemügyre, 
azt, hogy miként élte meg a hét-
köznapi polgár a katasztrófát Kő-
szegen és Vas megyében.

TáF.

L A K O S S Á G I

T A P A S Z T A L A T C S E R E

G R A Z

 

Ingyenes lakossági tapasztalatcsere utak időpontjai:

2022. április 26.; 2022. május 18.;
2022. június 21.; 2022. július 6.

jelentkezés: tisztazold.naturpark@gmail.com
+36 20 665 4998/+36 20 6654977 

Segíts hulladékmentessé
tenni a natúrparkot!

Gyűjts tapasztalatokat
és valósítsuk meg

ezeket együtt!

Új hotel
Az Ibrahim Kávézó és Étterem 
bővíti szolgáltatásait, és a tervek 
szerint júniustól – a felső szinte-
ken kiépített – 4 csillagos Ibrahim 
Boutique Hotel is várja vendégeit. 
Farkas Péter a tulajdonos nagy-
bátyjától, Déri Károlytól 2007-ben 
vette át az étterem működtetését. 
Több fejlesztés után 2018-ban 
építették meg a várfal mellett az 
étteremhez tartozó télikertet. A tör-
ténelmi belvárosban elhelyezkedő 
szálloda jól megközelíthető, a kö-
zelben zárt parkolóval rendelkezik. 
A 11 – különböző méretű, 20 m2 
és 45 m2 közötti – elegáns szobák-
ból nincs két egyforma, mindegyik 
maximálisan kielégíti a kategóri-
ája által elvárt követelményeket. 
A tulajdonos elmondta, hogy az 
építkezés megkezdése előtt (2020. 

október) olyan szállodai szolgál-
tatás létrehozását tervezte, amely 
ezideig Kőszegen nem volt elér-
hető. Az építkezés során csak első 
osztályú alapanyagokat használtak, 
a szálloda berendezése, technikai 
felszereltsége is kiváló minőségű és 
megfelelnek a kor igényeinek.
Két egymás mellett álló épület ösz-
szekapcsolásával építették meg az 
Ibrahim Boutique Hotelt. A föld-
szinten lévő étterem szolgáltatása 
változatlan. Az Ibrahim Boutique 
Hotel különlegessége, hogy mind-
két hozzátartozó épület műem-
lék, egyik az 1700-as, a másik az 
1800-as évek végén épült, ezért a 
szállodát a műemlékvédelem elő-
írásai szerint lehetett megépíteni. 
Az építési munkákat 90%-ban 
kőszegi vagy a környéken működő 
vállalkozások végezték el, a beru-
házás 45%-os kormányzati támo-
gatást kapott. 

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú 
lakóit születésnapjuk alkalmából: Frimm Gyuláné Vörös Annát (93 
éves), Németh Józsefné Bognár Herminát (97 éves), Kosztra Pálné 
Font Magdolna Rozáliát (96 éves), Tóközi Józsefné Mars Rozáliát (98 
éves),Horváth Ilonát (94 éves), Feimann Lászlót (91 éves) és  T. Szücs 
Ivánt (97 éves).

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG:
Virág Judit – Markos Máté, Fekete Virág Anna – Soós László, Keszerice 
Nóra – Horváth Gábor, Molnár Ilona – Hoducz Márk Ottó, Rácz Katalin 
– Görföl János, Benczik Eliza – Zolnay Attila.
HALÁLOZÁS:
Ávár Imréné szül. Banga Aranka, Csabainé Schermann Klára.
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Támogatások a gazdaság újraindításáért
és a foglalkoztatottság bővítéséért

Már 4675 munkavállaló támogatása történt meg Vas megyében az Út a munkaerőpiacra projekt 
keretében. A program célja, hogy a 25-64 év közötti álláskeresők és inaktívak támogatása révén 
hozzájáruljon a munkanélküliek, álláskeresők számának a csökkenéséhez, a foglakoztatás bő-
vítéséhez, valamint a közfoglalkoztatottak versenyszférában történő elhelyezkedéséhez.

A kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a munkaerő kínálat fejlesz-
tését elsősorban aktív eszközökkel, kiemelten kezelve az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatósá-
gának javítását.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 számú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektet - konzorciumi 
együttműködési megállapodással - a megyei kormányhivatalok valósítják meg az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium vezetésével.
A projekt Vas megyében 2015. október elsején kezdődött és egyelőre 2022. december végéig van lehetőség 
a kitűzött célok elérésére. A rendelkezésre álló forrás a megyében 5,3 milliárd forint. A projekt kezdetétől 
2022. február végéig már 4675-en részesültek a program keretein belül különböző szolgáltatásban és tá-
mogatásban. A résztvevők közül 1124 fő alacsony, legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezik.

A projekt résztvevői lehetnek azok a 25-64 év közötti szolgáltatást vagy közvetítést igénylők, valamint azok 
a regisztrált álláskeresők, akiknek a munkába helyezéséhez több segítő szolgáltatás és támogatás is szük-
séges: az alacsony iskolai végzettségűeke, a 25-30 év közötti pályakezdő fi atalok, az 50 év felettiek, a 
GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezet-
hető személyek és a tartósan (legalább 6 hónapja folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők. Kiemelt feladat 
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők minél magasabb számban történő programba vonása, támo-
gatása.

A korábbi években a program különböző képzések támogatásával segítette a megfelelő képesítés hiánya mi-
att hátrányban levő álláskeresőket. A képzéseken 541 fő szerzett valamely szakmacsoportban bizonyítványt, 
amelynek segítségével növekedtek elhelyezkedési esélyeik. Ezen túl különböző foglalkoztatási támogatás 
(bértámogatás, bérköltség támogatások, vállalkozóvá válás támogatása, lakhatási támogatás) segítségével 
biztosította a program a foglalkoztatotti létszám növelését.

A 2020. évi koronavírus járvány okozta válság újfajta, célzott támogatások bevezetését tette szükségessé. 
Így 2020. május 18-tól vált igényelhetővé a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtható fi x 6+3 hónapra 
szóló munkahelyteremtő bértámogatásként kommunikált bérköltség támogatás.
Ezt 2020. október 15-től felváltotta a Vállalkozók munkaerő támogatása fi x 5 hónappal, 50 százalékos támo-
gatási intenzitással, valamint 100 ezer forintos maximális havi támogatási összeggel. Ez a támogatási forma 
2021. június elsejével 6 hónapra bővült.

2021. szeptember közepétől pedig elérhetővé vált az alacsony iskolai végzettségűek 90 napos munkata-
pasztalat-szerzési támogatása, amit november közepén követett a Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-
szerzési, majd tavaly december elsejétől a Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzési támogatása. A 
programban 2022. február 28-ig 4080 fő foglalkoztatása valósult meg.

A projekt sajátossága, hogy a programba való belépéstől egyéni 
igényekhez igazodó humán szolgáltatással segíti a résztvevőket. 
Az érdeklődők részére személyre szóló részletes tájékoztatást
a járási hivatalok munkatársai nyújtanak.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Csapadék – az éltető erő

2022. 04. 05.

Sajnos gyakran szidjuk a locsogó esőt, mérgelődünk a havazás miatt ne-
hézkessé váló közlekedés miatt. Aggódunk - jogosan - a pusztító jégesők, 
a nyári felhőszakadások és az azt kísérő szélviharok miatt. Pedig a csa-
padék – még ha nem is mindig akkor és úgy érkezik, ahogy szeretnénk - a 
földi élet egyik legfőbb éltető ereje – a Föld vízkörforgásának legszembe-
tűnőbb jelensége.

Nem csupán a híradásokból, tudományos cikkekből értesülhetünk az ég-
hajlatváltozásról, hanem itt Kőszegen, szűken vett lakóhelyünkön is ta-
pasztalhatjuk azokat a változásokat, melyek közép- és hosszú távú ha-
tásait, mindennapi életünket is befolyásoló következményeit még csak 
részben ismerik vagy sejtik a szakemberek. 

A Kőszegen az elmúlt években tapasztalt időjárás rácáfol a tankkönyvekben, szakirodalomban még talán most uralko-
dó nézetre, miszerint az Alpokalja Magyarország legcsapadékosabb tája: városunk az 1971-2000 közötti évek adatait 
alapul véve hazánk legcsapadékosabb részének számított (807 mm/év). És hányszor emlegetjük fel büszkén azt a 
bizonyos 1947 februári adatot, mely a Stájer-házaknál mért rekord nagyságú 151 cm vastagságú hóról szól.

Az elmúlt években itt Kőszegen átlagosan csupán 600 mm körüli csapadék hullott, az is egyenlőtlen eloszlásban. A téli 
csapadék, különösen a hó, ma ritkán látott jelenség. Az elmúlt három év tavasza sajnos hasonlóképpen igen kevés 
csapadékot hozott a vidékünkre, emellé az átlagosnál gyakoribb és erősebb szél is párosult, mely tovább szárította az 
amúgy is vízhiányos talajokat. Ennek következtében a mezőgazdaság is egyre nehezebb helyzetbe kerül. Az elmúlt év-
ben is csak a „szerencsének” volt köszönhető, hogy a sokéves átlagnál kevesebb csapadék olyan időbeli és mennyiségi 
eloszlásban érkezett, mely a súlyosabb aszályt megakadályozta térségünkben.

A csapadék nagy része a nyári hónapokban, nem egyszer heves zivatarok kíséretében érkezett. A felhőszakadások, 
amellett, hogy kárt tesznek elsősorban a nem szilárd burkolatú hegyi utakban, meredek rézsűkben, sajnos amilyen 
gyorsan érkezik velük a csapadék, olyan gyorsan el is hagyják a Kőszegre oly jellemző dimbes-dombos területeket. 
A hirtelen lehulló csapadék egy jelentős része anélkül hagyja el a területet, hogy az felszívódhatna a talajban. Ki nem 
emlékszik a 2009. június 24-én a városunkat sújtó özönvízszerű esőzésre, ahol a hegyi utak „megsemmisültek”, számos 
épületet – köztük templomot, boltot, vendéglátóipari egységet - elöntött a víz, komoly károkat okozva ezzel Kőszegen. 
A kárelhárítás és a helyreállítás még sokáig tartott. 

Bár talán az ország más területeihez képest kisebb számban és intenzitását tekintve mérsékeltebben jelentkeznek a 
viharos széllel kísért nyári zivatarok, tagadhatatlanul valami változóban van az éghajlatunkban. Az még nem tudható, 
hogy ez a változás milyen tartós lesz, milyen gyorsan és milyen mértékben zajlik le hazánkban és régiónkban, azonban 
nem dughatjuk homokba a fejünket, a kihívásokkal szembe kell nézni és az éghajlatváltozás káros hatásait minden le-
hetséges eszközzel mérsékelni kell. Helyi szinten ez elsősorban a vizes élőhelyeink védelmét, megtartását, növelését, 
a városi zöldfelületek gyarapítását jelenti, de ugyanilyen fontos a takarékos vízgazdálkodás népszerűsítése, az eső- és 
ivóvíz nagyobb mértékű újrahasznosítása.

A helyi csapadékvíz-elvezető rendszerek komplex fejlesztésének két alapvető célja egyrészt a hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék okozta károk enyhítése, elsősorban az utak és épületek védelme, másrészt a lehulló csapadék 
minél nagyobb hányadának helyben tartása, a zöldfelületeken történő elszikkasztással, illetve kisebb-nagyobb nyílt vagy 
zárt víztározók létrehozásával. Következő cikkünkben ezekről a módszerekről, lehetőségekről tájékoztatjuk olvasóinkat.

A sajtóközlemény a „Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” című 
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szemléletformáló akció keretében jele-
nik meg. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A vissza 
nem térítendő támogatás összege 299.99 millió Ft.

A projektről bővebb információ: www.koszeg.hu/palyazatok 
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A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi,
a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli  régiókban  az  ifjúsági

foglalkoztatási  kezdeményezés keretében támogatásban 
részesül.

Hárommilliárd forintos támogatás
a Vas megyei fi atalok elhelyezkedésére
Közel 2300 25 év alatti fi atal munkaerő-piaci helyzetének javításához járul hozzá Vas 
megyében az Ifjúsági Garancia program. A projekt célja, hogy azon 25 év alatti fi ata-
lok, akik nem tanulnak és nem is dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanél-
küliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A GINOP-5.2.1-14-2015-0000 projektet a megyei kormányhivatalok az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium irányításával konzorciumban valósítják meg a 2015. január 1. és 
2022. december 31. közötti időszakban. Az országosan rendelkezésre álló támogatási keret 
172,27 milliárd forint, ebből a Vas Megyei Kormányhivatal 3,02 milliárd forintot használhat 
fel. A megyét érintő forrás legalább 2269 fi atal munkatapasztalat szerzését, illetve az elhe-
lyezkedéshez szükséges szakképesítés megszerzését segítheti elő.

A projektben a célcsoport sajátos helyzetéhez igazodóan kapnak segítséget a fi atalok: a 
munkaerőpiaci igényeiknek megfelelő képzettség, jártasság-kompetencia megszerzéséhez, 
az álláskereséshez, a megfelelő munkahely megtalálásához és az elhelyezkedéshez.

A 25 év alatti fi atalok esetében jellemzően az álláskeresési ismeretek elsajátítását, gyakor-
lását szolgáló csoportos és egyéni tanácsadásokon való részvétel, és az elhelyezkedést se-
gítő támogatások nyújtása szükséges. A projekt keretében nyújtható elhelyezkedést segítő 
támogatások: a képzési támogatás, a képzéshez kapcsolódó keresetpótló juttatás, a képzés-
hez kapcsolódó helyközi utazás támogatása, valamint a foglalkoztatási támogatások (bér-
támogatás, bérköltség-támogatás, vállalkozóvá válás támogatása). A projekt résztvevőinek 
elhelyezkedését mobilitási támogatások is segítik, ezek a foglalkoztatáshoz kapcsolódó uta-
zási költségtérítés és a lakhatási támogatás, valamint  személyes mentori szolgáltatás.

2022. február végéig 9652 fi atal kapott tájékoztatást az Ifjúsági Garancia Rendszer-
ről és a projektről. Az Ifjúsági Garancia Rendszerben résztvevők száma 3850 főre, a 
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 kiemelt munkaerőpiaci projektben részvevők száma pedig 
2913 főre emelkedett. Támogatott képzésben 523-an, foglalkoztatást elősegítő támogatás-
ban pedig 2413 fő részesült.
A Vas Megyei Kormányhivatal a projekt résztvevők támogatására összesen 2,27 milliárd 
forint kötelezettséget vállalt, amelyből 2,21 milliárd forint kifi zetése történt meg 2022. február 
végéig.

A projekt aktuális információi megtalálhatóak a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas és a 
http://ifjusagigarancia.gov.hu honlapokon, valamint a Facebook
’Ifjúsági Garancia’ név alatt elérhető oldalán. 
Az érdeklődők részére személyre szóló részletes tájékoztatást
az illetékes járási hivatalok munkatársai nyújtanak.
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Lukácsháza
Március 26-án a Közösségi Házban 
rendezték meg a 40. Térségi Bor-
versenyt. Majthényi László a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Ezt követően 
Bodorkós Ferenc Gencsapáti és 
Virág János Lukácsháza polgár-
mestere méltatta az eseményt, 
majd Albert Csaba nyugalmazott 
polgármester összefoglalta az el-
múlt negyven év tapasztalatait. 
Mélykuti Eszter a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesület elnöke verssel 
köszöntötte a jelenlévőket. A gazdák 
37 fehér-, 41 vörös-, és 9 rozé bor-
ral neveztek be a versenyre. Szak-
mai, gazda és női zsűri értékelte a 
borokat. A fehérboroknál a szakmai 
zsűri 6 arany minősítést adott. A vö-
rösborok szakmai zsűrije 5 bornak 
adott arany minősítést. A  beérke-
zett 9 rozé bor közül csak Petrovics 
István Zweigelt Kékfrankosa kapott 
aranyat. Vörös bor kategóriában a 
„szigorú borbarát” hölgyek nem ad-
tak arany minősítést. 
A kulturális program részeként Fel-
lépett a Derű Néptánc Csoport, a 

Vigyorkák utánpótlás csapatával, 
valamint a Dr. Tolnay Sándor Ál-
talános Iskola tanulói énekeltek. A 
szakmai zsűri elnöke, Láng József 
és Mándli Tibor értékes tanácsokkal 
látta el a gazdákat. Az egész na-
pos rendezvény lebonyolításában 
jeleskedtek a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesület tagjai, és a 
Közösségi ház munkatársai.
A megyei TOP 4.1.1-15 kód-
számú pályázat keretében az 
Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Lukácsházán projekt során felújí-
tották és bővült az orvosi rendelő, 
szolgálati lakás és a gyógyszertár 
épületegyüttese. Mindez szolgálja 
Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kő-
szegpaty, Nemescsó és Pusztacsó 
lakosait. Március 31-én tartották 
az átadást. Ágh Péter – április 3-án 
ismét megválasztott – országgyűlési 
képviselő beszélt a falvak támogatá-
sának fontosságáról. Ennek érdeké-
ben mindig az a legfontosabb: mit 
és hogyan lehet segíteni. Ennek Lu-
kácsházán és a környező falvakban 
több eredményét érezte a lakosság.  
Dr. Kondora Bálint a megyei közgyű-
lés alelnöke elmondta, hogy a me-
gyében 24 orvosi rendelő újult meg.  

Lukácsháza a pályázaton 2019-ben 
105 millió Ft-ot nyert, a beruházás 
teljes összege 175 millió Ft volt. A 
hiányzó összeget a falu önkormány-
zata finanszírozta. A Magyar Falu 
Program keretében elnyert 3 millió 
Ft-ból orvosi eszközöket vásároltak.  
Április 15-én a Közösségi Ház és 
a Lukács-házi Boszorkányok Egye-
sülete a Közösségi Házban 9.00 
- 12.00 óra között húsvéti dekorá-
ció, tojásfestés, tojásvadászat prog-
ramokat tart. Ezen kívül sokféle 
érdekesség várja az érdeklődőket.  
Április 24-én ültetik el az év fáját 
a 2021-ben született 11 gyermek 
tiszteletére. Ajándékként kapják az 
Ifjú Lukácsházi Állampolgár emlék-
plakettet és a MAM csomagot.
Április 23-án 14.00 órától ön-
kéntes civilek segítségével szemét-
szedés lesz a Csömötei-hegyen, a 
kivezető utak mellett és a faluban. 
A munka után közös vacsora lesz a 
Kilátónál, a Lukácsházi Öreg Tyú-
kok Nyugdíjas klub tagjai készítik a 
gulyáslevest.
Április 23-án túra a Széles-
kőhöz és a Kalapos-kőhöz.  
Gyalogtúrát szervez a Közösségi 
Ház Lukácsháza Község Önkor-

mányzata támogatásával a helyi 
és a gyöngyösfalui lakosok részére.  
Start: Bozsok autóbuszváró 07.30 
– 07.45-ig – Széles-kő (554) – 
Kalapos-kő (583) – Holló-barlang 
– Sötét völgy – Velem – Kőszeg-
szerdahely – Lukácsháza Postakocsi 
Vendéglő. Túratáv: 17 km, szint-
emelkedés: 428 m. A túra átlagos 
fizikai felkészültséggel teljesíthető. 
Túravezető: Avas Jenő
Április 30-án, 17.00 órakor a 
Lukácsházi Színjátszó Kör előadja 
a Csodadoktor című egyfelvonásos 
vígjátékát, majd a Közösségi Ház 
udvarán májusfa állítás lesz, közös 
vacsorával. 
A SCHOTT Lukácsháza SE felnőtt 
csapata rossz rajtot vett a tavaszi 
fordulókban, jobb teljesítmény kell 
a bennmaradáshoz. A Postakocsi 
Lukácsháza Teke Sportgyesület 
az alsóházban a 4-12 helyért ját-
szik. Jelen pillanatban az előkelő 6. 
helyen áll a csapat.
A Lukácsháza sakkcsapata az 
utolsó fordulóban a Sportiskola I. 
csapatával játszott megyei II. osz-
tályú bajnoki mérkőzést. A Bencsik 
Zoltán vezette sakkcsapat a 7. he-
lyen fejezte be a bajnokságot.

A szokásjog
Gyöngyösfalu: A Hölgyek köszön-
tése újra közösségi programmá 
válhatott, Regős-Foki Veronika mű-
vésznő előadásával kedveskedtünk.  
Sokan jöttek el az ünnepre, külön 
örömmel fogadtuk a fiatal nőket. 
Hagyományok szerint a vacsorát a 
képviselőtestület férfi tagjai szol-
gálták fel. 
Április 30-án 14.00 órakor min-
denkit szeretettel várunk a torna-
csarnokhoz a Májusfa állítására.
A Kossuth utca belterületi részén 
az út szélét kijavítjuk, mert a rossz 
állapota veszélyezteti a forgalmat.
Április 22-én pénteken 18.00 óra-

kor a Ludadi kertalatti vízhálózat 
kiépítésével kapcsolatban lakossági 
fórumot tartunk a Községi házban 
(Pősei bolt). Az érintett tulajdono-
sokat várjuk a megbeszélésre.
A mi kis falunk életében sok min-
den a több évtizedes szokásjog 
alapján működik, amit a települé-
sen élő emberek közös véleménye 
és érdeke alapján alakult ki. A 
problémát az jelenti, amikor egy 
régi egyezséget felrúgnak vagy 
csak új tulajdonos birtokába kerül 
a terület. A leggyakrabban a Pösei-
heggyel kapcsolatban keresnek 
meg családi ház vagy lakópark épí-
tés szándékával, vagy csak kerítést 
akarnak kihúzni. Ilyen tájidegen és 
sokszor csak spekuláns gondolato-

kat az önkormányzat nem támogat. 
A hegy termőföld,  övezeti besoro-
lás alapján kertes mezőgazdasági 
terület, nem Parkerdő, és nem 
üdülőövezet. A területre szigorú 
építési szabályok vonatkoznak vá-
sárlás, vagy tervezés előtt célszerű 
a jegyző urat, vagy a polgármestert 
megkeresni, a későbbi problémák 
elkerülése érdekében.
A Pösei Hegyi Borkultúra és Ha-
gyományőrző Szépítő Egyesület 
a Nemzeti Együttműködési Alap 
Támogatási Programjának köszön-
hetően közel 300 ezer forintos tá-
mogatásban részesült. A pályázati 
forrás révén az egyesület az arculati 
megjelenését fejlesztette, köténye-
ket és molinót készítettek, továbbá 

informatika eszközöket szereztek be.
Az idei év nehezebb lesz az ön-
kormányzatnak is. A megfontolt 
előrelátás sokat segít, a nagykeres-
kedelmi villamosenergia áremelése 
elérte a falut is. A közvilágítás ed-
dig évente 5 millió Ft-ba került, az 
idei jövőre megközelíti a 12 millió 
Ft-ot,  keresem a megoldást, hogy 
ez ne történjen meg.
Az élelmiszerek  drágulása is vár-
ható az idei évben,  javaslom a 
kiskertek használatát, mert a saját 
nem csak finomabb, de olcsóbb is.
A választás rendezetten zajlott le, 
kiemelkedő volt a részvétel, a se-
gítőkész, jól szervezett választóbi-
zottság munkáját köszönöm. 

Tóth Árpád 

Velem: 2021 őszén Velemben 
megemlékeztek Pilinszky János 
költő születésének századik, halá-
lának negyvenedik évfordulójáról. 
A költő életének utolsó szakaszát 

Velemben töltötte, ezért minden 
évben, műsor keretében idézik fel 
költői munkásságát, velemi élmé-
nyeit.
Az emlékestet április 3-án a 

Pilinszky emlékest Stirling-villában tartották. Katona 
Linda Pilinszky versekkel nyitot-
ta meg a műsort, majd dr. Fűzfa 
Balázs irodalomtörténész mondott 
beszéde után levetítették a Juhász 
Anna által rendezett „Pilinszky Já-
nos és Velem” című filmet.
A képkockák megörökítették a 

tavalyi jubileumi táblaavatás ese-
ményeit. A résztvevők megtekint-
hették id. Kern István Pilinszky 
gyűjteményét, illetve a Kertész 
Imre Intézet által szervezett „A 
szeretet több a hitnél” című tab-
lókiállítást.

Pálffy György
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A falu hírei
Bozsok: Február utolsó hétvégé-
jén rendezték meg a 30. Mátyás-
napi Borversenyt, amely helyi 
hagyomány, Horváth Béla helyi 
szőlősgazda hozta létre. Személyes 
részvétele, aktív közösségi tevé-
kenysége azóta is segíti a hagyo-
mányőrzést. Az eseményt Bozsoki 
Szőlősgazdák Egyesülete szervezte.

A rendezvény szlogenje „Termeld 
magad, bíráld magad!” – aki el-
hozza a borát, kipróbálhatja magát 
a zsűriben is a szakmai bírálók mel-
lett. Három kategóriában 34 bort 
neveztek a gazdák a versenyre. A 
zsűri két kategóriában, 1. fehér és 
2.rozé/vörös állított fel sorrendet. A 
fehérbor kategóriában Haramia Ist-
ván Nemes olaszrizlingje, rozé/vörös 
kategóriában Máté Árpád Cuvée-je 
érdemelte ki a legtöbb pontszámot.

Február 20-án a Kökörcsin Egye-
sület jelmezes túrát szervezett a 
Kalaposkőhöz. A népes csapatban 
szinte minden korosztály képvisel-
tette magát, ötletes maskarákban.
A Nemzetközi Nőnap alkalmából a 
település minden hölgytagjának  aján-
dékkal kedveskedett az önkormányzat.
A szabadságharcról a megemlé-
kezést a Kökörcsin Egyesület szer-
vezte. A templomkertben a Csúzli 
Színjátszókör és a Dalárda adott 

műsort, Banga Anikó megbízott 
polgármester mondott köszöntőt. A 
megemlékezés koszorúzással zárult.
Településünk kapcsolódott a „Vesz-
szen minden útszéli szemét” ak-
cióhoz. Március 19-én 9 órakor sok 
önkéntes indult a faluból kivezető 
utak mentén, hogy az eldobált hul-
ladékot összegyűjtse, melyet a Vas 
Megyei Közútkezelő Zrt. szállított 
el. A munka végeztével sütizés után 
énekeltek a munkások.

A becsületkassza Kőszeg jellemzője

Borverseny
Március 19-én a Festet ics palotá-
ban tartotta a Kőszegi Borászok 
Egyesülete a borversenyt. Évek 
óta nem volt ekkora tételszám, 
a gazdák bírálatra 26 vörös-,, 
10 rozé, 21 fehérbort vittek el. 
A szakmai zsűri vak kóstolón, 
100 pontos rendszerben bírálta 
a borokat. A Borbarát Hölgyek 
Egyesülete vezette a bírálatokat.  
Kategóriánként 3 győztest hirdet-

tek: Rozébor: 1. Jagodics Pince 
– Kékfrankos, 2. Mándli Borház 
– Kékfrankos, 3. Stefanich Pin-
cészet – Blauburger.  Fehérbor: 
1. Stefanich Pincészet – Char-
donnay, 2. Kampits Családi Pince 
– Chardonnay, 3. Stefanich Pin-
cészet – Küvé. Vörösbor: 1. Sző-
lőtermelők és Borértékesítők Szö-
vetkezete – Kékfrankos 2019’, 2. 
Szőlőtermelők és Borértékesítők 
Szövetkezete – Zweigelt 2021’, 
3. Petrovics István – Kékfrankos/
Zweigelt. 

Tóth Gábor rendőr főtörzsőrmester 
2022. március 1-jétől kinevezett 
körzeti megbízott a Temető utca és 
a Liszt Ferenc utca vonalától az or-
szághatár felé lévő területen. Angol 
és német nyelven középfokon be-
szél, és tervezi a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem elvégzését. Szavai 
szerint a körzeti megbízott kom-
munikációs feladata a rendőrség és 
az állampolgárok közötti kapcsolat 
erősítése. A kőszegi képviselők ja-
nuár 27-én hozott döntésükkel tá-
mogatták Tóth Gábor körzeti meg-
bízottként történő kinevezését. 
– Édesapám a ’90-es években 
Csepregen volt körzeti megbízott, 
az ő hatására tetszett meg nekem 
ez a szakma – kezdte a beszélgetést 
Tóth Gábor rendőr főtörzsőrmester. 
– Középiskolámat Szombathelyen 
végeztem rendészeti, belügyi szakon 
célorientáltan. A kétszeres túljelent-
kezés ellenére 2013-ban felvettek a 
Körmendi Rendvédelmi Technikum-
ba, majd hivatásos állományba ke-
rültem 2014. március 1-jétől. 

– Mit jelentett ez?
– Kéthavonkénti váltásban voltak 
az elméleti és a gyakorlati képzé-
sek, de akkor már tudtam, hogy 
Kőszegen lesz a rendőri pályám 
állomáshelye. A döntést parancs-
ban kaptam, de abban benne volt 
a lakásomhoz közeli állomáshely.
– Nehéz a rendőri szakma? 
– Szerintem igen, és lehet hol-
tig újat, többet tanulni. A rendőri 
munkához kacsolódóan nem lehet 
egyszerre mindent megtanulni 
azért sem, mert több szakága van. 

Mindenki abban jobb, amivel alap-
vetően foglalkozik. Az utcán szol-
gálatot teljesítő állomány tagjainak 
szükséges az, hogy csaknem min-
den szolgálati ághoz kell egy meg-
határozott részig érteni. Talán ebből 
ki lehet emelni a közlekedést, a 
közrendet, a bűnügyet. Adott hely-
zetben tudnunk kell: bűnügy vagy 
csak szabálysértés a konkrét eset. 
– A beszélgetésünk előtt is okta-
táson vett részt.
– A változásokat nyomon kell kö-
vetnünk, ismernünk kell az aktuális 
jogszabályokat. 
– Mi volt az eddigi legnehezebb 
feladata?
– Ezt nem lehet kiválasztani, nincs 
két egyforma intézkedés, minden 
családi veszekedés, minden bal-
eset más, erre példaként mondom: 
kétséges a helyzet, ha két tükör ér 
össze a szembe haladó járművek-
nél. A bűnügy ennél nehezebb, de 
abban a járőrnek elsődlegesen a 
helyszín biztosítása a feladata.
– Milyen hosszú egy-egy szol-

gálati időszak? Migrációs határ-
védelemnél ez több, vagy keve-
sebb?
– Alapjában a napi munkaidő 12 
óra, ennek a beosztása vezény-
léses munkarend szerint történik. 
Előre tudjuk, mikor megyünk az 
országhatárhoz és meddig leszünk 
ott. Karácsonykor is részt vettem 
már határvédelemben, amely erőt 
és kitartást igénylő feladat. Sajnos, 
mostanra a migrációval egyre töb-
bet kell foglalkozni itt, a nyugati 
határ mellett is.
– Milyen szabálytalansággal ta-
lálkozott leginkább Kőszegen?
– Ez egyértelmű: közlekedés. Néhá-
nyan gyorsan bemennek az egyirá-
nyú utcába a másik oldalról, mert 
úgysincs ott a rendőr. Többen meg-
állnak autóval lehetetlen helyeken. 
Ilyen okok miatt is a közlekedésből 
adódik a legtöbb szabálytalanság. A 
jelzőtáblák mindannyiunkra vonat-
koznak, az érdekeinket szolgálják. 
A szabálykövetés védi a biztonsá-
gunkat. Kőszeg közbiztonsága sze-
rintem nagyon jó, a becsületkassza 
Kőszeg jellemzője.

Kámán Z  

Ólmod: Április 3-án vasárnap a 
szentmise után márványtáblá-
ra helyezett „Mindörökké” bronz 
emlékplakettet avattak. A falu 
kiérdelmelte az elismerést, hiszen 
az elődök a Trinanoni diktátum 
után népszavazáson Magyaror-
szághoz való tartozás mellett sza-
vaztak. Ólmod, a hűség falva. Ezt 
az emléktáblát koszorúzta meg 
Ágh Péter – április 3-án ismét 
megválasztott – országgyűlési 
képviselő.
Megújultak az útszéli emlékhelyek 
a faluban, így a templom előtt lévő 
háborús emlékkereszt, valamint a 

Fenyő utcában a Franta család ál-
tal emelt Mária-szobor. Mindkettőt 
a Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat újítatta fel, a munkát Kamper 
Lajos kőszegi művész végezte el.
Megszépült a Bellovich-kápolna, 
amelyet  a Dreiszker család  saját 
költségén újított fel. A kápolnát 
június 12-én megáldja a győri 
megyéspüspök, és ezzel együtt 
ünnepelik a templomhajó építé-
sének 250. évfordulóját. A torony 
építéséről nincs pontos információ. 
A templom szentélye román stílus-
ban készült, a 12-13. századból 
származhat.
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Kőszeg sokszínű kulturális programjai
Minden helyi háztartásba
Kőszeg 2022. évi kulturális prog-
ramjairól tartottak sajtótájékoztatót 
március 30-án. Básthy Béla polgár-
mester az egyórás tájékoztató vé-
gén azt kérte, hogy minden kőszegi 
fogyasszon kőszegi kultúrát, hiszen 
az idei esztendő ebben bővelkedik. 
Az is elhangzott, készül a „Vásárolj 
Kőszegen! Vásárolj Kőszegit!” fel-
irattal egy táska, amely majd eljut 
minden helyi háztartásba. 

Várszínház - 40 év
A városvezető beszélt arról, hogy 
Kőszeg egyedülálló kulturális örök-
séggel rendelkezik. A programok 
rendszerint kötődnek a történelmi 
évfordulókhoz. Egyik a Kőszegi 
Várszínház indításának 40. évfor-
dulója. Ennek jegyében készült 
egy programsorozat, amely szól a 

helyiekhez és a hozzánk 
érkezőkhöz. Ahhoz, hogy 
mindez megvalósuljon, 
szükség volt pályázati, 
kormányzati támoga-
tásokra. Ágh Péter a 
Kulturális Minisztérium 
támogatásának megszer-
zéséért dolgozott a célok 
megvalósítása érdekében.

Magyar Értéktárba
A Szőlő Jövésnek Köny-
ve körüli kultusz a város 
egyik jellegzetes hagyo-
mánya, amit 2019-ben a 
Magyar Értéktárba emel-
tek. Az Agrárminisztérium egyedi 
döntéssel 3,9 millió Ft támogatást 
biztosított arra, hogy elkészüljön 
egy kiadvány a Szőlő Jövésnek 
Könyvéről és annak ünnepköréről. 

Az elmúlt évben a Hungarikum pá-
lyázaton is ért el a város sikereket. 
Megtörtént 2019-ben a Kőszeg 
értekei 1. kötet első kiadása, és ké-
szül a 2. kötet is. Ezért a következő 

időszakban megjelenik a Kőszeg 
értékei 2020 – 2021 kiadvány, 
amely mély és alapos feldolgozás-
ban tárja az olvasó elé az értékeket. 
Minden egyes örökség mögött iz-
galmas történetek húzódnak meg. 
További kiadvány lesz az 50 érté-
ket szűkített formában bemutató 
könyv, amely szolgálja majd mind-
azokat, akik igénylik a gyorsan át-
tekinthető információkat. 

Chernel évforduló
Ennek az évnek egyik központi té-
mája a Chernel évforduló. Chernel 
Kálmán Kőszeg polihisztora 200 
évvel ezelőtt született, száz éve 
halt meg a fia, Chernel István, aki 
a madarak megfigyelését indította 
el. Ebben az évben közel húsz ese-
mény mutatja be az érdeklődőknek 
két tudós életét. A programok elin-
dítója, szervezője az Őrségi Nem-
zeti Park Igazgatóság.

Az elmaradt jubileum
„A Kőszeg Város Koncert Fúvós-
zenekara április 23-án esedékes 
ünnepsége Az elmaradt jubileum 
címet kapta” – mondta bevezetőjé-
ben Szilágyi Miklós karnagy. Azon 
a napon többszörös évfordulót kö-

szöntenek. Bakos György 2020-ban 
ünnepelte a zenekar vezetésének 
30. évfordulóját, akkor már 60 éve 
zenélt, és betöltötte a 70. életévét. 
Bakos György akkor összeállított 
egy koncertet a hatvan év zenekari 
emlékeiből. A pandémia miatt csú-
szott az előadás 2021-re, amikor 
a zenekar 155 éves volt, de a kon-
certet az elmúlt évben sem lehetett 

megtartani. Mindez valóság lesz 
2022. április 23-án. Egyedi lesz, és 
ehhez jelentős támogatást adott a 
Civil és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság.
Minderről a karnagy így beszélt: „A 
saját szerény költségvetésünket 

összekötve a nagy-
vonalú minisztériu-
mi támogatással a 
zenekar 10 év után 
lecserélheti az egyen-
ruháját. Egy vadonat-
új arculattal lépünk a 
közönség elé, azzal 
együtt, hogy őrizzük 
a hagyományainkat”.
Kórusfesztivál
Május 7-én lesz a 
Concordia-Barátság 
Énekegyesület nagy 
eseménye. Idén Ko-
dály Zoltán halálának 

55. és születésének 140. évfordu-
lójára emlékezünk. „A zene legyen 
mindenkié” szándék illeszkedik az 
énekegyesület 2019-ben tartott első 
kórusfesztiváljára. Ezt folytatják har-
madízben, amelyre az idén várha-
tóan 12 kórus érkezik Kőszegre, és 
felépnek a város különböző pontjain. 
A kórusmuzsikát május 7-én széles 
körben eljuttatják a városlakók felé. 

Mindenki hallhatja a magyar nép-
zenét, a kórusművekből egy értékes 
összeállítást. A karnagy szándéka: 
„Az a nap az örömzenélésről kell, 
hogy szóljon”.
Már zsűriznek
Majd a karnagy visszatért a fúvós-
muzsika céljaira, amelynek május 
28-án lesz az egyik állomása. Azon 
a napon a kortárs zene kap egy új 

fórumot, hogy gyarapodjon a ma-
gyar fúvószene. Zeneszerzőknek 
írtak ki pályázatot, amelyek zsűri-
zése március 30-án már tartott. A 
díjazott darabokat bemutatják a 
kőszegi fúvósok.

Szilágyi Miklós: zenei események

A kőszegi fúvósokkal április 
6-án TV-felvétel készült, amely 
május 14-én lesz látható a 
Duna TV-n, a Partitúra című 
műsorban Miklósa Erika és 
Batta András műsorvezetésével, 
rendező Novák Péter.

AKTU
ÁLIS
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Egyedi színházi évad
„Nagyon nehéz időszakon va-
gyunk túl, úgy sikerült átvészelni 
az elmúlt két évet, hogy minden-
kinek megmaradt a munkahe-
lye, a bértámogatások révén az 
önkormányzat és az intézmé-
nyek helyzete nem nehezült el” 
– mondta Pócza Zoltán a Jurisics-
vár Művelődési Központ és Várszín-
ház – március 31-én ismét öt évre 
kinevezett – igazgatója. Majd arról 
beszélt, hogy „A EMMI Kulturális 
Államtitkárságtól kapott támo-
gatások révén azt az üzenetet 
kaptuk, hogy akkor, amikor a tár-
sadalom nehéz helyzetben van, 
próbáljunk meg olyan programo-
kat létrehozni, amely kimozdítja 
az embereket, amely gátolja a 
befelé fordulást”. 
Tény, hogy a Kőszeg Várszínház a 
2020/21-es évben működött, és a 
programsorozat elnyerte sok ember 
tetszését. Az elmúlt időszak egyik 
sikerdarabja, a Vera előadását a 
Stockholmban élő magyarok is 
láthatták április 3-án. Az idei év-
től már erősebben formálódik egy 
változás, cél, hogy az előadások 
nemcsak a nyári időszakban legye-
nek láthatóak, hanem később más 
helyszíneken is.

Sörmajális
Április 30-án és május 1-jén ren-
dezik meg a VI. Kézműves Sör-
majálist. Május 1. idén már egy 
nagyobb ünnep lesz, de sokkal 
inkább kőszegi módon, népzenével. 
Cél: ez az alkalom is szolgálja a 
közösségek, személyek találkozá-
sát.  Az elhangzottak szerint a helyi 
közöségekre, csoportokra számí-
tanak a szervezők. A programok 
egyik jellegzetessége lesz a térzene.

Monodráma
Várszínház idén ünnepli – a kősze-
giek, a hozzánk érkezők érdekeit 
képviselve – az alapítás 40. évfor-
dulóját. A szervezők azt a célt tűzték 
ki az áprilisi előadásra, hogy egy Vas 
megyei szerző élete legyen feldol-
gozva. Göttinger Pál monodráma 
készítésére kapott megbízást, meg-
írta Weöres Sándor életét. Méghozzá 
olyan szempontból, mintha Weöres 
Sándor macskája figyelné végig az 
alkotó, az örökké gyermekköltő éle-

tét. A nézők Kálid Artúr előadásában 
követhetik végig a történteket. A 
produkció címe: Szénakutyák, alcí-
me: Képzeletbeli dokumentumjáték 
Weöres Sándor macskájáról. Április 
28-án lesz a premier, majd később 
budapesti helyszíneken is bemutat-
ják a darabot.

Kőszegi analógia
„Volt egy olyan ötletünk arról, 
milyen nehéz színházat csinálni” 
– mondta Pócza Zoltán. A Győrei 
Zsolt – Schlachtovszky Csaba szer-
zőpáros Gritti, avagy a bőrre menő 
játék című darabját – a dunaúj-
városi Bartók Kamaraszínházzal 
közös előadásban mutatják be. 
A darabot rendezi: Őze Áron. Az 
utóbbi években egyre erősebb a 
nyáriszínház szervezőinek a szán-
déka, hogy új rendezőket, új al-
kotókat vonjanak be a munkába. 
Győrei Zsolt kőszegi kötődéssel is 
rendelkezik. A szerzőpáros írt egy 
olyan darabot, amely 1532-ben 
játszódik. Hogy ne legyen nagyon 
egyszerű a kőszegi analógia, ezért 
a darab Budán játszódik.

A koncert
„Szeretnénk a tavaly elkezdett fo-
lyamatot folytatni” – mondta Pócza 
Zoltán. Június 3-án Grand Opening 
Összefogás koncert lesz a Nemzeti 
Kulturális Alap és az EMMI támoga-
tásával. Az volt a cél, hogy Nemzeti 
Összefogás Napja közelében sok 
helyen csendüljön fel koncert, amit 
a szervezők június 3-án tartanak 
meg Kőszegen. Nemcsak Erkel Fe-
renc Ünnepi nyitánya szólal meg, 
hanem Kárpáti Sándor: Feltámadás 
című műve kóruskísérettel a Savaria 
Szimfonikus Zenekar előadásában.

Színházi Fesztivál
Az idei évben a Kőszegi Várszínház 
olyat kezd el, amely eddig nem 
volt. Ebben támogató és biztató 
szerepet is vállalt az EMMI Kultu-
rális Államtitkárság. Kőszegi Szín-
házi Fesztivált tartanak július 14. és 
július 24. között három különböző 
udvaron: gyermekszínházi udvar, 
kamaraszínházi udvar és egy zenei 
udvar nyílik. Ebben fontos szerepet 
kap a Felsőbbfokú Tanulmányok In-
tézetével (iASK) való együttműkö-

dés. A helyszín a Zwinger 
és a Festetics Palota lesz. 
Nagy András az FTI kuta-
tója biztosítja a szakmai 
hátteret. A tíz nap alatt 
tudományos előadások is 
elhangzanak. 

Az ígéret ostroma
„Fel kell idéznünk 1982. 
július 17-ét, amikor a 
Kőszegi Várszínház első 
előadása valósult meg” 
– emlékezett visszafelé 
és utalt az idei egyedi be-
mutatóra is Pócza Zoltán. Páskándi 
Géza: Az ígéret ostroma, avagy fél-
hold és telihold című darabját idén 
nyáron felidézik felolvasószínházi 
körülmények között. Az első bemu-
tató indítéka volt a kőszegi ostrom 
450. évfordulója.
„Be kell vallani, nagyszínpa-
di produkcióként nem mertük 
bemutatni, hiszen a mű az el-
múlt negyven évben veszített a 
frissességéből” – mondta el vé-
leményét Pócza Zoltán. A darab 
a dunaújvárosi Bartók Kamara-
színházzal történt együttműködés 
keretében kerül a nézők és a hall-
gatók elé. 

Nagybemutató
Az idei évben nagybemutatóként 
– Dicső Dániel rendezésében –
Skakespeare: Szentivánéji álom 
darobot láthatják az érdeklődők. 
Pócza Zoltán szavai szerint talán 
merész vállalásnak tűnik egy klasz-
szikus darab bemutatása, de a szí-
nészi és a szakmai csapat alapján 
nagyon jó előadásban lesz része a 
közönségnek. Színre lép – többek 
között – Takács Katalin, Hegedűs D. 
Géza, Epres Attila, Bányai Kelemen 
Barna.

Gergye Krisztián
Gergye Krisztián kőszegi származá-
sú művész, és a Kőszegi Várszínház 
rendszeres szereplője. „A 40. jubi-
leumra olyat talált ki, amelytől az 
első pillanatban mi is megijed-
tünk” – idézte fel Pócza Zoltán a 
művész ötletéről szóló bejelentést. 
Gergye Krisztián arra gondolt, hogy 
a 40 év minden egyes évéből ké-
szít egy festményt, és ezt kiállítják 
szezon kezdetén a vár területén, és 
negyven napig kint marad, formáló-
dik az időjárás kénye kedve szerint.  
Minden nap lefotózva, majd egyfajta 
háttérként vetítve reagál ezekre a 
képekre Gergye Krisztián, és mindez 
egyfajta performansz-szerű előadást 
vetít a nézők elé. Gergye Krisztián 
Harangozó-díjas táncművész, ren-
dező, koreográfus előadását augusz-
tus 3-án láthatja a közönség.

Főtéri Zenés Esték
Mindez már a nyári színházi évad 
végpontja. Az igazgató arról is be-
számolt, hogy július 1-jétől indul 
az új Tér-Zene program, mindezt 
kiegészíti Főtéri Zenés Esték in-
gyenes zenei események sorozata, 
amelyre Kőszeg Fő terére várják az 
érdeklődőket.
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 1090 Ft 1190 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1700 Ft 1800 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1700 Ft 1800 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1700 Ft 1800 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1750 Ft 1850 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1750 Ft 1850 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1750 Ft 1850 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1750 Ft 1850 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1750 Ft 1850 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1750 Ft 1850 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1790 Ft 1890 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1790 Ft 1890 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1850 Ft 1950 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1850 Ft 1950 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1850 Ft 1950 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1950 Ft 2050 Ft

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!

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

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Külkapcsolatok
Sokan sétálhattak már a Balog 
iskola előtti parkban, s felfigyel-
hettek arra, hogy Kőszeg mennyire 
népszerű nemzetközi szinten is. A 
parkban látható gúláról leolvas-
ható, hogy 5 kétoldalú testvérte-
lepülésünk mellett az Európai Unió 
minden országának 1-1 városa 
által alkotott Douzelage körnek is 
tagjai vagyunk 2004 óta. A Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesület folyamato-
san bővíti a parkban elhelyezett 
információs anyagokat, várhatóan 
egyre több testvér- és partnervá-
ros hoz városukra jellemző tárgyat 
az egyelőre egy, de terveink szerint 
hamarosan két vitrinbe. 

Emellett terveink szerint a Kőszeg 
és Vidéke számaiban is ismertetni 
szeretnénk az egyes városokkal 
kapcsolatban, hogy milyen közös 
programokban vettek részt Kősze-
gen, illetve milyen programokon 
vehettek részt kőszegi polgárok, 
vagy egyesületünk tagjai, illetve 
miként jelenik meg az adott váro-
sokban Kőszeg. 
AGROS, (Ciprus) egyik legújabb 
partnervárosunk, a Douzelage 
tagja. A Trodos hegységben fekvő 
EDEN desztináció népszerű tu-
risztikai célpont. Legjellemzőbb 
mégis a rózsaszirmok feldolgozása, 
felhasználása különböző termé-

kekben, mint parfüm, illatszerek, 
csokoládék, más édességek, teák, 
szörpök. Ősszel adott otthont a 
Douzelage konferenciának, ahol 
polgármester úr is képviselte 
városunkat. Agros büszke arra, 

hogy a Douzelage tagja, ezért is 
készíttetett egy Douzelage falat, 
amelyen mindegyik város egy-egy 
csempét helyezett el. Így bárki, aki 
Agrosban jár, láthatja a kőszegi 
Hősök tornyát is!

Pályázati felhívás 
Sommerakademie in Tübingen
Vaihingen an der Enz testvérvárosunk, az előző évekhez hasonlóan, 
támogatja egy kőszegi fiatal részvételét a Tübingeni Egyetem nyá-
ri nyelvkurzusán. A nyári egyetem tandíját és a szállás biztosítását 
Vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség, az ellátás és a zseb-
pénz a résztvevőt terheli.
A nyári egyetem időpontja: 2022. augusztus 1. – augusztus 27.
Olyan 20-26 éves fiatalok jelentkezését várjuk, akik egy nemzetközi 
csapat tagjaként szívesen részt vennének egy színvonalas, vidám és 
érdekes német nyelvi és közéleti képzésen, egy gyönyörű német egye-
temi városban.
Feltétel:

- kőszegi lakcím
- minimum középfokú szintű igazolt német nyelvtudás.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
- Kőszeg városában végzett aktív közösségi munka.
- Minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás (nyelvvizsga).
- További nyelvek igazolt ismerete.

A Tübingeni Egyetem nyári kurzusa után a hallgató számára kötelező a 
„Kőszeg és Vidéke” havilap számára egy fényképes dokumentumokkal 
ellátott beszámolót készíteni.
A jelentkezéseket bemutatkozással és részvételi szándék indoklásával 
(max. egy A4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2022. április 30-ig 
várjuk levélben, Kőszegi Közös Polgármesteri Hivatalba (9730 Kőszeg, 
Jurisics tér 8. Pf .: 58.) Básthy Béla polgármester nevére.
Az e-mail cím a stadt@koszeg.hu.
További felvilágosítás: Scheer Uwe (06 30/861 34 91).

Pasztellfényekben
Április 2-án a Csók István Művész-
kör megnyitotta Csamáriné Stoltics 
Katalin pasztellképeit bemutató ki-
állítást az Írottkő Hotel aulájában. 
Végigtekintve a kifüggesztett ké-
peken, egy 1971-es sláger jutott az 
eszembe: Fák, virágok, fény (Schöck 
Ottó – S. Nagy István). Az érzésem 
nem is tűnik tévedésnek, ha meg-
ismerjük a kiállító nyilatkozatát: 
„Nagyon szeretem a természetet, 
fákat, virágokat, érdekelnek a pil-
lanatnyi benyomások, a napsza-
kok változásai, a különleges han-
gulatú tájak, vízpartok, fények….” 
Csamáriné Stoltics Katalin (1962) 

Szentgotthárdon született, Gasz-
tonyban élt 1993-ig, amikor a csa-
ládjával Kőszegre költözött. 
Itt él a városban, a munkáin mar-
kánsan jelenik meg a természet-
szeretet. A képek témája igazolja a 
vágyát. „Bízom benne, hogy a ter-
mészet szeretete az alkotásaim-
ról is visszatükröződik!” Figyelem-
reméltó pasztellrajzok ezek, ugyan-
úgy, mint az alkotójuk is, hiszen 
eddig nem sokat hallottunk róla. A 
felhasznált színek optimizmusa azt 
sejteti, nem ez az utolsó kiállítás, 
aminek ő lesz a főszereplője.

TáF.

Fotógaléria az újság írásaihoz tartozó fotók elérhetősége:

bit.ly/kvfotok linken, a kereső címsorába írva
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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

 
 

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

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

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

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Peljači vjere, jačkov i molitvov

Duhovno otpodne u Kisegu
Skupno premišljavanje o muki Kristuševoj na 
brigu Kalavrije u Kisegu, organizirala je Zbirka 
sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj i Hrvat-
ska samouprava Kisega. Duhovno otpodne za 
vjernike 27. marcijuša od 14:30 uri započeo se 
je Križnim putem. Na brežuljkastom šetališću do 
Kalvarije su postavljene kamenske štacije Križ-
noga puta. 
Iz austrijske i mađarske strane blizu sto vjernikov 
je došlo skupa na ov sve poznatiji i voljeniji vjer-
ski susret. Pod peljanjem farnika u mirovini dr. 
Antona Kolića molitvami i jačkami su imali mo-
gućnost vjeniki premišljavati o muki Kristuševoj. 

 Vjersko svečevanje završilo se 
je skupnom molitvom i jač-
kom pred Kalvarijom na brigu, 
kade se je dušobrižnik Štefan 
Dumović zahvalio svim orga-
nizatorom na pripravljanju i 
organiziranju ovoga vjerskoga 
susreta. Program se je nasta-
vio u Crikvi svetih očenašev 
s prezentacijom Hrvatskoga 
katoličkoga kalendara i sve-
tom mašom pod vjerskim 
peljanjem farnika u mirovini 
Štefana Dumovića. Duhovno otpodne u 
Kisegu pomagalo je duševno pripravlja-
nje  na Vazam, svim ki su u mogućnosti 
bili dojti  na ovu vjersku - skupadošlicu.

Két év ÷Covid szünet után” a Ma-
gyarországi Horvátok Keresztény 
Gyűjteménye és a Kőszegi Horvát 
Önkormányzat szervezésében márc. 
27-én délután a hívők Keresztúttal, 
Katolikus Horvát Kalendáriummal 
való ismerkedéssel, ill. szentmisével 
készülhettek a feltámadás ünnepére.

Marija Fülöp Huljev

Pobožnost križnoga puta pomagala je i izdata knjižica Croatice

Skupna molitva pred Kalvarijom 

Man sagt: die Glocken fliegen nach Rom!
Ratschen in Schwabendorf / Kereplés Kőszegfalván

Nagycsütörtökön elszállnak a harangok Rómá-
ba…. ami  azt jelenti, hogy nem harangoznak 
a templomban. 
Nagyhét kezdetén a fiatal fiúk az erdő szé-
lén összegyűltek és elkezdték a próbákat a 
kerepléshez. A próbákon kettes sorba állították 
a csoportot. Megtanították a parancsnokok, ho-
gyan kell kerepelni, főleg együtt megállni. Aki a 
próbákon a megállásnál belekerepelt, azt csú-
nyán megbüntették, leg-
többször elverték, esetleg 
ha nem tudta megtanul-
ni, kizárták a csoportból. 
Megtanították a megál-
lás utáni ének szövegét 
és dallamát. 1949-ig az 
éneklés kizárólag német 
nyelven történt. Aztán le-
fordították a szöveget ma-
gyarra, és azóta magyar 
nyelven énekelték. Más 
szöveget énekeltek estén-
ként, reggelenként, dél-
ben, nagycsütörtök estén 
és nagypéntek délutánján.

÷Mie rácsn, mie rácsn in Einglisn gruisz,
tesz voess en jéde kriszt, tez e péten á muisz.”
„Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß,
Das weiß schon jeder Christ, dass er beten auch 
muss.”

Jungen beim Ratschen in der Karwoche (Foto: Gulner, 2003)

Wir wünschen den Lesern 
ruhige Fastenzeit und ge-
segnete Ostern!                     

                        Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnöke

÷Mie rácsn, mie rácsn in Einglisn gruisz÷
mie rácsn, mie rácsn ti todiszangszt Kriszti.”
„Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß, 
wir ratschen, wir ratschen die Todesängsten 
Christi.”

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/koszegfalva_
tortenete_es_nepszokasai/index.htm
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Söptei Imre: A kőszegi zsinagóga történetéről
A zsinagóga felújítása lényegé-
ben befejeződött, csak a hivatalos 
átadás várat magára. Ennek kap-
csán tekintünk vissza 163 éves – 
kezdetben fényes, majd nagyon is 
hányattatott – történetére. 
Az ingatlan Kőszeg város sorsához 
szorosan illeszkedő históriája há-
rom nagyobb korszakra osztható. 
Első időszaka az evangélikusok-
hoz köthető, ennek legjelentősebb 
alakja Wechelius András országo-
san ismert könyvnyomdász, aki 
1661-ben a helyi tanács támo-
gatásával szerezhette meg. A 18. 
században Ossina János katolikus 
felekezetű városi tanácsos tulaj-
donaként tartották nyilván. Veje, 
László János magyar oskolamester, 
aki hat évtizeden át oktatta a helyi 
katolikus gyermekeket, 1752-ben 
apósától megvásárolta a telek nyu-
gati szakaszát, ahol új házat húzott 

fel. Ekkor alakult ki a máig megőr-
ződött, jellegzetes, kettős szerkezet, 
a két különállóan az utcafrontra 
néző épülettel. 
A harmadik, az izraelita szakasz, 
1792-ben kezdődött, amikor a né-
hány évvel korábban, II. József ren-
deletének lehetőségét megragadva, 
a szabad királyi városban letelepe-

dett zsidó Schey Mó-
zes a felső épületrészt 
megvásárolta, majd 
7 évvel később jutott 
a másik szakaszhoz. 
A földesúri függésből 
kiszabadult Scheyek 
házaló kereskedést 
űztek, eleinte lakó-
házként használták 
az épületeket, majd 
áttérve a termény-
kereskedésre nagy-
méretű raktárakat 
húztak fel az ingatlan 
hátulsó részén. Ami-
kor az egyre vagyo-
nosodó família újabb 
ingatlanokhoz jutott, 
a lakóházakat bérbe 
adták. 

1858-ban Schey Mózesnek Fülöp 
nevű nagykereskedő fia örököstár-
saitól kiváltotta az egész területet. 
Célul tűzte ki, hogy a létszámában 
megnövekedett közösség számá-
ra imahelyet, zsinagógát építsen. 
1852-ben a temető alapítása is 
az ő nevéhez köthető, de más 
ügyekben is segítette hitsorsosait. 
Vallásának egyik alapelve a rászo-
rulók segítése, így a tehetős Fülöp 
országszerte több emberbaráti 
célú intézményt támogatott. Kő-
szegen egy 12 személyt befogadó 
szegényintézetet (Albrechtinum) 
alapított, ahol egyenlő számban 
istápoltak keresztény és izraelita 
rászorulókat. A vallási különbség 
nélküli működés volt az egyik 
feltétele az óvoda (Elisabethinum) 
segítésének, amely az ő adomá-
nyai nélkül nem juthatott volna 
saját épülethez.
A zsinagóga építéséhez – ame-
lyet ő istenházának (Gotteshaus) 
nevezett – városi segítséget kért, 
amelyet a nehéz anyagi helyzetre 
hivatkozva csak töredékmérték-
ben teljesíthettek. A munkálato-
kat ennek ellenére még az év-
ben megkezdték, Schey mintegy 
20.000 forintot áldozott művére. 
Az átadására 1859. december 
24-én, az egyik legnagyobb zsidó 
ünnep, a Hanuka idején került sor. 
Ünnepélyes felavatását majd egy 
évvel később, 1860. szeptember 
6-án tartották, jelentős bécsi egy-
házi segédlet mellett.
A két meglevő épületben iskolát 
és gondnoki lakást rendeztek be. 
A kis házak mögött rituális fürdőt, 
illetve a vallás előírásainak meg-
felelő állat-vágóhelyet alakítottak 
ki. A zsinagóga maga egészen 

egyedülálló építmény, a korszak-
ban divatos romantikus stílusnak 
délnémet és osztrák területeken is-
mert változata. Szerkezete mértani 
alakzatok (henger, négyszögtestek) 
jó ízléssel való egymás mellettisé-
gét mutatja. A hívek két szinten 
hallgathatták az istentiszteletet, 
a földszinten a férfiak, a karzaton 
pedig a nők, 100-100 férőhelyen. 
A berendezés eredeti elhelyezését 
nem ismerjük, későbbiekben a 
neológ irányzatnak megfelelően 
alakították át. Különleges a díszes, 
szinte már barokkos falfestés. Je-
lentéstartalommal bírnak a kupola 
mennyezeti képei, a főhelyen 
Schey Fülöp emlékét örökítették 
meg.
Emberbaráti tevékenységére te-
kintettel Schey Fülöp 1859-ben 
– első magyarországi születé-
sű zsidóként – osztrák nemesi, 
majd 1871-ben bárói rangot 
kapott Ferenc Józseftől. 1881-
ben bekövetkezett halála után, 
végrendelete értelmében a telek és 
az épületek tulajdonjoga a Kőszegi 
Izraelita Egyházközségre szállt, a 
működtetés és a rabbi fizetésének 
költségeire 32.000 forint éves ka-
matait biztosította.
A 20. század első felében az iz-
raelita l akosság száma csökkent, 
ezért 1926-ban a tanépület he-
lyiségeinek összevonásával téli 
vagy pótimaházat alakítottak ki. 
1944/1945-ben a munkaszolgá-
lati behívások, majd a deportálás 
miatt az ingatlan gazdátlanná vált. 
A visszatérők olyan kevesen vol-
tak, hogy nem tudták biztosítani 
az önálló hitéletüket. 1952-ben 
az államosítandó értékek közé 
tartozott, kezelői joga egyelőre 
az Izraeliták Országos Tanácsát il-
lette. Az előépületeket lakásként 
bérbe adták, a zsinagógával kap-
csolatban felmerült a lehetséges 
kulturális célú átalakítás. A fel-
ügyelet jogát a város kapta, majd 
az 1990-es években privatizálták. 
Az évtizedek alatt állapota sokat 
romlott, mindössze tetőszerkezetét 
javították ki a műemlékvédelmi 
szakemberek unszolására. Több 
éven át tartó tárgyalások után vá-
sárolta vissza a magyar állam, fel-
újítása 2020-ban kezdődhetett el. 

A zsinagóga legkorábbi ábrázolása (Allgemei-
ne Illustrirte Judenzeitung, 1860. 5. szám)

A zsinagóga nyugatról a 20. század elején (Kőszegi Városi Múzeum).
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Kiváló szezonnyitó
Jól kezdte a versenyszezont a kősze-
gi Dance Jam tánccsoport. Az első 
versenyt Oroszlányban rendezték, 
ahol a kőszegiek hat koreográfiát 

mutattak be. A modern és kortárs 
tánc világában legrangosabbnak 
ítélt fesztivált a Táncpedagógusok 
Országos Szövetsége rendezte. 
Ott bármilyen díjat nyerni kemény 
kihívás, különösen első helyezést. A 
versenyen az ország legjobb ama-
tőr táncegyüttesei, alapfokú művé-
szeti iskolái vettek részt. A kőszegi 
táncosok mind a hat koreográfiája 
díjat nyert, és bekerültek a döntő-
be. A legkisebbek, az első országos 
versenyükön, a „Szélben hajladozó” 

táncukkal kapták meg az első díjat. 
A junior és ifjúsági korcsoportban 
három 2. díjat és két 3. díjat sze-
reztek meg a lányok. Határtalan 

volt az örömük, amit fokoztak a 
zsűri elismerő szavai. 
A verseny eredményei bizonyítot-
ták, hogy a rengeteg befektetett 
munka meghozta gyümölcsét, a 
táncosok nagy sikerek reményében 
folytathatják a versenysorozatot. 
Köszönet illeti a szülőket is, akik 
biztos hátteret nyújtottak a gyere-
keknek ezen a fárasztó versenyen. 
A lányok április végétől minden 
hétvégén versenyen vesznek részt.

KV

Arany minősítést kaptak
Április 2-án, szombaton – a 64 
éve alakult – Kőszeg Város Ifjúsági 
Fúvószenekara tartotta a lovag-
teremben a minősítő koncertjét 
Szilágyiné Gasztonyi Eszter kar-
nagy vezetésével. 

A Fúvószenészek Szakmai Szövet-
sége arany minősítéssel díjazta a 
koncertet. Szilágyi Miklós szavai 
szerint hatalmas érték a zenekar 
számára, hiszen az elmúlt években 
az utánpótlás helyzete kritikussá 

vált. Ezért a 
minősítésnek 
nagy az ér-
téke a zene-
kar fejlődése 
szempontjá-
ból.
Gratulálunk!
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Angelica koncert
Április 9-én Budapesten a Szent Ist-
ván Bazilikában jótékonysági kon-
certet adott az Angelica Leánykar 
és a MÁV Szimfonikus Zenekar   a 
Regőczi Alapítvány javára. Az ado-
mányok szolgálták a járvány idején 
árván maradt gyermekek támoga-
tását. Gráf Zsuzsanna karnagy, Kő-
szeg Város Díszpolgára egy csodála-
tos koncertélményről számolt be a 

következő napon. Több mint hatszáz 
fő, sok-sok művésztárs és szakmai 
kiválóság vett részt a koncerten és 
kért ráadás műsorszámokat. Vál-
lalta a fővédnökséget Áder János 
Magyarország köztársasági elnöke, 
Herczegh Anita az alapítvány el-
nöke, (fotón Gráf Zsuzsannával), és 
Mohos Gábor püspök, Kodály Zol-
tánné Péczely Sarolta.
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Április 9-én a Jézus Szíve-templomban a KŐSZEGI VONÓSOK tar-
tottak tavaszi koncertet. Szólistaként Horváth Enikő Sára és Csillag-
Szabó Katalin énekelt. Közreműködött a Katolikus Egyházi Énekkar 
és a Domonkos nővérek egyesített női énekkara. Bach: C-mol oboa 
és hegedű versenyét Egyed Bernadett Rita nővér és Scheer Bernadett 
(fotó) adta elő. A koncertet Scheer Uwe vezényelte, aki hegedűszólót is 
játszott. (További fotók: bit.ly/kvfotok a kereső címsorába írva.)

Csók István Művészkör
A járvány miatt egyéves késéssel, 
de a tízéves jubileumát ünnepel te 
március 19-én a Csók István Mű-
vészkör (CSIM). Az Írottkő Hotel 
halljába a szokottnál is több érdek-
lődő jött el, hogy együtt emlékez-
zen a kiállító alkotókkal. „Nagyon-
nagyon boldog a szívem” – mondta 
a kör vezetője, Palcsó Julianna, 
amikor üdvözölte a megjelenteket, 
köztük a soproni és a vonyarcvas-
hegyi alkotótársakat. Beszélt arról, 
hogy a céljuk továbbra is: megmu-
tatni a világnak azt a szegmensét, 
ahol mindenki szabad, és jól érzi 
magát. 
A kör számára az Írottkő Hotel 
állandó kiállítótérré vált. Eleinte 
kéthetente, majd havonta jelent-
keztek új összeállításokkal. Ezen 
a délutánon felidézték a számos 

kiállítás emlékét, megemlékez-
tek az elvesztett alkotótársaik-
ról, Annamarie Marunáról, Hoós 
Magdolnáról és Berényi Sándorról 
is. A jelentősebb eseményekről 
készített fényképeket kivetítve is 
megmutatták. A 2011 óta működő 
csoport jelenleg tíz tagot számlál. 
Legjelentősebb rendezvényeik kö-
zött kell említeni a kétévente – a 
testvérvárosokkal együtt – meg-
rendezett biennáléikat.  
A falakra is a tíz esztendő képző-
művészeti terméséből válogattak. 
A művek karéjában Básthy Béla 
polgármester Aranyosi Ervin Üzen 
az ősz című verséből idézett: „Ál-
modj nagyot, álmodj merészet, / s 
figyeld, a gondolat teremt! / Valóra 
váltja az egészet, / neked adva a 
végtelent”. „Feltárulnak a mélysé-

gek…, hogy mennyi-mennyi min-
den történt” – szólt az egyesület 
elmúlt évtizede ürügyén.
Az alkotógárdából a CSIM-ünnepen 
személyesen is megjelent: Bráder 
Tamás, Csamáriné Stoltics Kata-
lin, Domsa Károly, Gódor József, 
Gyöngy Kálmán, Jencsky Beatrix, 
Kardos Tamás, Katona Andrea, 
Lakéziné Illés Beáta, Palcsó Julian-
na, Tölgyesi Ildikó, Ursula Etzlinger, 
Zsarnai Sándor. 

A neves alkalommal közremű-
ködött: a Be-Jó Történelmi Tánc-
együttes. A csoport a városi támo-
gatással beszerzett új ruhában, egy 
eddig még nem látott kardtáncot is 
bemutatott. Kállai Judit és tanítvá-
nya Tánczos Krisztofer is rendszeres 
közreműködője a kör rendezvénye-
inek. Ezúttal énekkel és fuvoladu-
ókkal érdemelték ki a szeretetteljes 
tapsot.

TáF.

Turcsán-kaleidoszkóp
A Kőszegi Művészeti Egyesület leg-
újabb kiállításának meghívott ven-
dége Turcsán Miklós (1944 - ) volt 
március 22-én. A látogatókat Pócza 
Zoltán köszöntötte. Üdvözlő szavai 
mellett reményét fejezte ki, hogy  
mielőbb túljutunk nemcsak a jár-
vány okozta nehézségeken, hanem 
a háborús eseményeken is, és még 
felszabadultabban élvezhetjük a mű-
vészet nyújtotta élményeket.
Gerhard Krutzler – az egyesület 
alelnöke – kiemelkedő szeretettel 
köszöntötte a művészt. Dr. Lőrincz 

Zoltán elnök egy rövid életrajzi is-
mertető után pedig ezt mondta: Az 
utóbbi három évben készültek ezek 
a kompozíciók, miután visszatért Vas 
megyébe. A művész „nyarainak elil-
lanó pillanatait Bőben élvezi”. Az ott 
született alkotások közül huszonegy 
nagyméretű alkotást válogattak a 
falakra. „A képek alapján egy nagyon 
érzékeny, végtelenül meditatív, kon-
templatív (elmélkedő, szemlélődő) 
személyt ismertem meg” – mondta. 
Számtalan irányzat jegyei fedezhe-
tők fel a műveken, „megmutatkozik 

bennük a meditáló személyiség, de 
a nagyon expresszív kifejező erő” is.
A kiállítás április 24-ig tekinthető 
meg a vár lovagtermében. A lá-
togató a gazdag színvilág mellett 
megtapasztalhatja a nonfiguratív, 
itt-ott emberi alakokat rejtő ké-
peken ábrázolt síkok egymásra 

rakódását, összeolvadását, de a 
kitáguló tér struktúráit is. Mintha a 
színek és a formák gyermekkorunk 
kaleidoszkópok által nyújtott fény-
lő, rendezetlenül rendezett világát 
idéznék fel.
Turcsán Miklós így foglalta ösz-
sze célját: „A keresés, a problémák 
megoldása iránti készenléti állapot 
a fontos számomra. Azt remélem, 
hogy vigasztalást, irányt tudok adni, 
legalább az esztétika területén, és 
segítek az örömöket befogadni.”
A barát, Dr. Galiotti Csaba is meg-
szólalt. Versben mondta el a mű-
vészről: „A fényre szegezve, / s a 
térbe feszítve, / s törve ezerszer át 
meg át, / egy ember elindult meg-
keresni létünknek titkos ágbogát.” 
(Kitűnő zenékkel közreműködött 
Vecsei András és Vecsei Márton.) 

TáF
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Profi bokszoló, Szili István
Kőszeg sikersportja a boksz, en-
nek egyik letéteményese a 11 éve 
Svájcban élő profi bokszoló, Szili 
István. Pályáját Nemes Emil in-
dította el, akit Kőszeg Város Élet-
műdíjjal tüntetett ki. „Ő volt a 
legmeghatározóbb része életem-
nek, második apám volt, hiszen 
a vér szerintit nem ismertem. 
Csingi bá’ kölyökként felkarolta 
az életemet” – nyilatkozta Szili 
István, aki március 26-án újabb 
győzelmet aratott. 12 menetben 
legyőzte a korábbi világbajnokot, 
Felix Sturmot a Nemzetközi Boksz-
szervezet (IBO) Dortmundban ren-
dezett nagyközépsúlyú eliminációs 
mérkőzésén.
A győzelem után március 30-
án kérdeztük Szili István kőszegi 
bokszbajnokot.
– Világbajnoki eliminációs mér-
kőzés volt, ez azt jelenti, hogy a 
győztesnek automatikusan a vi-
lágbajnoki címért kötelező bok-
szolni – mondta Szili István. – A 
meccsre felém a felkérés 2021. 
október közepén érkezett, az első 
tervezett időpont január 26-a volt, 

de a Koronavírus miatt halasztot-
ták 2022. március 26-ra. Volt elég 
időm felkészülni, amit január 2-án 
elkezdtem a Bajor erdőkben. Ott 
töltöttem négy hetet a Sportschule 
Kinema-ban Sepp Maurer edző 
irányításával. Utána mentem Stutt-
gartba, ahol speciális bokszedzése-
ket végeztem Conny Mittermaier 
edzővel. Vele kezdtem el a profi 
ökölvívó karrieremet, de pár mér-
kőzés után szétváltunk, mert nem 
volt meg a megfelelő anyagi hátte-
rem, hogy az ő munkáját finanszí-
rozzam. A mostani mérkőzésre való 
felkészülés érdekében úgy gondol-
tam, hogy ő az az edző, aki engem 
sikeresen fel tud készíteni kondici-
onálisan és taktikailag is.
– A mérkőzésből azt láttam, hogy 
Ön erősen támadott, és kapott 
is rengeteg ütést. Nehéz ellenfél 
volt Felix Sturm?
– Azt azért tudni kell, hogy Sturm 
ötszörös világbajnok, az mindegy, 
hogy ő most már 43 éves, én sem 
tartozom a nagyon fiatalok közé.  
Sturm a maga idejében a legjobb 
német versenyző volt, és a mai 

napig nagyon 
sok sportolónak 
veszélyes len-
ne. Nekünk az 
volt a taktikánk, 
hogy ütőtá-
volságon belül 
maradjunk, és 
állandó nyomás 
alatt tartsuk az 
ellenfelet.  Azt 
tudtuk, hogy 
kondicionálisan 
én biztosan 
jobb vagyok 
nála. A taktika 
szerint az volt 
a célunk, hogy 
időről időre felőröljük. Én is kaptam 
ütéseket, de ez benne van a mérkő-
zésben, volt adok-kapok. 
– Kiütésben, KO-ban nem is gon-
dolkodott?
– Sturmnak nagyon jó a fedezéke, 
a pályafutása alatt nem ütötték ki. 
Nekem sem ez volt a cél, és egyéb-
ként is a KO csak úgy jön magától. 
Sturmot menetről menetre tartot-
tuk nyomás alatt. 
– Mi érzett akkor, amikor a bíró 
győztesként felemelte az Ön ke-
zét?
– Én akkor már kiadtam apait, 
anyait, de bennem volt még leg-
alább négy-öt menet, amit még 
végig tudtam volna küzdeni. Bol-
dog voltam. Tudtam, hogy ezt a 
mérkőzést megnyertem, biztos 
voltam abban, hogy nyolc mene-

tet elvittem, négyben a Sturm volt 
a jobb. A pontozásnál az első bíró, 
aki magyar volt, jobbnak értékel-
te Sturmot. Akkor azért eszembe 
jutott, hogy ezt a mérkőzést is el 
akarják csalni, de a két német bíró 
engem látott jobbnak. 
– Mi lesz a folytatás?
– A mérkőzés után volt egy csendes 
időszak, de pihenni nem tudtam, 
mert nekem van egy edzőtermen, 
ahol a bokszoló srácaimnak három 
edzést tartottam a versenyre való 
felkészülésük érdekében. Akkor ők 
voltak a fontosak. Rövidesen én 
is elkezdem a kemény felkészü-
lést, mert valamikor az ősszel újra 
ringbe lépek Lerone Richards brit 
világbajnok ellen. A meccs Német-
országban vagy Angliában lesz.

KZ
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A Városi Múzeum,
Könyvtár és Levéltár hírei
Április 22-én, pénteken 18.00 órától a könyvtár előadótermében pódi-

umbeszélgetés lesz Németh János festőművésszel.
Május 2-án,  hétfőn 14.00 és 17.00 óra között a könyvtárban 21 felső 

tagozatos csapat méri össze felkészültségét az „Irány a 
Könyvmoly-galaxis!”  könyves akadályversenyen.

Május 3-án,  kedden 18.00 órakor egy Vas megye irodalmi emlékeit 
bemutató könyvvel és annak alkotóival ismerkedhet meg 
az érdeklődő közönség a könyvtárban. Bokányi Péter 
irodalomtörténésszel és Garas Kálmán fotóssal a „...
végtére hazatérek” című mű kapcsán  dr. Fűzfa Balázs 
beszélget.

Május 9-én  a könyves játékra benevezett 33 alsó tagozatos csapat 
versenye zajlik majd.

Május 27-én,  szerdán 10.00 órakor a gyermekrészlegbe Baba-mama 
játszóház várja a legkisebbeket és szüleiket 

A „Műtárgymesék” című irodalmi alkotópályázatunkra a pályaművek 
beadási határideje május 31! 
Idén is várjuk a 2.-6. osztályos gyerekek jelentkezését nyári táborba. Az 
első turnus július 11-15-ig tart, a második augusztus 1-5-ig. Naponta 
8.00-16.00 óráig kínálunk tartalmas elfoglaltságot a résztvevőknek hét-
főtől péntekig. A részvételi díj 15000 Ft. Jelentkezés és további részletek a 
(94) 360-259 telefonszámon.

Programajánló
Április 28.  19.00  Jurisics Vár lovagtermében Göttinger 

Pál: Szénakutyák - ősbemutató Weöres Sándor éle-
téről, munkásságáról. Főszereplő: Kálid Artúr. Rende-
ző: Göttinger Pál.  Belépőjegy: 2.500,-Ft

Április 30 – május 1.  VI. Kézműves-Sör-Majális
Május 6.  17.00 Jurisics Várban Kiállításmegnyitó 

Oroszy Csaba műveiből.
Május 7.  Jurisics Vár III. Concordia Kórustalálkozó
Május 10. 19.30 Régi idők dallamai - Erdő Zoltán tá-

rogatóművész és Lisztes Jenő cimbalomművész kon-
certje a Chernel-kertben.

Kőszeg Város Önkormányzata pályázata révén a Művelődési 
Központ szervezésében az alábbi TérZene koncertek kerülnek 
lebonyolításra a Jurisics Vár udvarán:

április 16.  11.00 óra Berki Vonósnégyes 
április 17.  15.00 óra Kőszegi Duó (Betti és Uwe)
április 23.  11.00 óra  Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 
április 24.  15.00 óra Kovács Marci és bandája 

A Fő téren: 
április 30.   Kőszeg Város Koncertfúvószenekara
május 1.   Szabó Balázs Bandája

Megyei és 
Nemzetközi 
Borverseny
Idén április 21-én rendezi a Művelődési Központ a Vas Megyei és a 
Nemzetközi Borversenyt. A részletes versenykiírások a koszeg.hu önkor-
mányzati honlapon olvashatók, illetve letölthetők, személyesen pedig a 
Jurisics Várban lehet érdeklődni (Kőszeg, Rajnis utca 9. tel: 94/360-113). 
A verseny szakmai vezetője Szövényi Áron. A Vas Megyei vetélkedésre a 
megyei termőhellyel rendelkező borokat várja a szakértő zsűri. A  Kőszeg 
és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközség igazolt tagjainak a 
mintánkénti nevezési díjból 1.000.-Ft-ot térít a hegyközség! A Nemzet-
közi Versenyre csupán a kereskedelmi forgalomban kapható palackozott 
mintával lehet nevezni. A rendezvény tisztelegni kíván a „A Szent György-
napi Szőlő Jövésnek Könyve hagyománya” előtt, mely 2013-ban felkerült 
a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, a Hungarikum Bizott-
ság pedig dr. Nagy István agrárminiszter vezetésével 2019. április 8-án a 
Szőlő Jövésnek Könyvét és hagyományát kiemelkedő nemzeti értékként a 
Magyar Értéktárba emelte. 
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VI. Kézműves-Sör-Majális 
Április 30 – Május 1.
Kétnapos rendezvénnyel köszönti a májust a Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház. A városban a középkor óta a bor dominált. A Kőszegi 
Polgári Sörfőzde Rt. a sör nagyüzemi termelésére alakult 1894-ben, 2016-
ban sikerült újra Kőszegi Sört előállítani üzemi körülmények között. Kőszeg 
kézműves hagyományai előtt tiszteleg a rendezvény, amelynek fontos eleme 
a Városi Májusfa felállítása. Magasba emelkedik a Hajnalcsillag Néptánc-
együttes tagjaival, táncmulatsággal Kőszeg Fő terén. A kétnapos vígasságon 
sok zene, tánc és gasztronómiai csemegék vidítják a jelenlévőket.
Legyen Ön is részese!

Concordia:
Gyere, énekelj velünk!
Szeretsz énekelni? Van hetente egy estéd, hogy szíved-lelked meg-
teljen jó hangulattal, örömmel, énekkel? Gyere, énekelj velünk a 
Concordia-Barátság Énekegyesület vegyes kórusában! Ha már éne-
keltél a Concordiában vagy a Barátság vagy bármely más kórusban, 
tudod, hogy az éneklés felvidít, ha szomorú vagy energiával tölt fel, 
ha elfáradtál kisimítja ráncaidat. Ha még nem énekeltél, de kedvet 
érzel, hogy megpróbáld, milyen élményt nyújt a régi és új énekek gya-
korlása, gyere, énekelj velünk a Concordia kórusban! Háromszólamú 
vegyeskarunk klasszikus és kortárs műveket is énekel. Repertoárunk 
egy részét retro slágerek alkotják, amit tehetséges fiatal karnagyunk, 
Szilágyi Miklós zeneszerző dolgozott át a Concordia kórus részére. Kő-
szeg legrégebbi, 162 éve folyamatosan működő egyesülete hív és vár 
mindenkit, aki kedvet érez énekléshez.
Gyere el a próbákra, tapasztald meg a közös éneklés örömét! Szeretet-
tel várunk csütörtökönként 18.30 órától a próbatermünkben. (Kőszeg, 
Petőfi tér 37.)
További részletekről érdeklődhetsz bármely kórustagtól vagy Facebookon is.
Szilágyi Miklós 0630/292-2065; Szilágyi Imre: 0630/939-8680; 
Grozdits Virág 0630/342-2284.
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Szőlő Jövésnek Könyve 
rendezvénysorozat
Kőszeg, 2022. április 21-24.

Április 21. (csütörtök)  
10.00 óra – Jurisics vár

Vas Megyei és Nemzetközi Borverseny 

Április 22. (péntek)
15.00 Jurisics Vár Park

Faültetés a Föld Napja és a Natúrpark jubileuma alkalmából

16.00 – Tourinform iroda
25 éves az Írottkő Natúrparkért Egyesület 

Jubileumi Kiállításmegnyitó 

18.00 Városi Könyvtár
Pódiumbeszélgetés Németh Jánossal 

a Szőlő Jövésnek Könyvébe évtizedek óta rajzoló festőművésszel
a Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében

Április 23. (szombat) 
8.30 – Fő tér

Jubileumi natúrparki gyalogtúra a Kőszegi-hegységben 
Táv: 20 km, Időtartam: 7,5 óra, Túravezető: Hegyvári Ferenc  

8.30 és 11.00 – Fő tér
„Hajtás a hajtásokhoz” jubileumi vezetett bringatúra

a közeli szőlőhajtásokhoz 
A résztvevők két időpontban, valamint két útvonalon indulnak a Fő térről   

ELMARADT ÉVFORDULÓK napja – 
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 1866-2022.

Bakos György 30 év

8.30 temető
Megemlékezés az elhunyt zenésztársainkról

10.00 Jurisics Vár lovagterem
Ünnepi közgyűlés, új egyenruha bemutatása

18.00 óra Jurisics Vár lovagterem
ELMARADT ÉVFORDULÓK HANGVERSENYE

Vezényel: Szilágyi Miklós karnagy

18.00 Zwinger
Kőszegi Bor-Korzó

Április 24. (vasárnap)
Szőlő Jövésnek Könyve ünnepség

08.00 óra - temető
Koszorúzás

Bechtold István, Chernel Kálmán és Szövényi István díszpolgárok,
illetve Szövényi Ernő és Chernel István sírjánál

8.45 Chernel utca-Várfal 
Szőlőhajtások metszése a partnervárosi dűlőből 

09.45 óra – Borok Háza
Zenés menet a város utcáin a Borok Házától a Jurisics térre 

10.15 óra – Jurisics tér
A szőlőhajtások bemutatása a polgármesternek
A szőlőhajtások megáldása a Városháza előtt

Borhölgyek avatása és  
11.00 óra – Jurisics vár

Szőlőhajtások bejegyzése a Szőlő Jövésnek Könyvébe és
a Vas megyei és Nemzetközi Borverseny eredményhirdetése

15.00 Jurisics Vár KÖSZHÁZ
Táncház a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel

további információ: koszeg.hu 

Natúrparki programok
• ÁPRILIS 16. Szombat – Húsvéti bor és sajtkóstoló 
Helyszín: Barbakán Café 18:00 óra; előzetes bejelentkezés szükséges! 
Tel.: +3630/52 44 23; 9730 Kőszeg Városház u.1. Email: koszegimgkft@
gmail.com; 
• ÁPRILIS 17. Vasárnap – Kalaposkő túra
 Találkozó: 8.30-kor Bozsokon; Útvonal: Bozsok – Kalapos-kövek – Velem 
– Elektromos forrás – Enikő-forrás – Pogányok – Kőszeg vasútállomás; 
Táv: 22 km; Szint: 550 m. Túravezető: Süle Antal 06/20/288-3288
• ÁPRILIS 23. Szombat – Pannon Alpok 42/30/20/10/5 km telje-
sítménytúra az Írottkő Natúrparkban.
Nevezési díj: 1.300,-Ft – 2.300,-Ft között, távtól függően; Rajt-cél: Kő-
szeg, Csónakázó-tó (Hattyú büfé); Nevezés: kizárólag a helyszínen, 06.45 
- 10.00 óra között (távtól függően); További információ: www.koszeg.hu 
• ÁPRILIS 23. Szombat – Jubileumi natúrparki gyalogtúra a Kő-
szegi-hegységben 
Útvonal: Kőszeg, Fő tér 2.,Tourinform – Kincs pihenő – Erdei tornapálya 
– Vöröskereszt – Szépkilátó – Gyertyán-forrás – Szent-Vid – Velem – Cák 
– Pogány – Kenyérhegy – Kőszeg; Táv: 20 km, Emelkedő: 600 m; Időtar-
tam: 7,5 óra; Túravezető: Hegyvári Ferenc (30/396-8050) Találkozó: 8.30 
óra, Kőszeg, Fő tér 2.

• ÁPRILIS 23. Szombat – 25 éves a Natúrpark, jubileumi kerék-
pártúra 
Ismeretterjesztő előadások és gasztronómiai különlegességek a túra min-
den állomásán. A részvétel ingyenes, és előzetes regisztrációhoz kötött. 
Ingyenes kerékpárkölcsönzés lehetséges.
Hegyaljai túra: találkozó 8.30 óra Kőszeg, Fő tér, Hotel Írottkő – Rohonc 
madármegfigyelő torony – Alasz Panoráma Kóstoló (12.30 ebéd, szőlőlé, 
borkóstolás, pihenő) – Terv-út – Borterasz (14.40 zsírosdeszka, szörpök, 
borkóstoló); Táv: kb. 40 km, Túravezető: Katona Szilveszter
Családos túra: találkozó 11.00 óra Kőszeg, Fő tér, Hotel Írottkő – Alasz 
Panoráma Kóstoló (12.30 ebéd, szőlőlé, borkóstolás, pihenő) – Terv-út 
– Borterasz (14.40 zsírosdeszka, szörpök, borkóstoló); Táv: kb. 12 km, 
Túravezető: Schrott Tamás. További információk és regisztráció: Kőszegi 
Tourinform 94/563-120 ine@t-online.hu
• ÁPRILIS 23. Szombat BOR-KORZÓ 2022
A Kőszegi Borászok Egyesülete szervezésében 11 pince kínálja leg-
jobb borait. Helyszín: Öregtorony-Zwinger, Kőszeg; További informá-
ciók: +3620/8248-862; E-mail: koszegibor@gmail.com; Web: www.
koszegibor.hu
• ÁPRILIS 30.- MÁJUS 1.  Szombat – Vasárnap; 6. Kézműves sör-
majális kulturális műsorok, kézműves és gasztronómiai vásár
Helyszín: Kőszeg, Fő tér 
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Boksz: Hámori Luca EB ezüstérmes

Március 13-23. között Porecben (Horvátország) rendezték a 22 év alatti-
ak Európa bajnokságát. Hámori Luca a Fitt-Boksz versenyzője a magyar 
válogatott tagjaként 66 kg-ban lépett szorítóba. Első mérkőzésén a török 
Berfin Polat ellen a második menetben döntő fölénnyel jutott tovább. Az 
elődöntő, a lett Beatrise Rozentale ellen végigment, de Hámori egyér-
telműen dominált, s egyhangú pontozással harcolta ki a döntőt, ahol a 
német Stefanie von Bergevel nézett farkasszemet. Jó mérkőzést vívtak 
egymással, de a német lány ellenállását nem sikerült megtörni. Hámori 
ezüstérmesként térhetett haza.

Boksz: Szili interkontinentális bajnok
A kőszegi ökölvívás ikonikus alakját, az évek óta Svájcban élő Szili Istvánt 
a kőszegi sportbarátok most is sajátjuknak érzik. Március 26-án, 15 hó-
nappal legutóbbi profi mérkőzése után újra szorítóba lépett. A dortmundi 
(Németország) Westfallenhalleban az IBO világszervezet szuper közép-
súlyú interkontinentális övéért a rendkívüli eredménylistával bíró, német 
Felix Sturmmal harcolt. A 12 menetes küzdelem Szili győzelmével zárult. 
A három pontozó közül a magyar döntetlenre adta a meccset, a többiek 
kettő illetve öt ponttal Szilit látták jobbnak, így a bajnoki öv István dereká-
ra került. A bajnokkal készített interjút lapunk 27-dik oldalán olvashatják.

Három érem az Énekesen
Budapesten a Kellner Ferenc csarnokban rendezték az Énekes István If-
júsági Emlékversenyt. Három ökölvívó képviselte a Fitt-Box ÖE-t. Szabó 
Dávid (48 kg) szép horgokat ütött, de a második menetben több tiszta ta-
lálatot kapott. Szabónak meg kellett elégednie a bronzéremmel. A számo-
lások után a mérkőzésvezető beszüntette a mérkőzést. Buza Rafael (63,5 
kg) az első körben mérkőzés nélkül győzött. Az elődöntőben ózdi ellenfelét 
múlta felül egyhangú pontozással. A döntőben Lantos Álmos (Tápiómente) 
nem tudta  megállítani a nagy lendülettel kezdő kőszegi öklözőt. Az ellenfél 
edzője feladta a mérkőzést. Szépen csillogó aranyérem lett a szép boksz 
jutalma. Buza Rómeó (71 kg) az elődöntőben elsöprő lendülettel kezdett. 
Az ellenfél edzője jobbnak látta feladni a küzdelmet. A döntőben a szegedi 
Gémes Levente ellen, a mérkőzés elején nagy adok-kapokba keveredett, 
melyből rosszul jött ki. Két számolás után a mérkőzésvezető beszüntette 
a küzdelmet. Buza Rómeó ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét.
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Labdarúgás: Győzelem Lukácsházán
A tavaszi rajt két elveszített mérkőzését újabb pofon követte. TA táplániak 
öt találatig jutottak. Szerencsére a rossz kezdést jobb folytatás követte. 
Répcelak ellen nem bírtak egymással a felek. A mérkőzés érdekessége, 
hogy két Kovács Dominik is pályára lépett: A kőszegi játékos mellett az 
ellenfél kapusát is így hívták. Lukácsházán végre megtört a jég. A kék-
sárgák begyűjtötték a három pontot. Molnár Csaba 10 perccel becserélése 
után győztes gólt szerzett. A 21-es szám nem lett nyerő. A 21. fordulóban 
a listavezető Sárvárt fogadták a kőszegiek. A vendégek voltak a mérkőzés 
egyértelmű esélyesei, de az őszi bravúr után talán többen gondolták úgy, 
hogy hátha most is. A Sárvár ezúttal nem hagyott esélyt. A harmincadik 
percben már két góllal vezettek. A mérkőzés hajrájában tovább növelték 
előnyüket. A Lóránt FC a 85. percben szépített.

Jegyzőkönyv: 18. forduló: Vasi Bádogos Kft. Táplán SE-Kőszegi LFC-5:1 (3:1) 
gól: Kovács Dominik, 19. forduló: Kőszegi LFC Répcelaki SE-Sport 36 0:0 
(0:0), Schott Lukácsháza SE-Kőszegi LFC 1:2 (0:0) gólok: Szabella, Molnár 
Csaba, Kőszegi Lóránt FC-Sárvár FC 1:3 (0:2) gól: Prán Adrián.

Győzelemmel kezdte a 2022-es tavaszi idényt a Kőszegfalva. Második fél-
idei gólerős játékának köszönhetően biztosan győzött Acsád-Meszlen el-
len. A jó folytatás elmaradt: Bucsuban hasonló volt a forgatókönyv. Félidő-
ben a Kőszegfalva vezetett, de a második játékrészben ezúttal is potyogtak 
a gólok, ám ezúttal az ellenfél rámolt be négyet. Torony ellen az ellenfél 
remekül cserélt. A 65. percben pályára lépő játékos két perc múlva beta-
lált, s a gól a mérkőzést is eldöntötte. Az első áprilisi mérkőzésen újabb 
fájó pofonba futottak bele a kőszegfalviak. Náraiban az első félidő szoros 
eredményt hozott. A játékrész utolsó előtti percében szerzett vezetést a 
Nárai. A Kőszegfalva a fordulás  után szinte egyből egyenlített, de aztán 
Nárai henger jött. Az ellenfél összes gólját Bárdics Ádám szerezte. A mes-
terötös még itt az alsóbb osztályban is ritka, megsüvegelendő teljesítmény.

Jegyzőkönyv: 14. forduló: Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE-5:2 (1.0) gólok: 
Slankovits (2), Kovács Gergő, Kogler Máté, Pintér, 15. forduló: Bucsu KSK-Kőszegfalvi 
SE 4:1 (0:1), gól Pongrácz Dániel, 16. forduló: Kőszegfalvi SE-Torony KSK 0:1 (0:0), 
17. forduló Nárai SK-Kőszegfalvi SE 5:2 (1.0) gólok: Pongrácz Zsolt. Pintér.

Kosárlabda: Helyosztó a 9. helyért
Elvesztette utolsó két alapszakasz mérkőzését a Kőszegi SE. Szombathely 
Város és Városkörnyék (megyei) bajnokságban így eldőlt, hogy a play off-
ban a 9-10. helyért játszik Répcelakkal, akiket az alapszakaszban mind-
kétszer sikerült legyőzni. Az alapszakasz hajrájában a SzoESE érvényesí-
tette a papírformát. A kőszegiek közül Kámán jutott 10 pontig. A záró for-
dulóban a bükieket fogadták. Nagy különbséggel, magabiztosan győzött a 
fürdővárosi csapat, ami azért különösen fájó, mert a két gárda korábban 
kiélezett mérkőzéseket vívott egymással. Kámán (15) és Horváth Roland 
I. (13) jutott 10 pont fölé. Az ellenfélnél Fancsali András, aki korábban a 
kőszegieknél is pattogtatott 32 pontig jutott közte 7 triplával. 

Eredmények: 17. forduló Kőszegi SE-SzoESE 36:74 (9:22, 14:19, 4:16, 
9:17), legjobb dobó: Kámán Kristóf 10 pont, 18. forduló Büki TK-Kőszegi SE 
40:86 (4:23, 7:17, 18:21, 11:25) legjobb dobók: Kámán 15, Horváth I. 13. 
Az alapszakasz végeredménye: 9. Kőszegi SE 18 mérkőzés, 2 győzelem, 16 
vereség, 20 pont, 772:1239 kosárarány.

Horvátzsidányi asztalitenisz
A Szombathelyi Asztalitenisz Kör és a Sport és Ifjúsági Iroda amatőr aszta-
litenisz versenyt szervezett. Március 13-án több mint nyolcvan játékos állt 
asztalhoz. A Horvátzsidány SC hat képviselője szép eredményeket ért el. 
Legtovább Kiss Boldizsár jutott, aki fiú egyéniben csak a döntőben maradt 
alul. Ezüstérme mellett négy bronzérmet is gyűjtöttek a zsidányiak.

Eredmények fiú egyéni: 2. Kiss Boldizsár, női egyéni 3. Szabó Ildikó, női páros 
3. Szabó Ildikó-Papp Hanna, férfi egyéni 3. Molnár Péter, férfi páros 3. Molnár 
Péter, Szűcs János. 

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

epuletkezeles2021@gmail.com
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(március 5.) a serdülő korosztály válogató 
versenyén vett részt a KSE Pusztai Szilveszter 
vezette küldöttsége. Három bronzéremmel tér-
hettek haza. Az eredmények értékét növeli, hogy 
Pusztai Bianka, Tornai Ábel és Pusztai Dominik 
egy korosztállyal idősebbekkel küzdött, Somfai 
Roxána sérülten vívta ki az előkelő negyedik 
helyezést.

Eredmények: 50 kg Pusztai Bianka, 58 kg 4. 
Somfai Roxána, 42 kg Pusztai Dominik, 38 kg 3. 
Tornai Ábel, 75 kg 5. Málovits Noel. Hódosi Noel 
(58 kg) és Tornai Marcell 68 kg) helyezettelenül 
zárt.

Atlétikai összetett OB
A Balog iskola 3 tanulója szerepelt – a Szom-
bathelyi Sportiskola színeiben – a 14 és a 16 év 
alattiak Fedettpályás Összetett Atlétikai Magyar 
bajnokságon. A 14 éveseknél a négypróba „A” 
változatában Gérnyi Zoé 6. lett 43 in dulóból, 
a „B” változatban Horváth Amira 15. helyezett 
33-ból. A 16 évesek között Pápai Nerina ötpró-
bában 8. helyen zárt a 39 fős mezőnyben.

Eredmények: U14 leány négypróba ÷A” 6. 
Gérnyi Zoé (Szombathelyi SI) 1855 pont (60 m 
gát 10,12, súlylökés 9,44, távolugrás 443, 1000 
m 3:38,3), U14 leány négypróba ÷B” 15. Horváth 
Amira (SZSI) 1361 pont (60 m 9,32, magasugrás 
126, súlylökés 5,65, 300 m 49,05), U16 leány 
ötpróba 8. Pápai Nerina 3073 pont (60 m gát 
10,05, magasugrás 139, súlylökés 6,89, távolug-
rás 484, 600 m 1:44,88).

Lóránt Atlétika
Gazdag programjuk volt február márciusban 
a Lóránt FC atlétáinak. Az U16-os Magyar 
bajnokságon Tóth Gréta megszerezte az egye-
sület első bajnoki érmét: 60 méteres gátfutás-
ban ezüstérmet szerzett. Az idősebbek sokat 
készültek, hogy ők is szerepelhessenek az új 
fedettpályás sstadionban. Az összetett bajnok-
ságon is képviseltették magukat, a négypróba 
két változatában indítottak versenyzőt. A zala-
egerszegi Kondex Kupán győzelmet és érmeket 
is begyűjtöttek. A rendszeres versenyzés jó pár 
egyéni csúcsot is eredményezett. A gyerekek 
edzői: Kiricsi Berill és Németh András.

Eredmények U16 Fedettpályás OB (Bp. febru-
ár 5-6.) fiú 60 m 26.Kumánovich Kristóf 9,05, 
300m 26.Kumánovich Kristóf 47,99, leány 60m 
15.Fekete Nóra 8,54 (ief. 8,31), 19.Tóth Gré-
ta 8,43, 42. Bognár Liliána 8,86, 60m gátfutás 
2.Tóth Gréta 9,19, 300 m 22.Fekete Nóra 46,50, 
36. Bognár Liliána 49,84, távolugrás 11.Tóth 
Gréta 4,70, 25. Bognár Liliána 4,13. nyílt ver-
seny férfi 60 m 21. Sáray László 7,32, női 60 m 
gátfutás 6. Kiricsi Berill 9,20 (ief 9,14). U18 és 
U20 Fedettpályás OB (Nyíregyháza, február 12-
13.) U20 férfi 60 m 10. Sáray László 7,24, 200m 
22. Sáray László 24,78, U18 női 60 m 33.Varga 
Boglárka 9,01, 35.Kumánovich Kata 9,55, 200 
m 30. Gulyás Zóra 30,25, 400 m 28. Gulyás Zóra 
68,52, 60 m gát 12. Gulyás Zóra 10,67, nyílt 
verseny női 60 m gátfutás 4. Kiricsi Berill 9,09. 
XVII.Kondex kupa (Zalaegerszeg, február 19.) 
férfi 60 m 1.Sáray László 7,0, távolugrás 3.Sáray 
László 546, 10. Fodor Botond 353, női 60 m 16. 
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Tömpe Anna 9,3, 60 m gátfutás 2. Kiricsi Berill 
8,9, távolugrás 11. Horváth Amira 400 (saját kor-
osztályában 2.), 14. Kumánovich Kinga 346 (sa-
ját korosztályában 4.). U14 összetett bajnok-
ság (Budapest, március 13.) négypróba „A” 37. 
Kumánovich Kinga 1001 pont (60 m gát 11,77, 
távol 3,52, súlylökés 4,43, 1000 m 3:46.7), 
43.Mentes Málna 684 pont (12.55, 3.10, 4.95, 
4:22.2), négypróba „B” 15. Horváth Amira 1361 
pont  (60 m 9,3, magasugrás 126, súlylökés 
5,65, 300 m 49,05)

Diákfoci: Tavaszi Mikulás
Decemberben a vírusveszély miatt nem tudta 
megrendezni hagyományos labdarúgó Mikulás 
Kupáját a Balog iskola. A vírushelyzet enyhülé-
sével, ha késve is, megérkezett a Mikulás a tor-
na díjaival. Hat iskola 24 csapata mérkőzött a 
négy diákolimpiai korcsoportban. A balog iskola 
csapatai nem bizonyultak udvarias házigazdá-
nak. Csapatai valamennyi korcsoportban az 
élen végeztek. Érem viszont jutott a Berseknek, 
Bőnek, Zsirának, Vépnek és a gyöngyösfalui Tol-
naynak is.

Eredmények I. korcsoport 1. Balog, 2. Bersek, 
3. Bő, Gólkirály: Alasz Bence (Bersek) és Orsós 
Rikárdó (Balog) 10-10 gól. II. kcs. 1. Balog I, 2. 
Zsira, 3. Balog II, Gólkirály: Temesi Fábián (Balog 
I) 4 gól. III. kcs. 1. Balog, 2. Bersek, 3. Bő, Gólki-
rály: Zsoldos Szabasztián (Bersek) 7 gól. IV. kcs. 1. 
Balog, 2. Tolnay, 3. Vép, Gólkirály: Németh Bence 
(Balog) 6 gól.

Az általános iskolások teremlabdarúgó „sze-
zon”-ja ezzel a tornával várhatóan nem feje-
ződött be. A támogatóknak hála a tervek sze-
rint rendhagyó időszakban, április-májusban a 
hagyományos Béri Balog Kupát is megrendezi 
az iskola. A legkisebbek a Grapello Kupáért, a 
nagyobbak a Tolnay Vendéglő Kupáért küzdenek, 
a felsősök a Recko Kupáért illetve a Magyar 
Snapszer Szövetség Kupáért lépnek pályára.

Kosárlabda edzőtábor

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség március 
23-27-ig edzőtábort szervezett Székesfehérvár-
ra a jövő évi berlini Világjátékokra készülő női 
egyesített kosárlabda csapat számára. Négy kő-
szegi játékos is a csapat tagja: Keresztényi Kin-
ga, Balogh Natália és Perjési Mónika mint SO 
(speciális olimpiai) sportoló, Szakos Kata, mint 
partnerjátékos. A trénerek napi két edzést vezé-
nyeltek a fiataloknak. Az edzői csapatnak is volt 
kőszegi tagja, Barabás Krisztián személyében. A 
fiatalok a tábor zárásaként megtekinthették az 
Alba Fehérvár-Szeged NB I-es mérkőzést.

Diáksport

Röplabda: Jurisichos ezüstök

A fiúk ezüstérme után a lányok is a dobogó 
második fokára állhattak a „B” kategória leány 
röplabda megyei Diákolimpián. Az elődöntő-
ben magabiztosan győzték le a szombathelyi 
második helyezettet. A döntőben azonban az 
első játszma szoros megnyerése után az ellen-
fél lendületbe jött s a maga javára fordította a 
mérkőzést.

Eredmények lányok Megyei döntő (Szombathely, 
március 8.) elődöntő Jurisich-Horváth Boldizsár 
(Szombathely) 2:0 (50:27), Jurisich-Kereskedelmi 
(Szombathely) 2:1 (58:56), Jurisich-Turisztikai 
(Sárvár) 1:2 (64:43). Felkészítő: Terplán Gabriella.

Birkózó dömping
Pusztai Tamás irányításával háromfős kőszegi 
delegáció versenyzett Mezőfalván, az országos 
döntőre minősítő kötöttfogású bajnokságon. Va-
lamennyi kőszegi birkózó kiharcolta a továbbju-
tást. Pusztai Dániel idősebbek között versenyez-
ve is továbbjutott. A döntőn is külön engedéllyel 
versenyezhet.

Eredmények: Diák I: (2009-2010) 32 kg 5. 
Pusztai Dániel, 42 kg 3. Pusztai Dominik, 50 kg 
3. Tóth Ábel.

Remekeltek a kőszegi birkózók Steinbrunnban 
(Ausztria) azon a március 12-ei, meghívásos 
tornán, ahol 110 induló lépett szőnyegre oszt-
rák, magyar és szlovák csapatok színeiben. A 
kőszegi csapat 13 tagja tizenhárom éremmel (4 
arany, 8 ezüst és 1 bronz). A győztesek: Németh 
Áron, Tóth Ábel, Polgár Ádin és Pusztai.

Eredmények 2010-11-es korcsoport 32 kg 2. 
Pusztai Dániel, 43 kg 1. Németh Áron, 50 kg 1. 
Tóth Ábel, 56 kg 2. Csánits Barnabás, 34 kg 2. 
Vlasits Ákos, 60 kg 2. Rémai Csongor. 2012-13-
as korcsoport 26 kg 1. Polgár Ádin, 26 kg 3. Gróf 
Gréti, 28 kg 2. Róth Ármin, 35 kg 1. Pusztai Szil-
veszter, 35 kg 2. Kóczán Kolos, 40 kg 2. Bakai 
Brendon, 48 kg 2. Rémai Zétény.

A Diák II. korcsoport országos döntőjét 
Győrben rendezték (február 27.) Pusztai Dániel 
(32 kg) nyakába ezüstérmet akasztottak, Pusz-
tai Szilveszter (35 kg) ötödik helyen zárt.
Március nyitányaként Kiskunfélegyházán 
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