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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

A sötétségrŐl
Kőszeg utcáit feldíszítettük. Helyére ke-
rült a Fő téren a város karácsonyfája, a 
Jurisics téren pedig – igazi téli hangu-
latban – a második gyertya is fellob-
bant a nagy adventi koszorún. 
Először mindjárt a hónap első napján, 
december 1-jén gyűltünk a kicsi kis 
remegő láng köré. Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében – Harangozó Vil-
mos szavaival, csodás énekszó mellett 
– eljött az őszinte várakozás időszaka, 
amely „segít közelebb jutni Jézus Krisz-
tushoz”! 
„A világban uralkodó sötétség az első 
bűn elkövetésével kezdődött – mondta. 
– De ahol eláradt a bűn, ott túláradt a 
kegyelem!” Bizonyára így van, és a sze-
retetet, amit olyan sokszor emlegetünk 
ezekben a napokban, reményeink sze-
rint, mindenki szívében erősebben mun-
kálkodik. Erősebben jelen van azoknak 
a szívében is, akik éppen rorátéra igye-
keznek, vagy térden állva imádkoznak 
mindnyájunkért; és talán azokéban is, 
akik fejében éppen az jár, hogy „ere-
jüket”, brutalitásukat kimutassák azál-
tal, hogy templomokat gyaláznak meg, 
virágtartókat döntenek fel, ablaküveget 
törnek be, szándékosan kárt és fájdal-
mat okoznak. „Nem kőszegiek tették” – 
hallani itt-ott reménykedő megnyilvá-
nulásokat, de a lényeget tekintve nem 
ez a legfontosabb kérdés.
Az adventtel új egyházi év, új remény 
köszönt ránk, és általa – szűkebb és 
tágabb Hazánkban egyaránt – talán a 
sötétség is ritkábban száll majd alá!

Tóthárpád F.
Fényképezte: Németh Iván

BOLDOG KARÁCSONYT!
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Érdeme�
váltani…

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minõsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés 
további szerzõdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általá-
nos Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát 
fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

Forint betét
6 hónapos futamidôvel
új megtakarításokra

f

EBKM
3,50%-5,05%

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg: 2,80%, EBKM 2,80%

Jóváírjuk
a lekötésre kerülô összegre az átutalást terhelô

tranzakciós illeték kétszeres 
összegét
kamatprémium formájában!

KÔSZEGI FIÓK, 
VÁRKÖR 6.,
TEL.: +36 94/562-030

Bérleti díjakról

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: OOK-Press Kft.

szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
terjesztés: Pannon lapok társasága Kiadói Kft.
IssN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

A Kőszegi Városgondnokság az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérleti díjának minimá-
lis emelésére tett javaslatot. A 25 
percig tartó vitában a tények üt-
köztek önmagukkal. Az előterjesz-
tés indoklása szerint öt éve nem 
emelkedtek a bérleti díjak. Lakások 
besorolása alapján kategorizálva 
történt meg az emelésről szóló ja-
vaslat, több helyen nulla forinttal. 
Giczy József szerint az emelés ter-
vezete ellentmond a rezsicsökken-
tésnek. Válaszában Kovács István 
városgondnok viszont arról beszélt, 
hogy a komfortos, félkomfortos la-
kások fenntartására a bevételnél 
sokkal többet fordít a városgond-
nokság. A város tulajdonában lévő 
lakások többségénél a „műemlék” 
jelleg is többletköltséget okoz egy-
egy karbantartásnál. Ezt a pénzt 
is meg kell valakinek fizetni. A 
városgondnok azt is hangsúlyozta, 
hogy az érintett bérlők két okból is 
kérhetnek kedvezményt a bérleti 
díjból. A kettő együtt elérheti az 

50%-ot. A tervezett emelés hatvan 
lakást érint. 
A vita során számba vették a vá-
rosgondnokság – meg nem fizetett 
bérleti és közműtartozásokból szár-
mazó – kintlévőségeit. A 2005-ös 
évtől származó halmozódások okán 
ez az összeg meghaladja az ötven 
millió forintot. Pozitív tendenciának 
minősítette a városgondnok azt, 
hogy idén, az első félévben csak 
5,1 millióval nőtt a tartozás ösz-
szege. Ez a megelőző év hasonló 
időszakához képest lényegesen 
kisebb. A változáshoz az is hozzájá-
rult, hogy a nemfizetőkkel szemben 
szankciókat alkalmaztak, és alkal-
maznak a jövőben is.
Idén14 bérlőnek felmondott a vá-
rosgondnokság, mert úgy ítélték 
meg a helyzetet, hogy „komolyra 
kell venni az ügyet”, a bérlők viszont 
nem vették komolyan a felszólításo-
kat. A felmondást követő jogi proce-
dúra hosszú folyamat, előfordulhat, 
hogy a bíróságon ígéretet tesz a 
bérlő, majd fizet is egy-két hónapot, 

Fogadóórák időpontjai
BásTHY BÉLA alpolgármester: december 18.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: december 11.

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

Rövid hírek
A Központi Óvoda szülői munka-
közössége kéréssel fordult az ön-
kormányzathoz. Azt szeretnék, ha a 
gyermekek óvodába vitelét, illetve 
a déli valamint a délutáni órákban 
történő hazavitelét megkönnyítené 
az önkormányzat. Az intézmény előtt 
fizető parkoló működik, ezért azt ké-
rik a szülők, hogy jegyváltás nélkül 
is parkolhassanak az esetenkénti 
rövid időre. November 28-án a szü-
lők kérését Kiss Zoltán terjesztette a 
képviselők elé. A határozat szerint 

januárban kerül a kérés napirendre.
November 28-án a testületi ülé-
sen Giczy József arról beszélt, hogy 
az éjszakai órákban nincs ügyeletes 
gyógyszertári ellátás, amely nem 
kötelező a gyógyszertárak részéről. 
Ezért a betegek – ügyeletes orvos 
által felírt – sürgősségi gyógyszereit 
csak Szombathelyen lehet besze-
rezni. A képviselő szerint ez nem 
szolgálja a lakosság érdekeit. Huber 
László polgármester arról beszélt, 
hogy felveszik a kapcsolatot az il-
letékes személyekkel a probléma 
megoldása érdekében.

aztán minden marad a régiben. Idén 
az első félévben hét esetben történt  
adósságrendezés 870 ezer forintban. 
Ezen felül 63 bérlő kapott felszólí-
tást, ebből 25 db-ot ügyvéd küldött 
ki. Ezt követően 17 bérlővel megkö-
tötték a fizetésről szóló megállapo-
dást, amit az érintettek teljesítenek, 
vagyis a normál bérleti díjon felül 

fizetik a törlesztő részleteket is. Hár-
man beléptek az adósságkezelésbe, 
öten kifizették a tartozást.
A helyzetelemzés után a képvise-
lők nem szavazták meg a lakbérek 
emelését, így az ötödik év után a 
hatodikban is érvényesül a rezsi-
csökkentés az önkormányzati laká-
sok bérlői számára.

Kátyúztak
Az elmúlt hónapban kátyúzták a 
Szabóhegyre vezető utat. A költsé-
geket az önkormányzat megosztotta 
a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel. 
Huber László polgármester novem-
ber 28-án megtartott testületi ülé-
sen elmondta, hogy több érintett kő-
szegi tette szóvá a hegyre vezető út 

állapotát. Többen élnek ezen a terü-
leten, a kőszegi hegy is csak ezen az 
úton keresztül közelíthető meg. Ket-
tősség jellemzi ezt az utat: a város 
tulajdona, de az aszfalt rombolását 
– elsődlegesen – az erdőgazdaság 
tehergépjárművei okozzák, amikor 
sok tonna farönkkel közlekednek. 
Ennek a kettőségnek az eredménye 
lett az, hogy a kátyúzásra fordított öt 
millió forintot a két fél megosztotta.
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Az első héten a 2013-ban év Női Autója díjat nyert 
Ford Fiesta szerelmeseinek kedvezett. Karácsonyig 
érdemes naponta ránéznünk a strauss weboldalára: 
www.strauss.hu, hiszen érhetnek minket további 
meglepetések ebben a kategóriában – az alacsony 
árakat illetően!

Egy jégfehér színben tündöklő Ford Kuga 4x4-es  te-
repjáróra is felhívom a figyelmüket! Úgy gondolom, 
Önök is ezt kívánnák a leginkább karácsonyi ajándék-
ként, ha a Ford palettáról választhatnának! 

strauss Autószalon 
szombathely, Zanati u. 58.
tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu

December 9 és 16 között a szalon legjobban felszerelt 
középkategóriás autója, egy titanium Ford Focus 
kombi várja gazdáját! A 3. hét, amely december 16-
23-ig tart, meglepetést tartogat még számunkra is, 
valószínűleg egy családi autóra esik a választás, de 
lehetséges, hogy egy Ford Mondeot vihetünk el egy 
jobban felszerelt Focus árán!

Minden hétre egy autó!
Decemberben hetente más Ford modell „A hét autója”

A szombathelyi Ford autószalon Karácsony előtt kiárusítja készletét: decemberben minden héten más 
autóra kerül a sor, amelyik „A hét autója”, ez azt jelenti, hogy ha szerencsénk van, éppen a kedvenc 
Ford modellünket kaphatjuk meg extra kedvezménnyel!

Közterület-használatáról
A képviselő-testület módosította 
a közterület-használatról és a vá-
roskép védelméről szóló 1/2000. 
(II. 1.) önkormányzati rendeletét. 
cél: az időközben megváltozott 
jogszabályoknak való megfelelés. 
Megtörtént a rendeletben használt 
fogalmak pontosítása, kibővítése. 
Egyebek közt új elemként megje-
lent a rendeletben a vendégjárda (a 
közútnak a járda és az úttest közötti 
része, kivéve a csapadékvíz-elve-
zető árkot) használatával kapcso-
latos szabályozás, és szigorodtak a 
Jurisics tér használatával, valamint 
a rendezvények engedélyezésével 
kapcsolatos rendelkezések is. A ta-
pasztalatok szerint a helyi lakosság 
és a vállalkozások többsége ismeri 
és jogszerűen alkalmazta a rende-
letet, azonban sajnos néhányan a 
közterület-használat iránti kérel-

müket későn, vagy egyáltalán nem 
nyújtották be, és a megfizetendő dí-
jat is csak a felszólításokat követően 
hajlandók befizetni. 
A jövő évtől kiemelt feladata lesz a 
közterület-felügyeletnek a közterü-
let-használat következetes ellenőr-
zése. Az önkormányzat által indított 
áROP-os EU támogatással megva-
lósuló szervezetfejlesztési projekt 
keretében beszerzésre kerülő Ön-
kormányzati Integrált Adatkezelő 
Rendszer – egyebek mellett – segíti 
majd a hivatal munkatársait abban, 
hogy a rendelet rendelkezéseinek 
érvényesítését gyorsan és hatéko-
nyan végezhesse el. A remények 
szerint így a városüzemeltetés ezen 
területén is nagyobb átláthatóság 
és a jobban tervezhető bevételek 
mellett „rend” is lesz. A rendelet 
megtalálható a város honlapján is.

Adókról
A következő évben az önkormány-
zat nem emel adót, és új adót sem 
vezet be. A helyi adókról szóló 
35/2012. (XII. 1.) számú önkor-
mányzati rendeletet a képviselők 
évközben áttekintették, és figye-
lembe vették a tapasztalatokat. A 
telekadó esetében az adókedvez-
mények pontosítása vált szüksé-
gessé. A módosítás szerint a ma-
gánszemély adóalany a fizetendő 
adó 50%-ának megfelelő kedvez-
ményben részesül, amennyiben a 
tulajdonát képező telek köz- vagy 
magánúton gépjárművel közvetle-
nül nem közelíthető meg. A meg-
közelíthetőségre vonatkozó szabá-
lyokat is rögzítettek.
Az adózási fegyelem javítása ér-
dekében az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos rendelkezések közé 
beépítették a nyilvántartási köte-

lezettséget, mely előírja, hogy a 
szálláshelyen a vendégről – az adó 
alapjának és összegének megálla-
pítására alkalmas – nyilvántartást 
kell vezetni. Az adórendelet ezt az 
alábbiak szerint fogalmazza meg:
„A szállásadó a szálláshelyre beje-
lentkező vendéget a megérkezését 
követően haladéktalanul köteles 
nyilvántartásba venni, vagy ameny-
nyiben a szállásadó a nyilvántartást 
elektronikus formában vezeti, a be-
jelentőlapot a vendéggel kitöltetni. A 
szálláshelyet a vendég a nyilvántar-
tásba vételt követően foglalhatja el.”
A vendég a szállásköltséggel együtt 
fizeti meg az üdülőhelyi díjat, 
amit a szolgáltató majd átutal az 
önkormányzatnak. Ezen felül az 
önkormányzat többlettámogatást 
kap az államtól, másfélszer többet, 
mint a vendég által fizetett összeg. 
Ez annyit jelent, hogy a sok turista 
sok aprópénzt hozhat a város kasz-
szájába.

Felhívás
Önkormányzatok, intézmények új 
gépjárművet szerezhetnek be a 
VM által kiírt pályázaton. A Strauss 
Autószalon (Szombathely, Zanati 
út 58. Tel: 94/512-860) ajánlja a 
Ford transit kilenc személyes 
kisbuszt, illetve lehet pályázni sze-
mélygépkocsikra is, pl. Ford Fiesta 
vagy Ford Kuga. Érdeklődőknek 
részletes információkkal szívesen 
állnak rendelkezésre.

Még kapható!

Az Antikváriumban Kőszeg, Város-
ház u. 5. ára 1500 Ft.

Boldog Karácsonyt!
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„Első kézből!”
tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Advent a várakozás, az ünnepre 
való készülődés időszaka. Ilyenkor 
nem csak a családok készülődnek, 
hangolódnak Karácsony ünnepére, 
hanem a különböző civil szerveze-
tek, csoportok is nagymértékben 

hozzájárulnak adventi – karácsonyi 
összejöveteleikkel, nyilvános ren-
dezvényeikkel az ünnepi hangulat 
fokozásához. Egymást érik a kü-
lönböző jótékonysági, karácsonyi 
programok, melyek felmelegítik a 
hétköznapok küzdelmeiben kissé 
megkérgesedett szíveket, fogé-
konyabbá teszik az embereket a 
rászorultak iránti odafigyelésre, és 
elgondolkodtatásra késztetnek a 
boldogság, a szeretet, az egymás 
iránti tisztelet és az örömszerzés 
fontosságáról. Az ezen rendezvé-
nyeken, összejöveteleken résztvevő 
embereket áthatja ez a szellemi-
ség, mely tovább sugárzik, terjed a 
családjuk és barátaik körében. Így 
válik teljessé az ünnepi hangulat, 
mely sajnos ritkán van jelen éle-
tünkben. Ezért is nagyon-nagyon 
fontosak a civil szervezetek, egye-
sületek a város életében, na meg 
azért is, mert sok esetben ők töltik 
meg tartalommal nagyobb városi 
rendezvényeinket, ők viszik tovább 
(ápolják) kulturális örökségünket, 
hagyományainkat. Hálás köszönet 
mindezért a civil szervezetek tag-
jainak, akiknek kívánok közösséget 
teremtő és megtartó munkájukhoz 
nagyon jó egészséget és kitartást. 
Nekik és minden kedves Olvasó-
nak Békés, Boldog, Áldott Kará-
csonyt kívánok!

Huber lászló
polgármester
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Egészségház épül
A képviselők december 5-én tár-
gyalták az egészségház építésére 
vonatkozó pályázati kiírást. Az ön-
kormányzat a beruházásra 200 mil-
lió forintot nyert. Az elhangzott ada-
tok szerint az összes, bruttó költség 
elérheti a 340 millió forintot, amely 
már tartalmazza a berendezések, az 
eszközök beszerzési árát is. Az építő 
cégek január közepéig adhatják be 
ajánlataikat, és a tervek szerint az 
építés 2014. február 15-én kezdődik. 
Szeptember végén viszont a nyertes 
cégnek át kell adni az új épületet, 

amely a Balog iskola mögött, Gábor 
áron utcai bejárattal várja majd a 
betegeket. A beépített terület mére-
te meghaladja az ezer m2-t, tizenhat 
parkoló épül meg. Itt kapnak helyet 
a gyermekorvosi, illetve felnőtt házi 
orvosi rendelők is. A pályázati kiírás, 
amelyen a város megnyert 200 mil-
lió forintot, nem tette lehetővé az 
orvosi ügyelet itteni elhelyezését. 
Egy kérdésre elhangzott válasz sze-
rint a nyert pénzösszeg feletti részt a 
város önállóan biztosan nem tudja 
finanszírozni. Huber László tárgya-

lásokat kezdeményezett az összeg 
biztosítása érdekében. A válaszra 
még várni kell, de az ígéret már 
megérkezett.  Básthy Béla szerint 
egy-egy beruházás megvalósításá-
nál lehet mérlegelni az indítást, de 
ebben az esetben olyan közcélról 
van szó, amely sok embert érint, és 
társadalmi feladat a megvalósítása. 
Ezért lehet bízni a kormányzati se-
gítségben. Dr. Mátrai István kétel-
kedett abban, hogy a befejezésre 
vonatkozó határidő betartható. A 
felsővárosiak érdekeit képviselve 
pedig kérte, hogy legyen megoldott 
a helyi járatos közlekedés. 

KZ

A gyűjtögetők kiveszik
Októbertől a városgondnokság öt 
ezer – szelektív hulladékot tartal-
mazó – sárga zsákot gyűjtött ösz-
sze, amely 400 m3 nem tömörített 
mennyiségnek felel meg. Kovács 
István városgondnok szerint ez ke-
vesebb a korábban tervezettnél, de a 
tendencia jó irányba halad. A lakos-
ság egyre nagyobb része elfogadja, 
hogy a szelektív gyűjtés saját érdek. 
Ha egy-egy család számára kisebb 
kuka is elegendő lesz a kommunális 
hulladékához, akkor kevesebb díjat 
kell azért fizetni. Mindenki önmaga 
oldhatja meg a rezsicsökkentést. A 
lakosság megszokta, hogy páros 
heteken, a kommunális hulladék el-
szállításának napján viszik el a sár-
ga zsákokat, és helyette mindenki 

újat kap. Nagy előny, hogy többféle 
műanyag flakon is gyűjthető így. A 
fémdobozok is elhelyezhetőek, amit 
jól tudnak a „gyűjtögetők” is. A fém-
dobozért pénz lehet kapni, így érde-
mes a begyűjtés előtt körülnézni a 
zsákokban. A begyűjtést a Hulladék-
udvarba szállítják, majd válogatják, 
és azt értékesíti a városgondnokság. 
A kft. az eladás után pénzt kap, de 
emellett az államtól is a termékdíj 

visszatérítése okán. A két bevétel 
még messze nem fedezi a begyűj-
tés költségeit, de ezt a munkát egy 
jövőbe mutató, környezetet védő 
beruházásnak kell tekinteni. 
A városgondnokság részéről válto-
zatlan a kérés: Aki még nem kezdte 
el a szelektív hulladékgyűjtést, az 
tegyen egy lépést ebbe az irányba. 
Az erre a célra szolgáló zsák átve-
hető a városgondnokság telephe-
lyen, és ha már valaki odament, 
vigyen a szomszédjának is.
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Zöldek
November 28-án ismét tárgyalták a 
képviselők a testületi ülések rend-
jéről szóló Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. A Magyar államkincs-
tár jelezte, hogy szükséges felsorol-
ni az önszerveződő közösségeket, 
civil szervezeteket, egyesületeket, 
melyeket tevékenységi körük sze-
rinti napirend tárgyalásakor tanács-
kozási joggal a képviselő-testület 
ülésére meg kell hívni.
A törvény két szervezetet érint Kő-
szegen. Egyik az Alpokalja Zöldek 
Kiemelkedően Közhasznú Egyesü-
let, a másik Kőszeg Város Idősügyi 
Tanácsa. Ez utóbbi rendszerint 
megtárgyalja a testületi ülés előtt 
az időseket érintő napirendi ponto-
kat. Ezt a tényt Huber László pol-
gármester mindig bejelenti a kép-
viselőknek. A környezetvédelemről 
szóló döntéseknél viszont a jövő-
ben meg kell hívni – véleménye-
zési joggal – az Alpokalja Zöldek 
Kiemelkedően Közhasznú Egye-
sületet. Az egyesület rendelkezik 
bejegyzéssel, de az elterjedt hírek 
szerint nem működik. Éppen ezért 

több képviselő kifogásolta, hogy 
egy „esetleg tagság nélküli” szerve-
zetettől kérjenek véleményt egyes 
környezetvédelemről szóló döntés 
előtt. A névben lévő „kiemelke-
dően” jelzőt egy szervezet akkor 
kaphatja meg, ha legalább egy 
önkormányzattal együttműködési 
megállapodást kötött. A korábbi 
években az „Alpokalja” az együtt-
működésre többször tett ajánlatot, 
de a képviselők ezt nem támogat-
ták. Egyes információk szerint ilyen 
szerződést kötött az egyesület egy 
közeli településsel. A képviselők 
fenntartással fogadták a törvényi 
kötelezettséget, viszont elfogadták 
Giczy József javaslatát, miszerint az 
„Alpokalja Zöldek Kiemelkedően 
Közhasznú Egyesületet”-nek bizo-
nyítani kell a meghívás előtt, hogy 
az egyesületekről szóló törvény be-
tartásával működik.

Egy-másért: vége!
November 28-án a képviselők fel-
mondták az „Egy-másért” Közhasz-
nú Egyesülettel kötött megállapo-
dást. Az elmúlt két évben többször 
beszámoltunk az egyesület tevé-
kenységéről, amely a hajléktala-
noknak adott napi feladatot, időn-
ként életcélt. Először a Szociális és 
Gondozási Központ kiskertjében 
termeltek zöldségeket, majd egy 
nagyobb területet kaptak ingyenes 
használatba a várostól. A kertgon-
dozás mellett használt cikket árusí-
tó boltot nyitottak a buszpályaud-
varon. Mindezek működtetését két 
szociális munkás vállalta magára. A 
hajléktalanok önmaguk ellátására 
termeltek zöldséget, és ruhát adtak 
el a „rászorulóknak” a Liszt Ferenc 

utcai boltban. Az üzlethez a termet 
az önkormányzat biztosította, az 
ingyenesség ellenszolgáltatásaként 
a hajléktalanok működtették a ko-
rábban zárva tartott Wc-t. Básthy 
Béla alpolgármester beszélt az 
egyesület tevékenységéről, amely 
„jó projekt” volt sok ember számára, 
de ennek most vége szakadt. Giczy 
József szerint a szociális munkások 
kényszerű távozása miatt borult fel 
a rendszer.  Az egyesület hasznos-
ságát a képviselők sem vitatták, 
és a Wc üzemeltetésnek a folyta-
tását fontosnak tartották. Ezzel a 
feladattal megbízták a városgond-
nokságot, a működtetés feltételéit 
várhatóan januárban tárgyalják a 
képviselők. 

Jogszabályi változások miatt módo-
sították a képviselők a közterületek 
használatáról szóló rendeletet. Be-
vezetésre került a hangos reklám fo-
galma, illetve az ezzel összefüggően 
fizetendő közterület-használati díj. 
Hangos reklámnak minősül a han-
gosító-berendezéssel történő rek-
lámcélú közterület-használat, ilyen 
például a cirkuszi előadások reklá-
mozása. A mozgóboltok viszont nem 
tartoznak a hangos reklám fogalma 
alá. Fontos változás az is, hogy az 
elektromos erősítésű zeneszolgálta-
tással társított, nem önkormányzati 
rendezvényekhez a polgármester 
csak kivételesen indokolt esetben 
adhat engedélyt a közterületre.
Rába László arról kérdezett: hogyan 
biztosítható az, hogy egy-egy ren-

dezvény után a közterületet használó 
személy vagy vállalkozás tisztán adja 
vissza a területet a városlakóknak, 
mert a „mi kövünk lesz akkor is, ha 
az olajosan ott marad”. Kovács Ist-
ván városgondok arról beszélt, hogy 
a zsíros, olajos foltok szempontjából 
elsődleges a megelőzés, mert nehéz 
feladat ezek eltávolítása. Egy-egy 
városi nagyrendezvény után a nor-
mál takarítás költsége bőven meg-
haladja a százezer forintot. (Ezt a 
munkát a városgondnokság mindig 
példásan elvégzi. / a szerk./)  A kép-
viselők úgy döntöttek, hogy ezentúl 
a kiadott használati engedélynek 
tartalmaznia kell egy olyan szerző-
dést, amelyet a használó szervezet 
köt meg a városgondnoksággal a 
terület helyreállítására vonatkozóan.

Hangos reklám és az olajLakossági apró
régI PéNZeKet, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
tel.: 06/30-3246-357
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találkozások is napirenden vannak. Plébániai 
szolgálatunk a ministráns közösség vezetése 
Attila atyával együtt. Mivel gyermekeink is mi-
nistránsok, ezért a családtól ez sem vesz el plusz 
időt. Óvodás nagycsoportostól nyolcadikosig 
foglalkozunk velük. Van egy előképző, 4-5 hó-
napig tart. Megtanítjuk nekik, hogy kell mozogni 
a templomban, milyen eszközöket használunk, 
mi micsoda. Ebben Attila atya segíti őket. Van 
egy ünnepélyes szentmise, ekkor megkapják fe-

hér ruhájukat, a szülők öltöztetik be őket. Itt is 
fontosnak tartjuk a közösségépítést. Szervezünk 
kirándulást, nyári tábort, szabadidős programo-
kat szülőkkel együtt.
– Minek tudjátok be ezt a lelkesedést, mely 
bennetek él?
– Ennek az alapja a házastársi kapcsolat milyen-
sége. A házasság ápolása ugyanúgy feladatigé-
nyes, mint a kert gondozása. Más házaspárokkal 
közösen alkotunk családos közösséget. Rend-
szeres találkozásaink során a gyereknevelésről, 
a családról, a hitünkről való beszélgetés és a kö-
zös ima olyan erőforrás, ami hetekre erőt ad ne-
künk. Fontos, hogy egymásra is szánjunk mindig 
időt. Néha kell a kikapcsolódás gyerekek nélkül, 
egy esti vacsora vagy egy hétvége kettesben.
– Mit tudhatunk a gyerekekről?
– Gellért betöltötte a 16-ot. A gimnázium 
kéttannyelvű osztályába jár, angolul tanul, de 
már németből is nyelvvizsgázott. Szoftverfejlesz-
tő informatikai mérnöknek készül. A Veszprémi 
Egyetem által szervezett 5 hétvégés tehetség-
gondozó programon vesz részt. Benedek fiunk 
nyolcadikos, ő is bátyja után a kéttannyelvű 
tagozatra készül. Jó tanuló, mozgékony, jó hu-
morú. Panna ötödikes, csendes, igazi kislány, 
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Kávészünet a Pászner – Markovits családdal
 Karácsonyi készülődés négy gyerekkel

Nem volt egyszerű megszervezni az inter-
jút, ennek oka az alábbiakból kiderül. ti-
zennyolcadik  éve házasok. Judit az egyházi 
iskola tanítója, hittanára. gábor egy francia 
szemüvegkeretgyár hazai képviselője, vál-
lalkozó.  Van pedagógus múltja is, érettségi 
után a MÁV-ban gyermekfelügyelősködött.  
Majd a banki szférában dolgozott, mielőtt 
az optikai cégnél elhelyezkedett. A család 
életével össze lehet hangolni a képviseleti 
munkát. Négy gyermekük van: gellért 16, 
Benedek 14, Panna 11, Domonkos 8 éves. 
Judit 13 évig otthon volt a gyerekekkel. 
Négy éve ment vissza a szakmába, kezdet-
ben félállásban. Másodikosai vannak, hit-
tant is tanít. Amíg Judit a gyerekekkel volt, 
akkor is kivette gábor a részét a családi 
munkamegosztásból, Judit a háttérből tá-
mogatta a munkáját. Most viszont alapos 
logisztikai szervezést igényel, hogy meg-
osszák a család ellátásával kapcsolatos 
feladatokat. gellért gimnazista, a többiek 
anyuval egy iskolába, az Árpád-házi szt. 
Margitba járnak. Amíg anyának elfoglalt-
sága van, apa viszi a kisebbeket uszodába. 
Mindig a család az első. Volt idő, amikor 
emiatt kicsit szűkösebben éltek, mert a 
gyerekek rovására gábor  nem vállalt plusz 
munkát,  hogy többet lehessen velük. 
– Köztudott, hogy az egyházban is sokféle 
munkát végeztek. Ez hogy fér bele a család 
életébe?  
– Fontosnak tartottuk, hogy olyan munká-
ba fogjunk bele, ami nem a családtól veszi el 
az időt. A Szombathelyi Egyházmegyében a 
családpasztorációs Bizottság tagjai vagyunk. Itt 
mindenki családos, a bizottsági ülésekre a gye-
rekek is jönnek velünk. A püspök atya megbí-
zásából a családos programokat öt család fogja 
össze. Minden évben van egy adventi lelki nap 
az egyházmegyében mintegy 300 fő részvéte-
lével, ennek az előkészítésében részt veszünk. 
Májusban van egy családi majális, mindig más 
helyszínen. A nyáron egyházmegyei családtá-
borba készülünk, melyet 200 főre tervezünk 
a Balatonnál, sok programmal. Előadások fel-
nőtteknek a házasságról, családról, gyerekne-
velésről, közben a gyerekeknek korosztályos 
programok – sorolja Judit. – Persze vannak nem 
ennyire látványos feladataink is – folytatja Gá-
bor – műhelymunkának is nevezhető a család, 
a házasság értékének a minél szélesebb körben 
való terjesztése a mostani ideológiai áramlatok-
kal szemben. Kicsit a házasság elé megyünk, a 
házasságra való felkészülésnek – tapasztalatok-
ra épülő – módszertanát dolgozzuk ki. Más egy-
házmegyék családreferenseivel való rendszeres 

a tanulásban ő sem marad el a fiúktól. Do-
monkosnak is jól megy a tanulás, most éppen 
képregényt készít a családról. A matematikát 
mindegyik gyerekünk szereti, versenyeken szép 
eredményeket érnek el. Gellért Benedekkel, 
Domonkos pedig Pannával érti meg jól magát. 
A két nagyfiú katolikus ifjúsági közösségbe jár. 
Lehet bármilyen konfliktus közöttük, kifelé meg-
védik egymást, igazi összetartó testvérek. Nem 
„sablon-gyerekek”, mindegyik önálló egyéniség, 

saját értékekkel.
– Milyen minta a családotok a Ti 
gyermekeiteknek? 
– Gellért számára vonzó a nagycsalád. 
Ő is hasonlóan szeretne élni, sok közös 
családi programmal. Ha a saját gyer-
mekünk követendőnek látja, akkor ta-
lán jó példák vagyunk számára.
– Hogyan készültök a karácsonyra?
– Az ajándékokat már előre beszerez-
zük. Az advent tényleg a várakozásról 
szól nálunk. Adventi naptárunk nem 
csokit rejt, hanem minden napra egy 
jócselekedetre való felhívást. Reggel 
az imánál felolvassuk, este a nap vé-
gén pedig megosztjuk egymással, ki-
nek hogyan sikerült ez a feladat.  Ter-
mészetesen mi is elmondjuk, megoszt-
juk a velünk történteket. Kiben láttam  
meg a jót, kihez voltam  kedves. Az esti 
közös ima után így térünk nyugovóra. 

Az adventi üzenőfalunkon  mindenkinek van egy 
borítékja,  rövid üzeneteket küldünk egymásnak, 
melyeket majd Szenteste olvasunk fel.

Kiss János
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A gyermekeknél jelentkező szemé-
szeti eltérések gyakran veleszü-
letett látáshibák. A gyermek nem 
érzi a látását rossznak, hiszen nincs 
tapasztalata, hogy milyen a jó lá-
tásélesség. A szülő sem minden 
esetben veszi észre a problémát, 
ezért panasz nélkül is javasolt a 

gyermekek szemészeti szűrése pl.: 
kancsalság, fejfájás, iskolakezdés 
előtti korban, illetve, ha egyik vagy 
mindkét szülő szemüveges. A pon-
tos eredményhez pupillatágító 
cseppentésére van szükség, 
amit csak szemész szakorvos 
alkalmazhat. A szem alapos vizs-
gálatához jobb betekintést ad a 
vizsgálófényre nem szűkülő pupilla, 
valamint, e cseppek másik hatása 
az alkalmazkodó képesség idősza-
kos leállítása. Fiatal korban a fóku-
száló képesség ugyanis olyan nagy-
fokú, hogy akár nagyobb dioptriák 
is rejtve maradhatnak, ami esetleg 
kancsalsághoz, időszakos látásza-
varhoz vagy fejfájáshoz vezethet. 
A pupillatágítása két módon tör-

Gyermekek szemészeti vizsgálata

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

ténhet: az orvos által receptre felírt 
szemcseppet a következő vizsgálat 
előtt a szülő cseppenti a gyermek 
szemébe, vagy a rendelőben az 
orvos cseppent és előírt várako-
zási idő után vizsgálható tovább 
a gyermek. A két lehetőség közül 
a szemész dönt a páciens kora, 
hozzáállása, türelme, viselkedése 
alapján. A pupillatágító használa-
ta semmilyen kellemetlenséggel, 
károsodással nem jár, esetleg rövid 
időtartamra a közeli látás – írás, ol-
vasás – nehezítetté válik. A vizsgá-
latok eredménye után előírt kezelés 
betartása a szülő feladata, felelős-
sége. A közös munka hozza meg az 
eredményt, hogy „szemünk fénye” 
tökéletesen láthasson.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánok: 

Kőhalmi-szalay Mónika

A távfűtés kérdése
November 4-én a Kőszegi 
Távhőszolgáltató Kft. vezetője 
komoly problémákkal kereste fel 
Huber László polgármestert. Szanyi 
Gyula a cég veszteségeire hivatkoz-
va kérte a városvezető segítségét. A 
kialakult helyzetről a polgármester 
levelet írt a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériumnak, és ágh Péter 
az ügyben illetékes országgyűlési 
képviselő, a Fidesz frakcióvezető-

helyettese felé is érkezett kérés.
Szanyi Gyula igazgató kérdésünk-
re elmondta, hogy a szolgáltatást 
hatósági ár alapján végzik, az 
ebből származó bevételen kívül a 
minisztériumtól is kap a cég támo-
gatást. Az elmúlt év is veszteséget 
mutat, amely idén olyan mértékű 
lett, hogy a fűtés illetve a melegvíz 
ellátása is veszélybe került. Ezért 
kérték a kormányzati segítséget. 

Májusban az újság hasábjain be-
számoltunk arról, hogy a kőszegi 
távhőt az osztrák tulajdonos már 
eladta, a teljes tulajdonváltás pedig 
a SZOVA Zrt. és Szombathely ön-
kormányzatának döntésén múlik. 
Novemberben a megyei lapban 
megjelent hirdetés a betervezett 
értékesítésre utal. A vásárlási szán-
dékot december közepéig lehet be-
jelenteni a mostani tulajdonosok-
nak. Kérdésünkre megerősítették 
azt a hírt, miszerint – egy német 
befektetési háttérrel rendelkező – 

A tervek
November 16-án a Pécsi Tudo-
mányegyetem Pollack Mihály Mű-
szaki és Informatikai Kar negyed-
éves építész hallgatói mutatták be 
a Jurisics-várban azokat a terveket, 

magyar cég akar tulajdonosa lenni 
a kőszegi távhőnek. A „befektető” 
energetikai beruházások területén 
tevékenykedik.
Lapzártig még nem érkezett meg 
a kormányzati válasz a Kőszegi 
Távhőszolgáltató Kft. támogatá-
sáról, de informálisan úgy tudjuk, 
hogy fokozott a segítség szándéka. 
A helyzetet nehezíti, hogy Kőszeg 
az egyetlen város, amely helyi szol-
gáltató cég tulajdonjogával nem 
rendelkezik.

KZ

Áradás
November 24-én vasárnap a 
Gyöngyös-patak a Nemezgyár fe-
lett, attól néhány száz méterre, ki-
lépett a mederből. A víz elöntötte 
az ott lévő hat ház környékét, de 
az épületekbe nem folyt be, mert 
azok magasabban fekszenek. Ezt 
a területet egy övárok veszi kö-
rül, amely nem tudta elvezetni a 
nagy mennyiségű vizet. Ezért az 
útnál lévő átereszt át kellett vág-
ni, hogy gyorsan lefolyasson a ki-
áramlott víz. A veszélyhelyzet idő-
szakában két személy elhagyta a 
házaikat: rokonokhoz költözött. A 
katasztrófavédelem, a tűzoltóság 
a mentésben, a kárelhárításban 
határozottan lépett fel. Az áteresz  
helyreállítását a vis maior kereté-
ből  végzik el.
Az esemény okáról Huber László 
polgármester beszélt november 
28-án a képviselőknek. 
A Gyöngyös-pataknak ezt a sza-
kaszát az Őrségi Nemzeti Park 
természetvédelmi övezetté nyil-
vánította, és nem engedélyezték 
a terület rendezését, a fák kivá-
gását. A megnövekedett vízmeny-
nyiség hatására a patak medrébe 
dőlt négy fa, amelyek akadályoz-
ták az uszadékok haladását, ezért 
kialakult egy természetes gát, a 
Gyöngyös vize pedig kilépett a 
mederből.  
Az esemény után a környezet-
védőkkel együtt tartották meg a 
helyszíni szemlét.  A megállapodás 
szerint a veszélyt jelentő fákat ki 
lehet vágni, hiszen fontos a továb-
bi károk megelőzése. (Az egyik fa 
törzsét hód rágta át, az állat jel-
legzetes rágása felismerhető.) 

amelyeket Kőszegre, mint meg-
valósítható „álmot” alkottak meg. 
Korábban a hallgatók hosszabb időt 
töltöttek el a városban, ismerkedtek 
Kőszeg építészetével, majd papír-
ra vettették terveiket, amelyek azt 
vizsgálták: miként lehetne fejleszte-
ni az adott településrészt. A munká-

kat mintegy tíz főből álló zsűri 
bírálta el, és a helyezéseket a 
következő terveknek ítélte. 
Első helyezett: Kőszeg fejlesz-
tési lehetőségei a sport tekin-
tetében. A tájba illő, egyszerű 
és ötletes konténer épületek 
ből áll, nagyon szép és látvá-
nyos munkaként megalkotva. 
Második helyezett: A vágó-
híd környékének fejlesztései,  

intermodális pályaudvar és piac 
ötletes megoldásokkal. Egyéni 
épület díja: A piac kialakítására 
egyszerű, de nagyon ötletes és 
fenntartható megoldással a jelen-
legi piac helyére tervezve. Akár 
holnap megvalósítható lenne.
Huber László polgármester meg-
köszönte dr. Veres Gábor egyetemi 
docens kezdeményezését, munká-
ját, amit annak érdekében fejtett 
ki, hogy Kőszeg legyen a tanul-
mányi feladat megvalósításának 
a helyszíne. A bemutatott munkák 
segítséget nyújthatnak a város te-
lepülésrendezési terveinek elkészí-
téséhez. A makettek, a tablók vár-
hatóan a városházán lesznek majd 
megtekinthetőek.
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Sem kőszegi és sem velemi nem felejtheti el
Kőszegen a Kálvária-hegy alatt 
található a Szent Korona őrzési he-
lye. A történelmünk egy kis szeletét 
megőrizve 2012. augusztus 20-
án átadták a felújítottott bunkert 
és környezetét. A magyar nemzet 
szimbólumát egy menekítés során 
1944. december 4-én éjszaka hoz-
ták Kőszegre. Az érkezés perceiről 
idén is megemlékeztek. 
„Nálunk, a világon egyedülálló mó-
don nem a királynak volt koronája, 
országa és népe, hanem a koroná-
nak volt királya, országa és népe!”  
– mondta Huber László polgár-
mester azon a helyen, ahol egykor 
a Magyar Királyi Koronaőrök a 
hosszú száműzetése előtt utoljára 
őrizték az ereklyét magyar földön. 

A városvezető arról beszélt, hogy – 
egyes források szerint – december 
27-ig az Evangélikus Leánylíceum-
ban őrizték, és innen vitték a Szent 
Jobbal és a koronázási ékszerekkel 
együtt a – Kőszegen várható bom-
bázások miatt – velemi óvóhelyre. A 
városba hozták újra március 19-én.
Ha „szembe nézünk a Szent Ko-
ronával, akkor az őseink néznek 
vissza ránk. … Az első találkozás a 
történelmi ereklyével mindenkit rá-
döbbenthet, hogy a Szent Korona és 
a nemzet ma, a demokráciában is 
összetartozik” – mondta ágh Péter 
országgyűlési képviselő a hallga-
tóságnak. Majd arról beszélt, hogy 
az államalapítás ezer éves évfor-
dulóján, 2000-ben az országgyűlés 

tagjai meggyőző-
désből kimondták: 
„A Szent Korona a 
magyar állam foly-
tonosságát és füg-
getlenségét megtes-
tesítő ereklyeként él 
a nemzet tudatában 
és a magyar közjogi 
hagyományban.” Ezt 
követően a történel-
münkre utalva így 
fogalmazott: „Annyi mindenünk el-
veszett, de ez az ereklye nem. Min-
dig visszatalált, ahogy a magyarok 
is mindig visszanyúltak hozzá.”
December 5-én délután Velemben 
is megemlékeztek a történelmi 
eseményről, amelyen Szurmay 

Sándor a honvéd koronaőrség pa-
rancsnoka beszélt. A korona-ládát 
1944. december 27-én szállítot-
ták Velembe, majd a tárolására a 
Stirling-villához tartozó területen 
barlangszerű üreget alakítottak 
ki. Az őrség 16 fős állománya egy 
közeli fészerben volt elhelyezve. 
Eközben Kőszegen elkezdték épí-
teni a korona-bunkert. Majd rövid 
itt tartózkodás után 1945. március 
28-án hajnalban az őrségnek az 
ereklyékkel át kellett lépni a ma-
gyar határt.  A közösség előtt Hor-
váth Miklós Velem polgármestere 
arról beszélt, hogy ’44 év vége 
más világot hozott a falu életébe. A 
Szent Korona három hónapig való 
itt tartózkodása okán megszentelte 
a falu földjét, és „ezt velemi ember 
sosem felejtheti el”.

Kámán Z.

Szervezetfejlesztés az önkormányzatnál
A hatékonyabb és átláthatóbb működés a cél
Kőszeg Város Önkormányzata si-
keresen pályázott az államreform 
Operatív Program keretében a 
Szervezetfejlesztés konvergencia 
régiókban lévő önkormányzatok 
számára c. (áROP.1.A.5_2013) 
pályázaton. Az Önkormányzat a 
maximálisan elnyerhető 22 M Ft-ot 
nyerte el. Az Európai Uniós támo-
gatás 100 %-os, önrész nem szük-
séges a projekt megvalósításához.
A 2014. végéig tartó projektben 
felülvizsgálatra kerül az önkor-
mányzati működés szinte minden 
szegmense és szintje (horizontális 
és vertikális irányban is), bele-
értve az intézményeket és a saját 
tulajdonú városüzemeltető cégét 
is. A projekt keretében saját mun-

katársak és külső szakértő cég be-
vonásával 3 alkalommal lakossági 
igényfelmérés is történik, elsősor-
ban a lakosság és a vállalkozások 
irányában történő közszolgáltatás-
ok ügyfélbarátabbá tételének elő-
segítése érdekében. cél emellett a 
költségcsökkentés és hatékonyság-
növelés is, mind az önkormányzat-
nál, mint az intézményeinél.
A program keretében beszerzésre 
kerül egy Önkormányzati Integrált 
Adatkezelő Rendszer  is, melynek 

célja az önkormányzat, valamint 
intézményeinek tevékenységei, 
gazdálkodása során rendszere-
sen használt, valamint keletkezett 
közérdekű, illetve belső használa-
tú adatok feldolgozása, integrált 
programban történő rendszerezése. 
A program segítségével felgyor-
sul a hivatalon belüli adatgyűjtés, 
valamint a külső adatszolgáltatás 
is. Emellett lehetőséget nyújt sta-
tisztikák, kimutatások készítésére, 
valamint a közérdekű adatok rend-

szerezett gyűjtésére és a honlapon 
történő közzétételére. 
A projekt során tanulmányok, és 
egyéb a későbbi döntéseket meg-
alapozó dokumentumok készülnek, 
valamint lehetőség nyílik más ön-
kormányzatokkal történő tapaszta-
latcserére is.
Az első lakossági igényfelmérés 
december második felétől Kőszeg 
város honlapján elektronikus for-
mátumban, míg az önkormányzati 
hivatalban, az érintett intézmé-
nyekben papír alapon lesz elérhe-
tő. A kérdőív kitöltését, gyűjtését 
emellett kérdezőbiztosok is segítik 
majd.

Polgármesterek
December 5-én Michl József Tata vá-
rosvezetője a járás, a kistérség több 
polgármesterével együtt tett látoga-
tást Kőszegen. Huber László elmon-
dása szerint: A városnéző séta után a 
hivatalban cserélték ki az önkormány-
zatok működéséről a tapasztalatokat. 
Az eszmecsere során több hasonlósá-
got találtak az eredményesnek minő-
sített találkozón.

Idétlenség éjszakája
November 3-án reggel a belváros 
rombolását láthatták az arrajárók. 
Advent első vasárnapjának regge-
lére padokat téptek fel a kövezetről, 
és virágtartókat törtek össze. A fotók 
készítése közben több kőszegi fejez-
te ki rosszalló véleményét. Egyikük 
„idétlenség éjszakája” elnevezéssel 
minősítette a történteket. A Jurisics-
vár bejáratánál kezdődött a rombo-
lás. Három pad rögzítését kitépték a 
kövezetből,  amelyeket aztán függő-
legesre állítottak. A Városház utcában 
lévő ivókút takarófedelét leborítot-
ták. Egyik padot rátették a fenyőfa 
gallyaira. A rombolók megmutatták 
erejüket, mert több rozsdaszínű, 
nagy súlyú virágtartót elmozdítottak, 
hármat pedig összetörtek. Megbíz-
hatónak minősíthető hírforrások 
szerint az alkoholfogyasztás döntő 
tényező volt a rongálásban. A rom-
bolás útiránya is sokat mondhat. Ha 
igaz, akkor az első poharakat egy la-
kásban itták ki fenékig a tettesek. 
Az eseményt döbbenetként fogad-
ták a kőszegiek. Ismét szegényebb 
lett a belváros? Sajnos nem először, 

és többnyire a hét végeken történ-
nek az ilyen jellegű események. 
A cselekmény súlyosságát az sem 
csökkenti, hogy egyre jobban sza-
porodik a kövezeten az autók által 
hátrahagyott olajfoltok száma.
A rombolás utáni ötödik napon a 
rendőrség szóvivője a követke-
ző tájékoztatást adta: „A Kőszegi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya 2013. december 2-án rendelt 
el nyomozást ismeretlen tettesek 
ellen, csoportosan elkövetett garáz-
daság bűntette és rongálás vétség 
elkövetésének gyanúja miatt.
A nyomozás során a bűncselekmé-
nyek elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személyeket a Kőszegi 
Rendőrkapitányság munkatársai rö-

Kidőlt kerítés
November 25-én történt egy saj-
nálatos, majdhogynem tragédiával 
végződő eset. Az árpád tér és a 
Puskapor utca sarkán lévő háznak 
a hátsó kerítése leomlott, átdőlt a 
szomszéd felé, és maga alá teme-
tett egy asszonyt. A medencecsont-
törést elszenvedő hölgyet a mentők 
kórházba szállították. A rendőrség 
vizsgálja a baleset körülményeit. 
Egy újsághírben – tévesen – tény-
ként állították, hogy a kerítés ön-
kormányzati lakásokhoz tartozik, 
holott ez egy társasház, amelyben a 
városnak alig harmadrésznyi a tu-
lajdonjoga, viszont van közös kép-
viselője. A kerítés leomlása előtti 
napon bőven hullott csapadék, az-
nap pedig orkánszerű szél tombolt. 
Ez a két természeti jelenség bizto-
san hozzájárult a balesethez.
A városban több ingatlan is ve-
szélyforrást jelent az arrajáróknak. 
A Dózsa György utca és a Gyöngyös 
utca sarkán lévő épület évek óta 
omladozik. Az Ady utcában 2008-
ban támasztották meg gerendákkal 
a homlokzatot. A kapuszín másik 
oldalán lévő házrész viszont felújí-
tott. A SPAR közelében lévő épület-
ről a cserepek szintén bármikor a 
földre zuhanhatnak. A magántulaj-
donban lévő épületekre – bontáson 
kívül – pénzt költeni nem érdemes. 
De ki is költene rá?  Ki és milyen 
feltételekkel bonthatná le?

KZ

AEGON Biztosító ZRt.

megbízott stratégiai partnere
Kőszegen és vonzáskörzetében 

keres

értékesítési tanácsadókat

fő- vagy mellékállásban.

Javadalmazás:
fix megbízási díj + jutalék.

A fényképes önéletrajzzal
ellátott pályázatokat

a gerencser.tamas@t-online.hu 
e-mail címre

kérjük megküldeni!

vid időn belül felderítették és elfog-
ták. A megalapozott gyanú alapján 
három kőszegi személyt hallgattak 
ki gyanúsítottként, akik közül kettő 
fiatalkorú.
A nyomozás eddigi adatai szerint 
a gyanúsítottak ötvenezer forintot 
meghaladó összegben okoztak kárt 
a rongálás során.”

KZ

Baleset
December 4-én délután fél há-
romkor súlyos baleset történt 
Horvátzsidány és Peresznye között, 
a szociális otthon közelében lévő 
kanyarban.  Kőszeg irányából egy 
Toyota carina haladt Peresznye 
felé. A jármű a kanyargós, nedves 
úton megcsúszott, a szemből érke-
ző osztrák Mercedes sofőrje ugyan 
lassított, de már nem tudta elkerül-
ni a frontális ütközést. 
A balesetben öten sérültek meg, 
köztük két gyermek. Ketten köny-
nyebben, hárman pedig súlyosan. 
Hat tűzoltóautó vonult ki nemcsak 
Szombathelyről és Kőszegről, ha-
nem a környező falvakból is. A ro-
hammentő, az esetkocsi a helyszín-
re érkezése után a mentőhelikopter 
is leszállt az úttestre.   
A Mercedes sofőrjét a soproni, a 
többi sérültet pedig a szombathelyi 
kórházba szállították, közülük egy 
embert – a Toyota súlyosan sérült 
sofőrjét – mentőhelikopterrel. Az 
érintett útszakaszt mintegy másfél 
óráig lezárták a men-
tés és a helyszínelés 
idejére.

KZ
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A kép illusztráció!A kép illusztráció!A kép illusztráció!

A kép illusztráció! A kép illusztráció!

949Ft/kg

 

MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT
FEHÉRPECSENYE KFT

FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS 
PICK SZEGED ZRT.

ALMA JONAGOLD 7080 
 

FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT
TARAVIS KFT

SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 
VIOLAHÚS KFT

FERROSÜT ZSEMLE 54G
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL 
PÁLHÚSBOLT KFT

PICK SERTÉS PÁRIZSI 
PICK SZEGED ZRT.

NARANCS LÉDIG I.O. 

 

FORNETTI HOTDOG 150G
FORNETTI KFT

BURGONYA I.OSZT. 2KG
 

1599 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

849 Ft/kg

 

149 Ft/kg

 

1449 Ft/kg

 

15 Ft/db

 

1599 Ft/kg

 

1499 Ft/kg

 

199 Ft/kg

 

159Ft/db

1060 Ft/kg 

249 Ft/cs

124,5 Ft/kg

TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L
TOLNATEJ ZRT

MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 
ÉTOLAJ 1L
BRASSERIE COMPANY KFT

BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG
GOODMILLS MAGYARORSZÁG ZRT.

PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G
FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT

TIRAMISU 80G
VASI KRIZSU KFT

FRANCIA KRÉMES 90G
VASI KRIZSU KFT

RUMOS GOLYÓ 80G
VASI KRIZSU KFT

GICI TRAPPISTA SAJT
GICI TEJTEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT.KFT

KEMENESI TEJFÖL 20% 150G
FRISS ÉLELMISZER KFT

VÖRÖSHAGYMA I.O.
 

PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL.
PICK SZEGED ZRT“

STEFRI TURISTA FELVÁGOTT
STEFRI FRISCHETEAM HALPER GMBH

LUDWIG FRANCIASALÁTA
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

TOJÁS DOBOZOS „M“ 10DBOS 
GYERMELYI ZRT

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML
COOP HUNGARY ZRT

MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 
MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

LUDWIG KASZINÓTOJÁS 100G 
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G 
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT
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MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT
FEHÉRPECSENYE KFT

FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS 
PICK SZEGED ZRT.

ALMA JONAGOLD 7080 
 

FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT
TARAVIS KFT

SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 
VIOLAHÚS KFT

FERROSÜT ZSEMLE 54G
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL 
PÁLHÚSBOLT KFT

PICK SERTÉS PÁRIZSI 
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TOJÁS DOBOZOS „M“ 10DBOS 
GYERMELYI ZRT

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML
COOP HUNGARY ZRT

MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 
MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

LUDWIG KASZINÓTOJÁS 100G 
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G 
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

199 Ft/l

 

349 Ft/db

 

89 Ft/kg

 

79 Ft/db

 

189 Ft/db

2907,69 Ft/db 

129 Ft/db

1433,33 Ft/db 

119 Ft/db

1487,50Ft/db 

1499 Ft/kg

 

99 Ft/db

 660 Ft/kg

125 Ft/kg

 

3699 Ft/kg

 

1899 Ft/kg

 

1199 Ft/kg

 

339 Ft/dob.

33,90 Ft/db

299 Ft/db

1230,45 Ft/l 

199 Ft/db

2487,50 Ft/kg / 1809,09 Ft/kg 

139 Ft/db

1390 Ft/kg 

199 Ft/db

1990 Ft/kg 

AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 12.  2013. 12. 15. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 16. 2013. 12. 22. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 23. 2013. 12. 29.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A kép illusztráció!A kép illusztráció!A kép illusztráció!

A kép illusztráció! A kép illusztráció!

949Ft/kg

 

MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT
FEHÉRPECSENYE KFT

FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS 
PICK SZEGED ZRT.

ALMA JONAGOLD 7080 
 

FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT
TARAVIS KFT

SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 
VIOLAHÚS KFT

FERROSÜT ZSEMLE 54G
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL 
PÁLHÚSBOLT KFT

PICK SERTÉS PÁRIZSI 
PICK SZEGED ZRT.

NARANCS LÉDIG I.O. 

 

FORNETTI HOTDOG 150G
FORNETTI KFT

BURGONYA I.OSZT. 2KG
 

1599 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

849 Ft/kg

 

149 Ft/kg

 

1449 Ft/kg

 

15 Ft/db

 

1599 Ft/kg

 

1499 Ft/kg

 

199 Ft/kg

 

159Ft/db

1060 Ft/kg 

249 Ft/cs

124,5 Ft/kg

TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L
TOLNATEJ ZRT

MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 
ÉTOLAJ 1L
BRASSERIE COMPANY KFT

BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG
GOODMILLS MAGYARORSZÁG ZRT.

PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G
FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT

TIRAMISU 80G
VASI KRIZSU KFT

FRANCIA KRÉMES 90G
VASI KRIZSU KFT

RUMOS GOLYÓ 80G
VASI KRIZSU KFT

GICI TRAPPISTA SAJT
GICI TEJTEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT.KFT

KEMENESI TEJFÖL 20% 150G
FRISS ÉLELMISZER KFT

VÖRÖSHAGYMA I.O.
 

PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL.
PICK SZEGED ZRT“

STEFRI TURISTA FELVÁGOTT
STEFRI FRISCHETEAM HALPER GMBH

LUDWIG FRANCIASALÁTA
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

TOJÁS DOBOZOS „M“ 10DBOS 
GYERMELYI ZRT

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML
COOP HUNGARY ZRT

MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 
MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

LUDWIG KASZINÓTOJÁS 100G 
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G 
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

199 Ft/l

 

349 Ft/db

 

89 Ft/kg

 

79 Ft/db

 

189 Ft/db

2907,69 Ft/db 

129 Ft/db

1433,33 Ft/db 

119 Ft/db

1487,50Ft/db 

1499 Ft/kg

 

99 Ft/db

 660 Ft/kg

125 Ft/kg

 

3699 Ft/kg

 

1899 Ft/kg

 

1199 Ft/kg

 

339 Ft/dob.

33,90 Ft/db

299 Ft/db

1230,45 Ft/l 

199 Ft/db

2487,50 Ft/kg / 1809,09 Ft/kg 

139 Ft/db

1390 Ft/kg 

199 Ft/db

1990 Ft/kg 

AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 12.  2013. 12. 15. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 16. 2013. 12. 22. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 23. 2013. 12. 29.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A kép illusztráció!A kép illusztráció!A kép illusztráció!

A kép illusztráció! A kép illusztráció!

949Ft/kg

 

MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT
FEHÉRPECSENYE KFT

FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS 
PICK SZEGED ZRT.

ALMA JONAGOLD 7080 
 

FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT
TARAVIS KFT

SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 
VIOLAHÚS KFT

FERROSÜT ZSEMLE 54G
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL 
PÁLHÚSBOLT KFT

PICK SERTÉS PÁRIZSI 
PICK SZEGED ZRT.

NARANCS LÉDIG I.O. 

 

FORNETTI HOTDOG 150G
FORNETTI KFT

BURGONYA I.OSZT. 2KG
 

1599 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

849 Ft/kg

 

149 Ft/kg

 

1449 Ft/kg

 

15 Ft/db

 

1599 Ft/kg

 

1499 Ft/kg

 

199 Ft/kg

 

159Ft/db

1060 Ft/kg 

249 Ft/cs

124,5 Ft/kg

TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L
TOLNATEJ ZRT

MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 
ÉTOLAJ 1L
BRASSERIE COMPANY KFT

BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG
GOODMILLS MAGYARORSZÁG ZRT.

PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G
FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT

TIRAMISU 80G
VASI KRIZSU KFT

FRANCIA KRÉMES 90G
VASI KRIZSU KFT

RUMOS GOLYÓ 80G
VASI KRIZSU KFT

GICI TRAPPISTA SAJT
GICI TEJTEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT.KFT

KEMENESI TEJFÖL 20% 150G
FRISS ÉLELMISZER KFT

VÖRÖSHAGYMA I.O.
 

PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL.
PICK SZEGED ZRT“

STEFRI TURISTA FELVÁGOTT
STEFRI FRISCHETEAM HALPER GMBH

LUDWIG FRANCIASALÁTA
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

TOJÁS DOBOZOS „M“ 10DBOS 
GYERMELYI ZRT

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML
COOP HUNGARY ZRT

MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 
MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

LUDWIG KASZINÓTOJÁS 100G 
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G 
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

199 Ft/l

 

349 Ft/db

 

89 Ft/kg

 

79 Ft/db

 

189 Ft/db

2907,69 Ft/db 

129 Ft/db

1433,33 Ft/db 

119 Ft/db

1487,50Ft/db 

1499 Ft/kg

 

99 Ft/db

 660 Ft/kg

125 Ft/kg

 

3699 Ft/kg

 

1899 Ft/kg

 

1199 Ft/kg

 

339 Ft/dob.

33,90 Ft/db

299 Ft/db

1230,45 Ft/l 

199 Ft/db

2487,50 Ft/kg / 1809,09 Ft/kg 

139 Ft/db

1390 Ft/kg 

199 Ft/db

1990 Ft/kg 

AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 12.  2013. 12. 15. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 16. 2013. 12. 22. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 23. 2013. 12. 29.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A kép illusztráció!A kép illusztráció!A kép illusztráció!

A kép illusztráció! A kép illusztráció!

949Ft/kg

 

MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT
FEHÉRPECSENYE KFT

FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS 
PICK SZEGED ZRT.

ALMA JONAGOLD 7080 
 

FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT
TARAVIS KFT

SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 
VIOLAHÚS KFT

FERROSÜT ZSEMLE 54G
FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI KFT

PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL 
PÁLHÚSBOLT KFT

PICK SERTÉS PÁRIZSI 
PICK SZEGED ZRT.

NARANCS LÉDIG I.O. 

 

FORNETTI HOTDOG 150G
FORNETTI KFT

BURGONYA I.OSZT. 2KG
 

1599 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

849 Ft/kg

 

149 Ft/kg

 

1449 Ft/kg

 

15 Ft/db

 

1599 Ft/kg

 

1499 Ft/kg

 

199 Ft/kg

 

159Ft/db

1060 Ft/kg 

249 Ft/cs

124,5 Ft/kg

TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L
TOLNATEJ ZRT

MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 
ÉTOLAJ 1L
BRASSERIE COMPANY KFT

BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG
GOODMILLS MAGYARORSZÁG ZRT.

PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G
FRIESLANDCAMPINA HUNGÁRIA ZRT

TIRAMISU 80G
VASI KRIZSU KFT

FRANCIA KRÉMES 90G
VASI KRIZSU KFT

RUMOS GOLYÓ 80G
VASI KRIZSU KFT

GICI TRAPPISTA SAJT
GICI TEJTEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT.KFT

KEMENESI TEJFÖL 20% 150G
FRISS ÉLELMISZER KFT

VÖRÖSHAGYMA I.O.
 

PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL.
PICK SZEGED ZRT“

STEFRI TURISTA FELVÁGOTT
STEFRI FRISCHETEAM HALPER GMBH

LUDWIG FRANCIASALÁTA
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

TOJÁS DOBOZOS „M“ 10DBOS 
GYERMELYI ZRT

COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML
COOP HUNGARY ZRT

MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 
MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

LUDWIG KASZINÓTOJÁS 100G 
LUDWIG 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G 
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT

199 Ft/l

 

349 Ft/db

 

89 Ft/kg

 

79 Ft/db

 

189 Ft/db

2907,69 Ft/db 

129 Ft/db

1433,33 Ft/db 

119 Ft/db

1487,50Ft/db 

1499 Ft/kg

 

99 Ft/db

 660 Ft/kg

125 Ft/kg

 

3699 Ft/kg

 

1899 Ft/kg

 

1199 Ft/kg

 

339 Ft/dob.

33,90 Ft/db

299 Ft/db

1230,45 Ft/l 

199 Ft/db

2487,50 Ft/kg / 1809,09 Ft/kg 

139 Ft/db

1390 Ft/kg 

199 Ft/db

1990 Ft/kg 

AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 12.  2013. 12. 15. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 16. 2013. 12. 22. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 23. 2013. 12. 29.

      

Sorsolás 2014.január 07. 11.00 órakor a Kőszeg, Várkör 20-22. sz. alatti Forrás Coop ABC-ben.

NYITÁS: 

2013. december 12.

N Y E R E M É N Y E K

A  N Y E R E M É N YJ ÁT É K  R É S Z L E T E I  A  C í M L A P O N !

Új környezetben,
széles áruválasztékkal, rendkívüli 

árakciókkal, kóstolókkal és 
nyereményjátékkal tesszük 
izgalmasabbá a vásárlást.

Irritatív

Környezetre veszélyes

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

Az akció ideje alatt üzletünkben újonnan regisztráló törzsvásárlóink 500 pont jóváírást 
kapnak Coop Klub kártyájukra. 2013 december 12- december 19-ig a már Coop Klub 
kártyával rendelkező törzsvásárlóinknak megduplázzuk vásárlásaik után járó pontjait.

Szeretettel várjuk Önt és családját 
a KŐSZEG, VÁRKÖR 20-22. sz. alatt nyíló

Ü Z L E T Ü N K B E N !
Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD 6.0018.00 I SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 6.0019.00

SZOMBAT 6.0013.00 I  VASÁRNAP 7.0011.00

Akciós áraink háztartási mennyiségre vonatkoznak. Amíg a készlet tart.

STEFFL SÖR DOBOZOS 4.2% 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

SZ.I.KORONA ETYEKI CHARDONNAY F.SZ 0.75L 
TÖRLEY PEZSGŐPINCÉSZET KFT

COOP PAPÍRZSEBKENDŐ 3 RÉTEGŰ 100DB
FOREST PAPIR KFT

BIOPON TAKARÉKOS COLOR MOSÓPOR, 
60 MOSÁS, 6KG HENKEL MO.KFT.

SOPRONI SÖR DOBOZOS 4.5% 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

ZWACK UNICUM 0.5L
ZWACK UNICUM NYRT

DOMESTOS 24H 750 ML TÖBB FÉLE
UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT

FORNETTI SAJTOS POGÁCSA
FORNETTI KFT

COOP COLA ÍZŰ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL 2,5L
CSÖKKENTETT ENERGIA TARTALMÚ
BUSZESZ ZRT.

HEINEKEN SÖR ÜVEGES 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

PERWOLL FINOMMOSÓSZER 1 L 
WHITE, BLACK  HENKEL MO. KFT

JAR MOSOGATÓ 1 L TÖBB FÉLE ILLATBAN
RAFINANZ ORBICO KFT

169 Ft/db

338 Ft/l

639 Ft/db+25 Ft ü.

852 Ft/l

99 Ft/cs

0,99 Ft/db

1999 Ft

333,17 Ft/kg

179 Ft/db

358 Ft/l

2399 Ft/db

4798 Ft/l 

399 Ft/db

532 Ft/l 

799 Ft/kg

 

209 Ft/db+24 Ft ü.

418  Ft/l

999 Ft/db

 

499 Ft/db

 

179 Ft/db

 71,60 Ft/l

1149 Ft/kg

 

SERTÉS COMB, ELŐHŰTÖTT
VIOLAHÚS KFT

A NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI:
Ha az akció ideje alatt a Kőszeg, Várkör 20-22. sz. alatti Forrás Coop abc üzletben 2000 Ft felett vásárol, a vásárlást igazoló blokkot névvel, 
címmel ellátva, továbbá a Co-op szlogenjét ráírva bedobja a boltban kihelyezett szerencsedobozba, sorsoláson vesz részt.

NYEREMÉNYEK: 
1 DB TABLET I 1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP

1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON I  2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR

COOP AQUARIUS ÁSVÁNYVÍZ DÚS, 
ENYHE, MENTES 1.5L
PETPACK KFT

49 Ft/db

 32,67 Ft/l

1 DB TABLET
1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP
1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON
2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR
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PICK SZEGED ZRT.

NARANCS LÉDIG I.O. 

 

FORNETTI HOTDOG 150G
FORNETTI KFT

BURGONYA I.OSZT. 2KG
 

1599 Ft/kg

 

199 Ft/db

 

849 Ft/kg

 

149 Ft/kg

 

1449 Ft/kg

 

15 Ft/db

 

1599 Ft/kg

 

1499 Ft/kg

 

199 Ft/kg

 

159Ft/db

1060 Ft/kg 

249 Ft/cs

124,5 Ft/kg

TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L
TOLNATEJ ZRT

MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 
ÉTOLAJ 1L
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GICI TRAPPISTA SAJT
GICI TEJTEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT.KFT
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199 Ft/l

 

349 Ft/db

 

89 Ft/kg

 

79 Ft/db

 

189 Ft/db

2907,69 Ft/db 

129 Ft/db

1433,33 Ft/db 

119 Ft/db

1487,50Ft/db 

1499 Ft/kg

 

99 Ft/db

 660 Ft/kg

125 Ft/kg

 

3699 Ft/kg

 

1899 Ft/kg

 

1199 Ft/kg

 

339 Ft/dob.

33,90 Ft/db

299 Ft/db

1230,45 Ft/l 

199 Ft/db

2487,50 Ft/kg / 1809,09 Ft/kg 

139 Ft/db

1390 Ft/kg 

199 Ft/db

1990 Ft/kg 

AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 12.  2013. 12. 15. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 16. 2013. 12. 22. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013. 12. 23. 2013. 12. 29.

      

Sorsolás 2014.január 07. 11.00 órakor a Kőszeg, Várkör 20-22. sz. alatti Forrás Coop ABC-ben.

NYITÁS: 

2013. december 12.

N Y E R E M É N Y E K

A  N Y E R E M É N YJ ÁT É K  R É S Z L E T E I  A  C í M L A P O N !

Új környezetben,
széles áruválasztékkal, rendkívüli 

árakciókkal, kóstolókkal és 
nyereményjátékkal tesszük 
izgalmasabbá a vásárlást.

Irritatív

Környezetre veszélyes

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

AKCIÓS IDŐSZ AK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31.
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

Az akció ideje alatt üzletünkben újonnan regisztráló törzsvásárlóink 500 pont jóváírást 
kapnak Coop Klub kártyájukra. 2013 december 12- december 19-ig a már Coop Klub 
kártyával rendelkező törzsvásárlóinknak megduplázzuk vásárlásaik után járó pontjait.

Szeretettel várjuk Önt és családját 
a KŐSZEG, VÁRKÖR 20-22. sz. alatt nyíló

Ü Z L E T Ü N K B E N !
Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD 6.0018.00 I SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 6.0019.00

SZOMBAT 6.0013.00 I  VASÁRNAP 7.0011.00

Akciós áraink háztartási mennyiségre vonatkoznak. Amíg a készlet tart.

STEFFL SÖR DOBOZOS 4.2% 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

SZ.I.KORONA ETYEKI CHARDONNAY F.SZ 0.75L 
TÖRLEY PEZSGŐPINCÉSZET KFT

COOP PAPÍRZSEBKENDŐ 3 RÉTEGŰ 100DB
FOREST PAPIR KFT

BIOPON TAKARÉKOS COLOR MOSÓPOR, 
60 MOSÁS, 6KG HENKEL MO.KFT.

SOPRONI SÖR DOBOZOS 4.5% 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

ZWACK UNICUM 0.5L
ZWACK UNICUM NYRT

DOMESTOS 24H 750 ML TÖBB FÉLE
UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT

FORNETTI SAJTOS POGÁCSA
FORNETTI KFT

COOP COLA ÍZŰ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL 2,5L
CSÖKKENTETT ENERGIA TARTALMÚ
BUSZESZ ZRT.

HEINEKEN SÖR ÜVEGES 0.5L
HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK ZRT

PERWOLL FINOMMOSÓSZER 1 L 
WHITE, BLACK  HENKEL MO. KFT

JAR MOSOGATÓ 1 L TÖBB FÉLE ILLATBAN
RAFINANZ ORBICO KFT

169 Ft/db

338 Ft/l

639 Ft/db+25 Ft ü.

852 Ft/l

99 Ft/cs

0,99 Ft/db

1999 Ft

333,17 Ft/kg

179 Ft/db

358 Ft/l

2399 Ft/db

4798 Ft/l 

399 Ft/db

532 Ft/l 

799 Ft/kg

 

209 Ft/db+24 Ft ü.

418  Ft/l

999 Ft/db

 

499 Ft/db

 

179 Ft/db

 71,60 Ft/l

1149 Ft/kg

 

SERTÉS COMB, ELŐHŰTÖTT
VIOLAHÚS KFT

A NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI:
Ha az akció ideje alatt a Kőszeg, Várkör 20-22. sz. alatti Forrás Coop abc üzletben 2000 Ft felett vásárol, a vásárlást igazoló blokkot névvel, 
címmel ellátva, továbbá a Co-op szlogenjét ráírva bedobja a boltban kihelyezett szerencsedobozba, sorsoláson vesz részt.

NYEREMÉNYEK: 
1 DB TABLET I 1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP

1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON I  2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR

COOP AQUARIUS ÁSVÁNYVÍZ DÚS, 
ENYHE, MENTES 1.5L
PETPACK KFT

49 Ft/db

 32,67 Ft/l

1 DB TABLET
1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP
1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON
2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR
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A kritika
Közvetett és közvetlen úton – Kő-
szeg és Vidéke újságot íróként – 
éles kritikát kaptunk.  Egy baráti, 
szakmai közösség hiányolta, hogy 
nem írtuk meg, nem tájékoztattuk a 
közvéleményt – ki tudja milyen ok-
nál fogva? – a városgondnokságnál 
az elmúlt évben történt csalásról, 
amikor parkolásból begyűjtött pénz 
nem érkezett meg a kft. bankszám-
lájára. Tudvalévő, hogy minden 
írást, információt nem lehet – nem 
is szükséges  – megjegyezni, de 
a ténymegállapítás előtt célszerű 
tájékozódni. A kritikusoknak érde-
mes visszalapozni a 2012. június 
lapszám 32. oldalát. Ebben arról 
tájékoztattuk az olvasókat, hogy 
Kovács István városgondnok bel-
ső vizsgálatot rendelt el a cégnél, 
amelynek eredményeként lénye-
gesen megváltoztatták a pénzke-
zelés ügymenetét. Megállapították, 
hogy az ügyfélszolgálat vezetője a 
munkáját hanyag módon végezte, 
melyet jogtanácsos jelenlétében 
felvett jegyzőkönyvben elismert. 
Tevékenységével anyagi kárt oko-

zott a társaságnak, ezért munkavi-
szonyát megszüntették, vele szem-
ben kártérítési igényt jelentettek 
be, melyet szükség esetén polgári 
peres eljárás keretében kívánnak 
érvényesíteni. Az elbocsátott dol-
gozó 2012-ben két millió Ft kár-
térítést már megfizetett. Az elmúlt 
évben megjelent írásunk időpontja 
tájékán az először rendőrségi, majd 
bírósági szakaszba került az ügy. 
Bírósági ügyről tájékoztatást lehet 
kérni, de kapni nem. 
Kedves Olvasó! 
A Kőszeg és Vidéke újságcikkek 

írói különböző szakterületen dol-
gozó emberek, ezért nem biztos, 
hogy mindig mindenhol ott tudunk 
lenni, egyes információknak utána 
tudunk járni. Fontos elmondani, 
hogy biztos forrásból származó in-
formációkat kívánunk mindenkor 
közreadni. A rendelkezésre álló 
oldalszám pedig meghatározza a 
közölhető írások mennyiségét. Azt 
tudjuk, tapasztaljuk, hogy sokan 
elolvassák az újságot, amit  a vá-
ros, a falvak lakói fontos informá-
ciós pontnak tekintenek. Nemcsak 
a környék, hanem az ország több 

településén is olvassák a Kőszeg és 
Vidéké-t az elszármazottak, a vá-
roshoz kötődő emberek. Távolról is 
többször érkezik visszajelzés. Nem-
rég arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy az összegyűjtött lapszámok 
az USA-ba is eljutnak. A távolban 
élők elsődlegesen az interneten 
keresztül „vehetik kézbe a lapot”. 
Közülük a többség szereti kézbe 
venni az újságot, amely csak akkor 
lehetséges, ha az „itthoni elolva-
sás” után a kőszegiek postára adják 
a rokonoknak, az ismerősöknek.

KZ

Lowcarb DelicatesseLowcarb DelicatesseLowcarb Delicatesse

CUKORBETEGEKNEK!
FOGYNI VÁGYÓKNAK!

A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK!
SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KŐSZEGI

NORBI UPDATE ÜZLETÜNKBEN!
Helyszín: 9730 Kőszeg, Alsó körút 17.

_ nem mindegy!
Nagyon nem mindegy!

 csökkentett szénhidráttartalom  alacsony glikémiás index

 hozzáadott cukor nélkül

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 7–17 óráig,

szombaton 8 –12 óráig,
elérhetőség: 06-30-256-1485.

Érdemes kipróbálni
„Nem mindegy, na-
gyon nem mindegy” 
– ezt Szabó István 
is tapasztalta. Aki 
az egészséges táp-
lálkozást választja, 
annak „nagyon nem 
mindegy”, hogy az 
egészséges élet-
módhoz naponta 
szükséges ételeket 
csak Szombathelyen 
tudja beszerezni. Két 
hónapja Kőszegen is megvásárol-
ható a „norbi update” termékskála. 
Schobert Norbert a módszer felhasz-
nálásával – a kezdetek kezdetén – 
40 kg-ot fogyott, azóta az új típusú 
táplálkozás országos értékrenddé 
alakult. A fogyókúrához a facebook-
on számtalan jó példa található, a 
napi közérzet javítása sokszor min-
dennél többet jelent. Ezt tapasztalta 
meg Szabó István, amikor kipróbálta 
az update1 ételeket. Időnként „rára-
gadt” különböző posztolásokra, ahol 

mások leírták a 
tapasztalatokat. 
„Ha másoknak és 
nekem is jó ez a 
táplálkozási mód-
szer, akkor legyen 
erre lehetősége 
minden kőszegi-
nek és a környező 
falvak lakóinak 
is” – gondolatot 
elemezve jutott 
el addig, hogy a 

columbus melletti épületben meg-
nyitotta az üzletét. A vállalkozás 
indításához korábban megszerezte 
az ismereteket. Az üzletbe belépőt 
az élelmiszerbolt eleganciája fo-
gadja. Hűtők, áttekinthető polcokon 
sorakozó termékek. Szabó István az 
üvegpolcról kiemelt egy tálat, amit a 
felvételen bemutat a kedves olvasó-
nak. Ezek a péktermékek optimális 
szénhidrátot, minimális kalóriát, 
cukrot pedig egyáltalán nem tartal-
maznak. Érdemes kipróbálni!

Peresznye
November 24-én Idősek napi ün-
nepséget tartották. Az 
önkormányzat képvi-
seletében Orbán Gyula 
alpolgármester köszön-
tötte a településen élő 
korosodó asszonyokat és 
férfiakat. Ünnepnek ne-
vezte a találkozó napját, 
amely az idősek iránti 
tiszteletről szól. Németh 

István a falu plébánosa Ferenc-
pápa idősekről szóló gondolatait 
osztotta meg a jelenlévőkkel. Az 
önkormányzat ajándékcsomag át-

adásával kedveskedett a falu szép-
korú tagjainak.  Az énekkar, az óvo-
dások, valamint a tizenéves fiatalok 
verssel, énekkel, zenével köszön-

tötték az időseket. Ezt követően 
nosztalgia diavetítést tartottak a 
korábbi években készült fotókból. 
Az esemény értékét növelte az, 
hogy a falu szülötte, Dumovits 
István plébános – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – részt vett 
az ünnepségen.  

KZ
Fényképezte: Koószné eszter
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A Kőszeg és Vidéke 25 éve 
Immár 133. éve annak, hogy – 
1881 júliusában – elindult az első 
magyar nyelvű kőszegi hetilap. 
Negyvenévnyi szilencium után, 
amely 1949-ben kezdődött,1988 
decemberében indult újabb ne-
gyedszázados útjára a 
Kőszeg és Vidéke.    
Eufórikus élmény volt, 
amikor a rendszerválto-
zás előestéjén Preininger 
Ferenc városi tanácsel-
nök kiadó, Bertalan La-
jos felelős szerkesztővel, elkészítet-
te az első számot. Németh Ivánnal 
– akivel együtt a kőszegi sajtóhoz 
azóta is kötődünk – azonnal be-
kapcsolódtunk a munkába. Kezdet-
től sokat írt Jenkei Ede, Brigovich 
Lajos, de Söptei Imre is. Az újságot 
Bertalan Lajos 1990. november 
15-én bekövetkezett haláláig szer-
kesztette. 1990 májusától a Kősze-
gi Baráti Kör adja ki, ekkor lettem 
felelős kiadója, Némethy Mária a 
felelős szerkesztője, aki gyakorlati-
lag Bertalan Lajos betegsége miatt 
már 1989 óta csinálta a lapot.  

Miről is írtunk akkoriban?
„Ha megszűnik a határzár…” – 
harsogja a vezércikk. Végre sza-
badon a Hétforráshoz? Az első 
műholdas vétel Kőszegen… Mikor 
lesz végre vezetékes telefon? Ha-

lálos végű határsértés. NDK-sok 
tragédiája.
Bariska István indít egy jól sikerült 
rovatot „Egy ellenzéki kerekasztal 
mellől” címmel. 44 év után ismét 
papszentelés a kőszegi plébániáról. 
Kossuth-díjat kapott Bartha László.
1996-ban a millecentenárium évé-
ben a szeptemberi szám nyolc színes 
oldallal jelenik meg. Kristóf ágota 
felolvasóestet tartott a könyvtárban. 
(Azért fontos a hír, mert a világhírű, 
egykoron Kőszegen is élt írónő No-
bel-díjra jelölt volt.)
1997 októberétől kéthetente jele-

nünk meg. 1999. január végén a lap 
a gyászról szól, a deutschlandsbergi 
buszbalesetben elhunytaknak állít 
emléket.
2003-ban új rovat indul, a Kávé-
szünet. 
A Kőszegi Baráti Kör kiadásából 
átkerül chernel Kálmán Városi 
Könyvtáréba, kiadója Simon Gizel-

la könyvtár igazgató lesz. Megbizott 
felelős szerkesztője ettől az időtől 
voltam. Októbertől pályázat útján 
lettem kinevezett.
2005 áprilisától vállalkozó lesz a 
lap kiadója.   Szerencsére egy he-
lyi, nagy tapasztalattal bíró szerzői 
gárda van a menedzser szemléletű 
kiadó mögött.  Modern, városias 
lap, kicsit hiányzik a jó értelemben 
vett konzervativízmus belőle, 2007 
augusztusában az akkori szerkesz-
tőbizottság kivált a magánkiadóból. 
Az „újságcsinálásnak” azonban nem 
fordított hátat, azonnal hírújságot 

alapított és adott ki Kőszegi Hír-
mondó (kiadó: Giczy József) cím-
mel Tóthárpád Ferenc szerkesztői 
és Kámán Zoltán kiadást szervező 
munkájának köszönhetően. 2008 
májusától Kőszeg város képviselő-
testülete visszaveszi a kiadás jogát, 
és a lapot újra a régi szerkesztő-
bizottság készíti Tóthárpád Ferenc 

felelős szerkesztő irányítá-
sával. Azóta is együtt van a 
stáb. 2013 márciusától a lap 
kiadója a Jurusich-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház, 
Pócza Zoltán a felelős kiadó. 
Azoknak, akik szívesen for-

gatják a papírlapokat, szeretik a 
friss oldalak nyomdafesték illatát, 
még sokáig szeretnénk örömöt sze-
rezni. (Tóthárpád Ferenc, Hani Ti-
bor, Németh Iván, Kámán Zoltán és 
jómagam.) Semmihez nem fogható 
élmény az elmúlt 25 év mintegy 
nyolcezer oldalnyi információhal-
mazában kutakodni, keresgélni, 
elmerülni, megmártózni. Hiszen a 
közelmúlt történéseinek megörökí-
tése ez, az eltelt negyedszázad helyi 
történelme, mely rólunk szól. 

Kiss János
felelős szerkesztő helyettes

Kőszeg, Városház u. 3.

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 9.00 – 13.00 és 14.00 – 17.30,
Szombat: 9.00 – 13.00

KARÁCSONYI AKCIó!

Rendelést felveszek: 06 20/360 4846

• AjÁNDÉKutAlVÁNyOK
• AjÁNDÉKcSOMAGOK
• Natúr indiai olajok, krémek
• Becos arcápolási termékek, maszkok
• Körömápolás: Master, Kodi
• Hajfestékek
• Gyanták
• Hajformázók

EG
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Kőszegpaty – megszűnik…?!
December 2-án szülői értekezle-
tet tartottak az óvodában, az itt 
elhangzottaktól Tóth János jegyzőt 
kérdeztük.  A tájékoztatás szerint a 
három falu – Nemescsó, Pusztacsó 
és Kőszegpaty – által működtetett 
óvodát az önkormányzatok nem 
tudják fenntartani. A rendelkezésre 
álló feltételek nem felelnek meg az 
előírásoknak, a gyermeklétszám nem 
éri el a törvény által minimálisan 
előírtat, a működtetés költsége je-
lentősen megterheli az önkormány-
zatok költségvetését. A következő 
évtől Lukácsháza – Gyöngyösfalu 
közös beruházásban, pályázati pén-
zek felhasználásával felújítja, bővíti 

a saját óvodáját, plusz férőhelyre is 
lesz lehetőség. Így be tudják fogadni 
a három faluból érkező gyerekeket. 
A jegyző elmondása szerint az óvo-
dások szállítását biztonságosan meg 
tudják oldani, így ezzel nem lesz 
gondja a szülőknek. Nem született 
döntés az óvoda bezárásáról, ezideig 
az önkormányzatok a törvényi elő-
írásoknak való nem megfelelőséget, 
illetve a fenntartás túlzott költség-
igényét állapították meg. Való igaz 
az is, hogy a törvényi szabályozás 
okán az önkormányzatoknak alig 
van döntési alternatívájuk,  ha csak 
nem történik a közeli hónapokban 
valami rendkívüli.

jurisichtól Afroditéig
A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 
hat tanulója töltötte október utolsó 
hetét cipruson a tavaly ősz óta tartó 
európai uniós projekt keretében. En-
nek az újabb comenius projektnek 
a címe ISOLATION (elszigeteltség). 
Öt ország – Ausztria, ciprus, cseh-
ország, Magyarország és Spanyolor-
szág – diákjai találkoztak Paphoson.
Az időjárás mindvégig nekünk ked-
vezett, ragyogó napsütés és olykor a 
harminc fokot is meghaladó meleg 
fogadott bennünket. Ez tökéletes 
volt a város gyalogos megisme-
résére, rögtön az első nap ötös 
csapatokba osztva derítettük fel az 
olyan helyi nevezetességeket, mint 
a királyok kriptái (ahol sem király, 
sem kripta nem volt), egy betege-
ket meggyógyítani képesnek hitt fa, 
ókori mozaikok és a kikötőt díszítő 
várrom. Egyik nap a fővárosba, Ni-
cosiába is elutaztunk, ahol ugyan-
csak alaposan körülnéztünk, jártunk 
szívszorító börtönmúzeumban és 
egy gyönyörű, sziklafalba vájt ko-
lostornál. A város kitűnő példa az 
elszigeteltségre, ugyanis ez Európa 
egyetlen olyan fővárosa, amelyet 
egyszerre két nemzet tart magáé-
nak: a városon keresztülfut az egész 
szigetet kettéosztó török-görög ha-
tárvonal, így a város görög oldalán 
élők teljesen el vannak szigetelve a 
török részen élőktől, és ez fordítva 

is így van. Egy másik al-
kalommal ellátogattunk 
Afrodité szülőhelyére és 
fürdőjéhez is, valamint 
a tengerben is többször 
fürödtünk.
A hét célja a résztvevő 
országok kisebbségeinek bemu-
tatása illetve megismerése volt. 
Mi is tartottunk prezentációt a 
zsidányi és peresznyei horvátokról, 
a kőszegfalvi svábokról és a Kősze-
gen élő romákról. A prezentációkat 
a projekteken már megszokottnak 
tekinthető kulturális műsorok kö-
vették, tőlünk a Tavaszi szél vizet 
áraszt kezdetű dalt hallhatták és 
egy kis csárdásbemutatót láthattak 
az arra kíváncsi diákok és tanáraik. 
Volt ételbemutató is, talán a mi ri-
zses lecsónk volt a legnépszerűbb, 
de a spanyol delegáció „kenhető 
kolbásza” is nagy sikert aratott.
A diákok elhelyezése ez alkalommal 
sajnos nem családoknál történt, ha-
nem egy kis hegyi faluban vettünk 
ki egy apartman házat, aminek még 
saját medencéje is volt. A légkör 
nagyon családias volt, esténként 
együtt készítettünk magunknak 
vacsorát, majd közösen nevettük 
végig az aznap készült fényképein-
ket. A búcsúzkodás most is nagyon 
nehéz volt, fájt a szívünk otthagy-
ni Afrodité mesés szigetét és a sok 

újonnan szerzett bará-
tot. Olyan csodálatos 

élményekkel lettünk gazdagabbak, 
amelyeket sosem fogunk elfelejteni, 
ebben biztos vagyok.
A következő találkozóra februárban 
Judenburgban, a projektzáró progra-
mokra májusban Kőszegen kerül sor.

gyuk Mihály

lCD, PlAZMA, HAgYOMÁNYOs tV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Mikulás
gyöngyösfalu: December 5-én 
délután érkezett meg a Mikulás 
a faluba. A járókelők szürkülettől 
találkozhattak – Geröly Zoltán hin-
tóján utazó – nagyszakállúval, aki 
magával vitt két krampuszt is. Az 
önkormányzati hivatal helyiségé-
ben a képviselők személyesítették 
meg a Mikulást, ők rakták meg a 
puttonyt. A megvalósításban fontos 
szerepet vállalt Szabó Krisztina, aki 
nyolc település gyermekvédelmi 
feladatait látja el. Erre az alka-
lomra 19 gyerme-
ket hívtak meg, 
nagycsaládoso-
kat és azokat, 
akik rendszeres 
gyermekvédelmi 
t ámoga tá sban 
részesülnek. Elő-
ször a program-
szervező kislánya, 
Sulyok csenge 
mondott el egy 

tanulságos történetet. Az asztalok-
nál izegtek-mozogtak a gyerekek, 
aztán gondolkodásra késztették 
őket a versekben feltett találós kér-
dések. Érdemes volt aktívnak lenni 
egy-egy külön ajándékért. Tar János 
polgármester – ajándékcsomagok-
kal tömött – zsákjához örömmel 
érkeztek a gyerekek. Egymás után 
vették át a színes zacskókat. Beszé-
des volt az arcuk, sokat „mondott” 
az ajándékozók arckifejezése is. A 
csomagok bontogatása után még 
jóideig játékos programon vettek 
részt a megajándékozottak.

Kámán Z.

Hírek
 
Kőszegszerdahely : 
November 22-én az 
időseket köszöntötte az 
önkormányzat nevében 
Takács Péter polgármes-
ter. Elismeréssel szólt a 
már nyugdíjba vonult 
nők és férfiak tevékeny-
ségéről. A faluvezető szavai után az 
általános iskola diákjainak – érzel-
meket is kiváltó – műsora követke-
zett. Több olyan tanuló is részt vett 
a műsorban, akik már befejezték az 
általános iskolai tanulmányaikat. A 
Kőszegszerdahelyi Férfikar ismét 
önmagát adta, jól szórakoztatta 
a „nagyérdemű” hallgatóságot. A 
képviselő-testület tagjai egy-egy 
szál rózsával fejezték ki az idősek 
iránti tiszteletüket. A tartalmas 
este folytatása volt a jóízű vacsora 
(pörkölt, tarhonya), és került bor is 
az asztalokra. Folytatták a korábbi 
hagyományt, vagyis éjfél utánig 
beszélgettek, énekeltek.

November 23-án és november 
30-án a négy adventi készülődés 
első két foglalkozását tartották meg. 
Első alkalommal asztaldíszeket ké-
szítettek a résztvevők Takács Péter 
polgármester vezetésével. A második 
találkozáson, amit Kálovicsné Káldi 
Bernadett és Jagodicsné Rita veze-
tésével tartottak, karácsonyfadísz 
pompomokat alkottak szalvétából, 
illetve manócskákat, angyalokat to-
bozból. Különleges művelet volt a 
hungarocellből készült fenyőfa figu-
rák festése. A program iránti érdeklő-
dést mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy alkalmanként mintegy negyve-
nen vettek részt a foglalkozáson.

KZ

Megérkezett
December 5-én megérkezett a Miku-
lás a kőszegi gyerekekhez. Délután 
fél öt előtt sűrűsödött a forgalom a 
Jurisics-vár előtt, a belső oldalon tu-
multus alakult ki. A balogos diákok 
a színpadon – „szárnycsengő” dalla-
mára – megépítették a hóembert. Az 
érkező Mikulás a szeretet kinyilvání-
tására kérte a gyerekeket.

Többen csatlakoztak a JVMK által 
közzétett felhíváshoz, miszerint a 
városlakók közösen töltsék meg 
a Mikulás zsákját. Több asztal telt 
meg ajándékkal. Jó érzés volt néz-
ni, amikor a gyermekek kezükbe 
vették a csomagokat. 
A Mikulás zsákját megtöltötték:
Alexandra Könyvesbolt; Boszor-
kánykonyha Étterem; Böröcz Ta-
más; Görög Zoltán; Jurisics-vár 

Művelődési Központ és 
Várszínház; Károly csa-
lád; Károly Gabriella; 
Kocsis Renáta; Kősze-
gért Egyesület; Kősze-
gi Borbarát Hölgyek 
Egyesülete; Málovitsné 
Zentai Nikoletta; Páli 
Judit; Táncsics Péter. 
Váradi János biztosítot-
ta a fogatot.

Születésnapi ajándéktárgyak Fonott áru

impozáns választékBébi-, társas-, gyermekjátékok Díszüveges borok
Meghökkentően vicces termékek, fatáblák

Kőszegi emléktárgyak
PLAYBOY áru

Babák

Boldog Karácsonyt, eredményes Új Esztendőt kívánunk Kedves Vásárlóinknak!

AjánDék- éS játékBOLt
Kőszeg, Várkör 39.

Kincs István apátplébános
Kincs István apátplébános, Kőszeg 
posztumusz díszpolgára. „A szegé-
nyek segítője a város jótevőjeként él 
az emberek szívében” – fogalmaz-
ta meg gondolatait Lehel Károly a 
„Keresztény Élet” újságban (2011.) 
Németh János festőművész-tanár 
Kincs István apátplébánosról készí-
tett festményt, amit most bemuta-
tunk a Kőszeg és Vidéke 2014. évi 
falinaptárában. A művész-tanár kü-
lön az újság számára készítette el az 
alkotását – a hitelesség érdekében 
– eredeti dokumentumok felhasz-
nálásával. Az önkéntes munkáját 
ezúton is köszönjük, bízva abban, 
hogy az apátplébánost többen és 
jobban megismerhetik. Köszönettel 
vettük a Kincs-villa tulajdonosainak 
értékes segítségét is.
Az összegfoglalót Lehel Károly írá-
sa, illetve a „Magyar Kurir katoli-
kus hírportál”-on megjelent adatok 
alapján tesszük közzé. 
Kőszegen számos emlék őrzi az 
apátplébános nevét: a Kincs-vil-
la, a Kincs-pihenő a Hideg-völgy 
lábánál, és a 2010. június 4-én a 
Szent Imre és a Szent Jakab-temp-
lom közti átjáróban, „Kincs-köz”-
ben felavatott emléktábla. Az em-
léktábla felszentelésével teljesült a 
Kőszegi Polgári Kaszinó harmadik 
kívánsága is. Másodikként való-
sult meg az, hogy utcanévként is a 
köztudatba került az apátplébános.  
Legfontosabb, hogy – a kaszinó 
javaslatára – az önkormányzat 
(2002.) „Kőszeg Város Posztumusz 
Díszpolgára” elismeréssel örökítette 
meg az utókor számára Kincs Ist-
ván apátplébános nevét.
Kincs István 1867. december 20-án 
Felsőőrön született. A családi hát-
térnek köszönhetően gyermekként 
magába szívta a keresztény érték-
rendet, pappá szentelték 1891. júli-
us 16-án. Előbb Vasszentmihályon, 
majd Nagyszentmihályon, később 
Kőszegen volt káplán, majd 1899-
től plébánosként szolgált. Kőszegen 
1942. június 2-án hunyt el. 
A plébánia és a templom falain 
is túllátva – a 43 évnyi munkás-
sága alatt – a teremtő, az alkotó, 
a szervező, a humánus cselekede-
teivel meghatározó személy volt 
Kőszegen. Megalapította a Kőszegi 
Hitelszövetkezetet, a Bortermelők 

Önsegélyző Pinceszövetkezetet, 
az Energia Borgyárat, egy faragó-
műhelyt. Létrehozta az Emericum 
Irodalmi és Nyomdai Rt.-t, első-
ként alapított könyvkölcsönzőt a 
városban. Gyűjtést kezdeményezett 
1902-ben az építendő főgimná-
zium javára, az ajándékozást 100 
korona adományozásával kezdte 
meg. Kőszegfalván 1913-ban ro-
mai katolikus iskolát szentelt fel. A 
Betegház Egyesület igazgatójaként 
– a betegháznak nevezett akkori kis 
kórházat – egy új épülettel bővítet-
te. Szívén viselte a város sorsát, a 
Hősök kapuja építését (1932) tíz-
ezer pengővel támogatta. A hátra-
hagyott vagyonát, 45 000 pengőt 
végrendeletében szétosztotta szo-
ciális otthonok, egyesületek, intéz-
mények között. 
Hosszú éveken át a kőszegi tanító-
képző igazgatója volt. A katolikus 
pap-írók között életútja nem ne-
vezhető szokványosnak, írói tehet-
ségét korán felismerték. állandó 
és külsős munkatársként publikált 
több újságban, így a Kőszeg és Vi-
dékében is. Első kötete – 19 no-
vellával – 1895-ben „Tarka világ” 
címmel jelent meg. Ugyanebben az 
évben az első „A testvérek”, majd a 
következő évben „A szomolányi kí-
sértet” című színművét mutatták be. 
Első regénye 1897-ben jelent meg 
„Tanulságos történetek” címmel. 
Ettől kezdve évente és váltakozva 
jelentek meg novellái, színmű-
vei, regényei: A Magyar ég alatt 
(1898), Rajzok a kuruc világból 
(1899). Az öregapa című regényét 
1902-ben adták ki. Még abban 
az évben került az olvasók kezébe 
az egyik legnépszerűbb könyve: 
„A leánymamák fia”. A „Makula 

nélkül” című írása 1927-ben látott 
napvilágot, amely osztatlan elisme-
rést váltott ki mind a szakma mind 
az olvasók körében – emelte ki írá-
sában H. Simon Katalin.
„A szegénység vára” című műve 
1927-ben Kőszegen jelent meg. 
Erre az időre már korának egyik 
legnépszerűbb és legelismertebb 
irodalmi alakja lett, nevével ekkor-
tájt egyre többet lehetett találkozni 
a közéletben is.
Politikai téren az apátplébános 
rendíthetetlen híve volt a keresz-
tény értékrendnek, súlyos harcot 
vívott a kőszegi iskolák magyar-

ságának megőrzésért. Méhesy La-
jos erről így írt: „Ha nekünk, árva 
magyaroknak, sok Kincs Istvánunk 
állna a veszélyeztetett őrhelyen …” 
Válságos napokat élt át Kőszeg 
akkor, amikor szóba került a vá-
ros Ausztriához való csatolásának 
ügye. Az apátplébános a magyar 
szívére hallgatott. Történelmet írt 
1919. március 16-án, amikor Jun-
ker német miniszter és Kalmár né-
met államtitkár vezette küldöttség 
törekvését kudarcba fullasztotta.
A pápai prelátusi kinevezését 
1933-ban, 66 éves korában a leg-
szerényebb keretek között vette át. 
Mikes János gróf, megyéspüspök 
az életét méltató mondataira Kincs 
István így válaszolt:
„Meghatott szívvel mondok köszö-
netet jóságodért. A Genezárai-tónál 
állva egy alkalommal arra gondol-
tam, amit Krisztus mondott Szent 
Péter apostolnak: Evezz a mélyre. 
A tó mélységénél is mélyebb az 
élet. A múlt sekély. A jelen tiszavi-
rág életű. csak egy igazi mélység 
van: a jövő. Én a mélységbe vetet-
tem hálómat, mert meg akartam 
alapozni híveim jövőjét.”
(A képen Lehel Károly a tábla előtt.)
Az összeállítást készítette: KZ.
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JÚLIUs sZePteMBer
 1 Tihamér
 2 Ottó, Ottokár
 3 Kornél, Soma
 4 Ulrik, Babett
 5 Emese, Sarolta
 6 csaba, Romola
 7 Apollónia
 8 Ellák, Edgár
 9 Lukrécia, Marina
 10 Amália, Alma
 11 Nóra, Lili
 12 Izabella, Dalma
 13 Jenő, Szilvánusz 
 14 Örs, Stella
 15 Henrik, Roland
 16 Valter, Kármen
 17 Endre, Elek
 18 Frigyes, Kamill
 19 Emília, Esztella
 20 Illés, Marina
 21 Dániel, Daniella
 22 Magdolna
 23 Lenke, Borisz
 24 Kinga, Kincső
 25 Kristóf, Jakab
 26 Anna, Anikó
 27 Olga, Liliána
 28 Szabolcs, Alina
 29 Márta, Flóra
 30 Judit, Xénia
 31 Oszkár, Heléna

 1 Boglárka, Boglár
 2 Lehel, Özséb
 3 Hermina, Kíra
 4 Domonkos
 5 Krisztina
 6 Berta, Bettina
 7 Ibolya, Afrodité
 8 László, Eszmeralda
 9 Emőd, Roland
 10 Lőrinc, Blanka
 11 Zsuzsanna, Tiborc
 12 Klára, Letícia
 13 Ipoly, Gertrúd
 14 Marcell
 15 Mária, Vladimir
 16 ábrahám, Rókus
 17 Jácint, Arika 
 18 Ilona, Ilka
 19 Huba, Lajos
 20 Szent István ünnepe
 21 Sámuel, Hajna
 22 Menyhért
 23 Bence, Szidónia
 24 Bertalan, Jonatán
 25 Lajos, Patrícia
 26 Izsó, Tália
 27 Gáspár, cézár
 28 ágoston, Mózes
 29 Beatrix, Erna
 30 Rózsa, Rozalinda
 31 Erika, Bella

NOVEMBERAUGUsZTUs
 1 Egyed, Egon
 2 Rebeka, Dorina
 3 Hilda, Gergely
 4 Rozália, Róza
 5 Viktor, Lőrinc
 6 Zakariás, Beáta
 7 Regina, Menyhért
 8 Mária, Adrienn
 9 ádám, Péter 
 10 Nikolett, Hunor
 11 Teodóra, Igor
 12 Mária, Ibolya
 13 Kornél, Lujza
 14 Szeréna, Roxána
 15 Enikő, Melitta
 16 Edit, Ditta
 17 Zsófia, Hildegard
 18 Diána, József
 19 Vilhelmina
 20 Friderika
 21 Máté, Mirella
 22 Móric, Ottó
 23 Tekla, Lina
 24 Gellért 
 25 Eufrozina
 26 Jusztina, ciprián
 27 Adalbert
 28 Vencel, Bernát
 29 Mihály, Mikes
 30 Jeromos
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 1 Malvin
 2 Petra, Tamás
 3 Helga Gertrúd
 4 Ferenc, Edvin
 5 Aurél, Galina
 6 Brúnó, Renáta
 7 Amália, Márk
 8 Koppány
 9 Dénes, Andor
 10 Gedeon, Leó
 11 Brigitta, Gitta
 12 Miksa, Rezső
 13 Kálmán, Ede
 14 Helén, Heléna
 15 Teréz, Terézia
 16 Gál, Aurélia
 17 Hedvig, Hédi
 18 Lukács, Ambrus
 19 Nándor
 20 Vendel, Artúr
 21 Orsolya
 22 Előd, Korinna
 23 Nemzeti ü. Gyöngyi
 24 Salamon, Ráhel
 25 Blanka, Bianka
 26 Dömötör, Amanda
 27 Szabina
 28 Simon
 29 Nárcisz
 30 Alfonz
 31 Farkas, Kristóf
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 1 Elza, Oszkár
 2 Melinda, Vivien
 3 Ferenc, Olívia
 4 Borbála, Barbara
 5 Vilma, csaba
 6 Miklós, Döníz
 7 Ambrus, Anyos
 8 Mária, Marion
 9 Natália, Natasa
 10 Judit, Loretta
 11 árpád, Dániel
 12 Gabriella, Bulcsú
 13 Luca, Otília
 14 Szilárda, Konrád
 15 Valér, Dezső
 16 Etelka, Aletta
 17 Lázár, Olimpia
 18 Auguszta
 19 Viola, Violetta
 20 Teofil, Krisztián
 21 Tamás, Petra
 22 Anikó, Zénó
 23 Viktória, Niké
 24 ádám, Éva
 25 Karácsony, Eugénia
 26 Karácsony, István
 27 János, Fabióla
 28 Kamilla, Apor
 29 Tamás, Tamara
 30 Dávid, Zoárd
 31 Szilveszter

 1 Mindenszentek
 2 Achilles, Tóbiás
 3 Győző, Hubert
 4 Károly, Karola
 5 Imre, Tétény
 6 Királynap
 7 Rezső, csenger
 8 Zsombor, Kolos
 9 Tivadar
 10 Réka, Ariel
 11 Márton, Martin
 12 Jónás, Renátó
 13 Szilvia, Bulcsú
 14 Aliz, Huba
 15 Albert, Lipót
 16 Ödön, Edmond
 17 Gergő, Hortenzia
 18 Jenő, Román
 19 Erzsébet, Zsóka
 20 Jolán
 21 Olivér, Mária
 22 cecília, csilla
 23 Kelemen
 24 Emma, Flóra
 25 Katalin, Katinka
 26 Virág, Leonárd
 27 Virgil, Amina
 28 Stefánia, Trisztán
 29 Taksony, Brenda
 30 András, Andor
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 1 Újév, Fruzsina
 2 ábel, ákos
 3 Genovéva
 4 Titusz, Leona
 5 Simon, Edvárd
 6 Boldizsár, Gáspár
 7 Attila, Ramóna 
 8 Gyöngyvér, Keve
 9 Marcell
 10 Melánia, Vilma
 11 ágota, Agáta
 12 Ernő, Tatjána
 13 Veronika, Vera
 14 Bódog, Félix
 15 Lóránt, Loránd
 16 Gusztáv, Dániel
 17 Antal, Antónia
 18 Piroska, Margit
 19 Sára, Márió
 20 Fábián, Sebestyén
 21 ágnes, Menyhért
 22 Vince, Artúr
 23 Rajmund
 24 Timót, Tádé
 25 Pál, Henrik
 26 Vanda, Paula
 27 Angelika
 28 Károly, Karola
 29 Adél, Eta
 30 Martina, Gerda
 31 Marcella, Lujza
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 1 Ignác, Virgínia
 2 Karolina, Aida
 3 Balázs, Oszkár
 4 Ráhel, csenge
 5 ágota, Ingrid
 6 Dorottya, Dóra
 7 Tódor, Rómeó
 8 Aranka, Jutocsa
 9 Abigél, Alex
 10 Elvira, Ella
 11 Bertold, Marietta
 12 Lívia, Lídia
 13 Ella, Linda
 14 Bálint, Valentin
 15 Kolos, Georgina
 16 Julianna, Lilla
 17 Donát, Lukács
 18 Bernadett, Leó
 19 Zsuzsanna
 20 Aladár, álmos
 21 Eleonóra, Dorina
 22 Gerzson, Zétény
 23 Alfréd, Mirtill
 24 Mátyás, Jázmin
 25 Géza, Alexander
 26 Edina, Viktor
 27 ákos, Bátor
 28 Elemér, Antónia  
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 1 Albin, Albina
 2 Lujza, Henrik
 3 Kornélia, Nelli
 4 Kázmér, Zorán
 5 Adorján, Adrián
 6 Leonóra, Inez
 7 Tamás, Tomaj
 8 Zoltán, Beáta
 9 Franciska, Fanni
 10 Ildikó, Melissza
 11 Szilárd, Borsika
 12 Gergely, Miksa
 13 Krisztián, Ajtony
 14 Matild, Tilda
 15 Nemzeti ünnep
 16 Henrietta, Vidor
 17 Gertrúd, Patrik
 18 Sándor, Ede
 19 József, Bánk
 20 Klaudia, Alexa
 21 Benedek, Napsugár
 22 Beáta, Izolda
 23 Emőke, Kartal
 24 Gábor, Karina
 25 Irén, Írisz
 26 Emánuel
 27 Hajnalka, Alpár
 28 Gedeon, Johanna
 29 Auguszta,Jónás
 30 Zalán, Gujdó
 31 árpád, Benő

MáRCIUs
 1 Hugó, Agád
 2 áron, Mária
 3 Buda, Richárd
 4 Izidor, Kerény
 5 Vince, Julianna
 6 Vilmos, Biborka
 7 Herman, Manna
 8 Dénes, Valter
 9 Erhard, Dusán
 10 Zsolt, Radamesz
 11 Leó, Szaniszló
 12 Gyula, Sebő
 13 Ida, Márton
 14 Tibor, Maxim
 15 Anasztázia, Tas
 16 csongor, Joakim
 17 Rudolf, Kiara
 18 Andrea, Irma
 19 Emma, Gilda
 20 Húsvét, Tivadar
 21 Húsvét, Konrád
 22 csilla, Noémi
 23 Béla, Egon
 24 Szent György napja
 25 Márk, Márkus
 26 Ervin, Tihamér
 27 Zita, Mariann
 28 Valéria, Nimród
 29 Péter, Robin
 30 Katalin, Kitti
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JÚNIUs
 1 A munka ünnepe
 2 Zsigmond, Zoé
 3 Tímea, Irma
 4 Mónika, Flórián
 5 Györgyi, Júlia
 6 Ivett, Frida
 7 Gizella
 8 Mihály, Győző
 9 Gergely, Edua
 10 ármin, Pálma
 11 Ferenc
 12 Pongrácz
 13 Szervác, Imola
 14 Bonifác, Julianna
 15 Zsófia, Szonja
 16 Mózes, Botond
 17 Paszkál, Andor
 18 Erik, Alexandra
 19 Ivó, Milán
 20 Bernát, Felícia
 21 Konstantin
 22 Júlia, Rita
 23 Dezső, Vilmos
 24 Eszter, Eliza
 25 Orbán, Márkus
 26 Fülöp, Evelin
 27 Hella, Pelbárt
 28 Emil, csanád
 29 Magdolna
 30 Janka, Zsanett
 31 Angéla

 1 Tünde
 2 Kármen 
 3 Klotild 
 4 Bulcsú
 5 Ferdinánd
 6 Norbert
 7 Róbert
 8 Pünkösd, Medárd 
 9 Pünkösd, Annabella
 10 Margit, Gréta
 11 Barnabás
 12 Villo, cinnia
 13 Antal, Anett
 14 Vazul, Herta
 15 Jolán, Vid
 16 Jusztin
 17 Laura, Alida
 18 Arnold
 19 Gyárfás, Zóra
 20 Rafael, Dina
 21 Alajos, Leila
 22 Paulina
 23 Zoltán, Edua
 24 Iván, Héra
 25 Vilmos
 26 János, Pál
 27 László
 28 Levente, Irén
 29 Péter, Pál
 30 Pál, Apostol
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2014falinaptára

Németh János művész-tanár festménye
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Első gyertyaKaritász
November 24-én, vasárnap a Ka-
tolikus Karitász javára országos 
gyűjtést szerveztek, a Kőszegi Plé-
bánia templomaiban 287 ezer fo-
rintot adakoztak. A Kőszegi Plébá-
nia Karitász egész évben sokat tesz 
a rászorultak érdekében, az Advent 
időszakában is értük dolgoztak. 
Gyűjtést szerveztek a TEScO áru-
házban több napon keresztül. A 
kőszegiek, a szupermarket vásár-
lói bizonyították jó szándékukat, 
hiszen 360 kg élelmiszerrel támo-
gatták a hátrányos helyzetűeket. 
Egy időben több aktivista is jelen 
volt a bejáratnál. A cIB-bank ál-
tal kiadott felkérő levelet adtak át 
az érkezőknek, akiket arra kértek: 
vásároljon többet a tervezettnél, a 
felesleget ajánlja fel a távozáskor. 
Az érintettek a felkérést kedves 
mondatokkal fogadták, az adako-

zás mennyisége pedig önmagáért 
beszél. A segélyszervezetnek autója 
nincs, ezért Váradi Szilárd az egy-
házközség elnöke és Básthy Béla 
alpolgármester vállalta a szállítási 
feladatokat. 
A Kőszegi Plébánia Karitász decem-
ber 21-ig tartós élelmiszert gyűjt a 
plébánia hivatalában a rászorulók 
megsegítésére. Az adományokat 
hétfőtől-péntekig (kivétel szerda) de. 
9 – 12 óra között, illetve hétfőn és 
csütörtökön du. 15 – 17 óra között 
lehet leadni. Aki teheti, támogassa 
a hátrányos helyzetű kőszegieket! A 
korábbi évek tapasztalatai alapján 
ebben okkal lehet bízni.
A támogatások elosztását az aktivis-
ták végzik. Minden segélyezett erről 
értesítést kap, hiszen a szervezet is-
meri azokat, akiknek a jó emberek 
adományaira szüksége van.
A Kőszegi Plébánia Karitász ezúton 
is köszöni a segítséget!

KZ

Nemescsó: December 1-jén, ad-
vent első vasárnapján gyulladt fel 
most elsőször a falu közössége előtt 
az adventi gyertyaláng. Az ese-
mény megszervezését az ötletadó 
Horváthné Nagy Viktória vállalta 
magára. Fatalin Miklós és Mayer 
Tibor elkészítették a koszorút, és 
elhelyezték a néptanító emlékét 
megörökítő dombormű mellett.
csoportosan érkeztek a falubeliek, 
magukkal hozták az erre az alka-
lomra készített süteményes tálakat. 
A kis faluból több mint hetvenen vol-

tak jelen az első gyertyagyújtáson. 
A bevezető mondataiban a szervező 
köszönetét fejezte ki a nagyszámú 
részvételért, az önkormányzat és a 

lakosság támogatásáért, ígérve a 
folytatást. A hívő emberekhez szólt 
az evangélikus egyház bevezető 
éneke. Kalincsák Balázsné Varga 
Katalin lelkésznő így beszélt:
„Minden adventnek megvannak a 
fényei. Kis gyertyalángtól a csilla-
gok fényén keresztül az ember érzi, 
hogy szüksége van a világosságra. 
Szüksége van arra, hogy valami ra-
gyogjon. … adventnek megvan a 
maga hangulata. … adventnek az a 
lényege, ami belül, bennünk van.”
A december 8-án a második gyer-
tyát a tűzoltók gyújtották meg, a 
harmadikat december 15-én 17 
órakor a Nótakör tagjai. Ugyaneb-

ben az órában, a várakozás negye-
dik vasárnapján is mindenkit szere-
tettel várnak a szervezők.

KZ

VELEM: A tűzoltók megszervezték 
az advent időszakában a gyertya-
gyújtást. Vasárnaponként délután 
fél ötkor a szertár előtt várják az 
érdeklődőket. A közös imádságokat 
Vilmos atya, illetve Attila atya ve-

zeti. Az ünnep részeként az ifjúsági 
tűzoltók mondanak verset, zárás-
ként forralt borral és süteménnyel 
kínálják a jelenlévőket. A negyedik 
vasárnapon a balogunyomi  Bel 
canto kórus énekel.

Cák
November 17-én, a templom-
szentelés hagyományát megtartó 
szentmisére gyülekeztek a cákiak. 
Az út felett magasodó templomot 
1894-ben szentelték fel. Az itt élő 
keresztények őrzik múltjukat, azóta 
is minden évben hagyományőrző 
szentmisével emlékeznek.
Egy támogatás révén az elmúlt év 
szeptemberében fejeződött be a 
homlokzat felújítása, azóta a pro-
jekt vége is elérkezett. Az adattábla 

szerint az Új Magyarország vidék-
fejlesztési program keretén belül 
12 866 045 Ft összegű támogatást 
nyert az egyházközség, Az ünnep 
jegyében Veres János megyéspüs-
pök áldotta meg a cáki hívők büsz-
keségét.
Az építésről a Kőszeg és Vidéke 1894-
ben megjelent 47. lapszáma tudósít 
részletesen. A „Gyöngyös mentén élő 
lakosok” elmentek az ünnepségre, 
díszkapukat állítottak, mert „annyi 
hő ima, sóhajtozás és kívánság után 
elkészült a czáki r.k. templom”.  

Kőszeg, Rákóczi u. 30.

Boldog Karácsonyt,
eredményes Új Évet kívánunk

Kedves Vásárlóinknak!

Megköszönjük vásárlóink egész éves bizalmát.
Az új esztendőben is várjuk Önöket
bővülő, megújuló áruválasztékkal.
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Adventi vásár
November 23-án és 24-én kará-
csonyi kiállítást és vásárt tartottak 
Bozsokon a Kerekes Üzletházban. 
A rendezők ezúttal is ragaszkodtak 
a hagyományokhoz a sütemények, 
torták késztésénél. A finomságok 
természetes alapanyagokból, liszt-

ből, cukorból, tojásból, mézből, 
dióból készülnek. A múltra vissza-
tekintettek a régi konyhatechnikai 
(dagasztóteknő, sodrófa…) eszkö-
zök bemutatásával. A kiállításon, 
ugyanúgy mint a kiállítóterem 
mögötti konyhában jelen volt a 
modern technika. Ezen a két napon 
a gyerekek is próbára tehették a 
cukrászképességüket. 
A cukrászok számára nagy volt a 
kihívás, hogy a feldíszített kará-
csonyfákhoz témában és színvilág-
ban megfelelőt alkossanak. A most 
megvásárolható adventi díszekhez 
illőt kellett létrehozni. Így készült 
el a Hókirálynő, az otthon hangu-
latát idézte a piros-fehér fenyő, kö-
tött kesztyűkkel, kockás és pöttyös 
mackókkal. Az egyik fenyőt mézes-
kalács emberkékkel és mézeskalács 
hatású textil és kerámia figurákkal 
díszítették fel.

Emléktárgyak
A várprojekt keretein belül külön-
böző ajándéktárgyak készítésére is 
mód nyílik. A cél a Jurisics-vár és 
a város népszerű-
sítése a marketing 
eszközeivel, a re-
mélhetően pozitív 
élmények „bevé-
sése” tárgyak se-
gítségével. Készül 
falinaptár, jegyzet-
tömb, kulcstartó, 
hűtőmágnes, sza-
kácskönyv, nyolcfé-
le képeslap, poszter 
és verses színező 
is. Ez utóbbi, a Kő-

szeg 1532 címet viselő kiadvány, 
számos kőszegi jegyet visel magán. 
Alkotói is kőszegiek. Az ostromról 
szóló verset megjelenítő kedves raj-
zokat Dalos Flóra – a Jurisich Miklós 
Gimnázium végzős diákja –  készí-

tette, a kiadvány 
szerkesztését Trifusz 
Péter végezte.  A 
ke r e t t ö r t éne t e t 
versbe álmodta 
Tóthárpád Ferenc.
– Érdemes meg-
őrizni, hiszen mese-
könyvként is szolgál 
amellett, hogy fej-
leszti a kézügyes-
séget – mondta a 
várprojekt irányító-
ja, Pócza Zoltán.

Anyakönyvi hírek
sZüLETÉsEK: 
Horvátzsidány: Nagy Róbert és Tóth Adrienn fia Róbert és lánya 
Mirjana; Alasz Márton és Bagi Eszter fia Bence.
Kőszeg: Kiss Róbert és Simon Anita fia: ábel; Horváth Károly és Ke-
resztényi Krisztina lánya: Luca Lili; Horváth Zoltán és Szabó Anett 
fia: Botond; Neisz Gábor és Boros Szilvia lánya Dorka; Molnár Zoltán 
és Nagy Andrea fia Bálint; Horváth András és Siket Renáta fia Noel; 
Magera Roland és Kovács Bernadett lánya Karina; Fider Attila és Tóth 
Szilvia fia csanád; Vadász Éva és Polgár Balázs fia ádin Gábor; Révész 
Balázs és Mester Judit fia Máté Balázs; Szendrő Péter és Mátis Hajnal-
ka lánya Szófia; Gróf Péter és Stokker Helga lánya Gréti; Juhász Tamás 
és Hauer Eszter lánya Lorien Mirabell; Neválovits István és Albert Kin-
ga fia áron; Bencze László és Tangl Henrietta lánya Melina; Németh 
József és Pintér Edina lánya Fruzsina.

HáZAssáG: Végvári Tibor és Sütő Gabriella.

HALáLOZás: Sulyok Jenőné (Márczi Gizella), Tátrai Gusztáv, Horváth 
László, Horváth Jánosné (Horváth Erzsébet Aranka).

DeCeMBerI AKCIÓs ajánlatunk:
Hómarók már 159.900,- Ft-tól, fűnyírótraktorra építhető hótoló lapok 
132.715,- Ft -tól ingyenes felszereléssel. A készlet erejéig. 
továbbra is tart motorfűrész beszámítási akciónk, gép vásárlása esetén. 

Szombathely, 11-es Huszár út 196.
Tel: 94/327-496 • Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és szervíz
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Békés Boldog Új évet kívánunk
minden eddigi és leendő ügyfelünknek!

Átadták  
Gráf Zsuzsanna kőszegi származású 
karnagy városunkban is jól ismert 
kórusa, az Angelica Leánykar is ré-
szesült a zeneművészeti Ju-
nior Prima díjban és az azzal 
járó 2 millió forintban. A díj-
ra 23 jelölés érkezett, az idén 
különösen fiatal mezőnynek, 
20 és 27 év közöttieknek 
ítélték oda az elismeréseket. 
Nagy öröm, hogy a díjátadás 
színhelye a Zeneakadémia, 

hiszen az intézmény szellemiségé-
ből a pálya folytatásában, a hazai 
és nemzetközi zenei életben is lehet 
táplálkozni. A kórus október 23-án 
Párizsban, a Magyar Intézetben és 
a Notre Dame-ban énekelt, adtak 

egy önálló koncer-
tet is. Karnagyuk 
pedig ezt követő-
en Buenos Aires 
egyetemén adott 
elő Kodály-elmé-
letet, és karnagyi 
bemutatókat tar-
tott. Gratulálunk!
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Felöltöztetett fák Advent – vásár
Huszonegyedik alkalommal fogad-
ja érdeklődő látogatóit az Adventi 
vásár. A korábbi években a város 
különböző pontjain találkozhattunk 
a Natúrpark kézműves portékáival. 
Kiállítottak már a várban, a Tábor-
nokházban, az Öregtoronyban… 
három éve pedig a Bakos Virág-
udvar ad otthont a finom illatokat 
és szemet gyönyörködtető látványt 
nyújtó termékeknek. 
Elmaradhatatlan ilyenkor az adven-
ti koszorúk, a virágdíszek kínálata, 
de kapható az ünnepi asztalra való 
méz és bor is. Az idei megnyitónak 
nem kedvezett az időjárás, de az eső 

ellenére is jó hangulatban, meghitt 
környezetben fogadták a vendé-
geket. A távolból érkező látogatók 
és a kőszegiek egyaránt örömmel 
hallgatták a Tornyosok esti zenéjét, 
kóstolták a finom süteményeket, a 
birsalmasajtot és kortyolták a gő-
zölgő forralt bort. 

November 22-én 
egy kis harang da-
lára, Bakos György 
mondataival kezde-
tét vette a kőszegi 
ünnepi készülődés. 
A kiállítás és vásár 
december 22-ig 
szünnapok nélkül 
várja látogatóit. 

TáF.

 

 

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánnak az Írottkő 

Natúrpark munkatársai! 
 

Megfogadta a közkedvelt sláger 
tanácsát (Magna cum Laude: Szí-
nezd újra!)Ternyák Péter, aki a kez-
deményezéséhez társakat is talált. 
Az ötlet már be is járta a média 
különböző fórumait.
– Ha jól emlékszem, még Ameriká-
ból indult az ötlet, de én körülbelül 
fél évvel ezelőtt egy ausztriai kis 
faluban futottam bele hasonlóba. 
Amikor megláttam, már biztos vol-
tam benne, hogy ezt meg kell való-
sítani Kőszegen is – mondta.
Ügyes kezű asszonyok színes négy-
szögeket kötöttek, amelyekből 
„ruha” készült. A színes összeállí-
tás felkerült a Központi Óvodával 
szemközti fa törzsére. A tarka ta-
karó egyik elemén ott olvasható az 
ötletet adaptáló honlaptulajdonos 
galériájának a címe is.
Az első között öltöztetett fát: 
czethofferné Halász Ilona, 
Mersichné Kutassy Ildikó, Vámos 
Lászlóné Ragasits Judit, Kelemenné 
Vámos Vivien, Tuczainé Gergye Alíz, 
Ternyákné Bálint Hajnalka, Tóth 
csilla valamint Németh Jánosné 

Marianna (csepreg) és Bartos Er-
zsébet (Szombathely). 
A céljuk az volt, hogy a borongós 
őszt kissé vidámabbá varázsol-
ják. Az – engedélyezett – akció 
folytatódik. A város több pontján 
találkozhatunk még majd felöltöz-
tetett fákkal. Aki pedig csatlakozni 
szeretne a „mozgalomhoz”, jelezze 
szándékát a Kőszeg régen és most 
internetes oldalon! Fonalat adnak, 
de szívesen fogadják az e célra még 
használható kötött pulóvereket is.

TáF

Hírözön
teltházas koncertekkel folytató-
dott az Ocho Macho tíz állomásból 
álló koncertsorozata. A turné első 
állomása Kőszegen volt, most már 
„félidőben”  jár a csapat. Legutóbb 
meghódították Sopron, Debrecen, 
Kiskunfélegyháza, Kapuvár közön-
ségét is.

Az együttes szárnyal. Dalaik iránt 
mások is érdeklődnek. A legfrissebb 
hír, hogy a Jó nekem-et egy brazil 
DJ szeretné feldolgozni. A maxijuk 
szintén hódít. Az előkelő 8. helyen 
szerepel a Mahasz listáján.

elindultak a kezdő hastánctan-
folyamok a várban. Működik külön 
gyerekcsoport is. A foglalkozásokon 
az anyukák a kislányaikkal együtt 
bekapcsolódhatnak a gyakorlásba. 
A tél, a hideg sokunkat a szobá-
ba kényszeríti, de vannak – mint 
ők is – akik számára a „társasági 
élet” ekkor válik aktívvá. Felélénkül 
a klub-, a szakköri élet. A kőszegi 
táncosok a Soproni Tánckavalkád 
rendezvényen szerepeltek novem-

berben, és a kezdődő báli szezon is 
tartogat fellépéseket számukra. 
Kőszegen legutóbb a szüretkor ( a 
képen) láthattuk az Orientális Tánc-
klubot, amikor a kicsikkel és a kör-
mendi csoporttal együtt vonultak 
és táncoltak.
– Nagyon hideg volt, de ennek el-
lenére jól sikerült a műsor is – me-
sélte Lepold ágnes. – Jó kapcsolat 
fűz minket a körmendiekhez, a 
szombathelyi, budapesti és soproni 
tánccsoporthoz – tette hozzá. 

A VOsZ kitüntetéseit a Vas Me-
gyei Príma-díj ünnepségén, októ-
berben, adták át. Vas megyében 
Az Év Kertésze elismerést Takács 
Péter, az Év Épületgépésze címet 
pedig Jakab Balázs vehette át.
Takács Péter Kőszegszerdahelyen 
született. Kertészetéből otthonaink 
kétnyári-, balkon- és szobanövé-
nyei kerülnek ki. Szakmája mellett 
– társadalmi megbízatásként – 
2010 óta a település polgármes-
tere. 
Jakab Balázs – gázvezeték-és ké-
szülékszerelő mester – Kőszegen 
született, Bozsokon él. 2004. ele-
jétől tevékenykedik egyéni vállal-
kozóként.

A novemberi „témahéten” ÜN-
NEP-VáR címmel csalogatta az is-
kolák diákjait a Jurisics-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház, mely 
a Királyi Városnaphoz kapcsolódott. 
A KŐ-KÖZ-MŰ program keretében 
megvalósuló rendezvény a Jurisics-
vár koncepciójába illő kínálattal, 
előadásokkal, bemutatókkal, ide-
genvezetéssel szerzett kellemes 
órákat a gyerekeknek. Az előadáso-
kat a szombathelyi Savaria Múze-
um munkatársa és a Jurisich Miklós 
Gimnázium tanárai tartották.

„Kőszegre tegnap beköszöntött 
az ősz…” címmel nyílt képzőmű-
vészeti kiállítás a lovagteremben 
november 11-én. A nemes versen-
gésben Kőszeg és Gyöngyösfalu ál-
talános iskolásai vettek részt. Ket-
tőszázhúsz pályamű érkezett a zsűri 
elé. A négy kategória legjobbjainak 
Huber László polgármester, vala-
mint a zsűri három tagja, Márffyné 
Bardócz Emilia rajztanár, Sodics 
László festőművész és Trifusz Péter 
művésztanár adta át a jutalmakat 
és az okleveleket, valamint értékel-
te is az alkotásokat. 

Kedves városunk képi megjelení-
tésében rejlő lehetőségeket a gye-
rekek is felfedezték: A változatos 

rajzok közül száztizenhárom került 
a kiállítás anyagába, tizenkilenc 
pedig díjat is kapott. A KŐ-KÖZ-
MŰ pályázat lehetővé tette, hogy 
igényes képkeretekbe kerüljenek az 
alkotások. A kiállítást a pályázat két 
szakmai megvalósítója Gelencsér 
Ildikó és Bakos Zoltán rendezte.

Ha november, akkor Egészségne-
velési napok a Bersek iskolában. 
Ahogy a korábbi években, most is 
– különösen az alsósok örömére – 
ott voltak a mentősök, de eljöttek 
a védőnők is. Sulyokné Rusznyák 
Éva és Naiszné Ignácz Magdolna, 
a dohányzás káros hatásairól és 
az AIDS-ről beszélgettek a gyere-
kekkel. Az elsősegélynyújtás szak-
emberei, Iszakné Kövesdi Katalin 
és Gadó Gábor, a felnőtteket is 
próbára tevő kérdésekkel várták a 
csapatokat. A többi állomás élén 
„iskolánk lelkes tanárai álltak, akik 
a rájuk bízott gyakorlati és elméleti 
feladatokkal színesítették az amúgy 
is izgalmas versenyt” – tudtuk meg 
a főszervezőtől, Kovácsné Zsolt 
Andreától.
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Személyében a közelmúlt egyik 
rendkívül népszerű focistáját bú-
csúztattuk. Váratlanul hagyott itt 
bennünket. Édesapja mészáros- és 
hentesmesterként a húszas, har-
mincas években a KSE labdarúgó-
inak nagylelkű támogatója, szak-
osztályvezetője volt. Az ifjú Lala tőle 
örökölte a futball iránti határtalan 
vonzalmát. Az elemi, a polgári is-
kolai és levente évei alatt a kőszegi 
grundon, a marhavásártéren (a mai 
benzinkút és teniszpálya) kergette 
minden szabadidejében a labdát. 
Ösztönös mozdulatokkal kezelte a 
„bőrt”, cselekkel tartotta magánál, 
majd – nem egyszer – jobb külső-
vel „kiflit” rúgva szerzett gólt. Ott 
és akkor ő volt a „császár”! 
Kitanulta a hentes szakmát. Jól 
tette, hiszen évtizedeken át házi-
asszonyok versengtek azért, hogy 
Lala legyen a böllérjük, és jó ízlés-
sel sok-sok finomságot készítsen. 
Labdarúgóként a KMSE 1945-
ben igazolta le. A következő évben 

megalakult 
N e m e z -
Posztó SE 
első kisze-
meltjeként – rövid győzködés után 
– igazolt át. A posztógyárban a 
munkaügyi osztályon – ahol nyug-
díjazásáig dolgozott – kapott állást. 
A Nemez csapatával sorra aratták 
sikereiket. Kupa- és tornagyőzel-
mek, bajnoki címek… Városunk-
ban először értek fel az NB III-ba, 
ahol két ezüstérmet szereztek, 
később megnyerték a Vas Megyei 
Bajnokságot! „Szakértők” szerint 
ekkor 1946 – 1952 között játszott 
legjobban a kőszegi „nagy csapat”, 
a Nemez, erősségével Háni Lalá-
val. Az akkori gárda többsége már 
eltávozott az élők sorából, s most 
Lalával kiegészülve az égi pályán 
kergetik a labdát. 
Isten veled Lala! Nyugodjál béké-
ben!
Aki még itt maradt közületek:

 Jenkei ede

Elment a „lala”!
(1922 – 2013)
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Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
táncsics Mihály utca 12:54-13:00
sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa györgy utca 13:13-13:23
Bertalan e. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.e. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
sOs-gyermekfalu 16:33-16:39
sigray Jakab utca 16:40-16:49
rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
rohonci út 44.  18:22-18:30
rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
Szombat kivételével naponta!

BÉKÉS KARÁcSONyI üNNEPEKEt ÉS EREDMÉNyES újESZtENDőt KíVÁNuNK!

A mozgó árusító
 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Kőről - kőre az írottkőre
Az Írottkő Natúrpark ismét vetélkedősorozatot hirdet
eszmeisége a natúrpark-gondolat, a „natúrpark identitás” 
erősítése, környezeti nevelés, szemléletformálás, a környe-

zettudatos turizmus támogatása. Várjuk a játékra jelentkezőket az 
Írottkő Natúrpark településeiről, intézményeiből.
A játék menete:
Meghirdetés időpontja: 2013. december 10. Jelentkezési határidő: 
2014. január 10. 1.forduló meghirdetése: 2014. január 15.
1. forduló anyagainak beküldési határideje: 2014. február 10. 
Döntő: 2014. február 26-27. A vetélkedősorozatra kizárólag csoportosan 
lehet jelentkezni. A csoportok tagjainak száma 5 fő!
Nevezési kategóriák:
• általános iskola alsó tagozat (3-4. osztály) • általános iskola felső tago-
zat (5-6. osztály) • általános iskola felső tagozat (7-8. osztály)
Játékszabályzat:
Minden jelentkező jelentkezési lap kitöltésével, és beküldésével regisztrál-
hat a vetélkedősorozatra. A jelentkezési lapon kérjük a csoportvezető és a 
csoporttagok név szerinti felsorolását!
A vetélkedő – korosztályok szerinti megkülönböztetéssel –  előre megha-
tározott szellemi és gyakorlati feladatokból áll, melyet a jelentkezők 
részére kiküldünk, ill. honlapunkon letölthető formában is kiírásra 
kerül! (www.naturpark.hu).  A feladatsor/feladatok megoldását iro-
dánkba kell eljuttatni 2014. február 10-ig! 
A verseny döntőjének lebonyolítása: 2014. február 26-27., ahol minden 
kategória legjobb versenyzői mérik össze tudásukat. 
A vetélkedősorozat korosztályos nyertesei márciusban az Írottkő 
Natúrpark - geschriebenstein területén jutalomkiránduláson ve-
hetnek részt!
A jelentkezési lap 2014. december 10-től letölthető a www.naturpark.hu 
weboldalról, vagy személyesen átvehető az egyesületi irodában.
további információ: www.naturpark.hu, www.koszeg.hu honlapon, 
vagy Írottkő Natúrparkért egyesület 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7. Tel/fax: 
94/563-120; ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu; www.naturpark.hu.

Velem 
November 10-én – Széll Józsefné 
képviselő által kezdeményezett – 
népszavazás mindkét kérdésére 
döntően igen szavazat érkezett. 
Ezek szerint az önkormányzatnak 
kezdeményeznie kell a három in-
gatlan visszavételét, illetve Gesz-
tenyenapok néven önállóan kell 
megrendeznie az őszi ünnepet.
November 15-én a képviselő-testü-
let visszaadta mandátumát. Horváth 
Miklós polgármester Tóth Péter al-
polgármesterrel, Bársony Miklósné 
és Rusznyák Károlyné képviselőkkel 
együtt megköszönte a velemi pol-
gárok bizalmát, és javasolták, hogy 
a képviselő-testület mondja ki a 
feloszlatását, mert a népszavazás 
olyan feladatot hárított a testületre, 
amely meggyőződésük szerint nem 
szolgálja Velem község javát, ezért 
nem tudnák ezt megfelelően képvi-
selni. Öt igen szavazattal mondták 
ki a testület feloszlatását.
Ennek következményeként önkor-
mányzati választást tartanak a falu-
ban, az erről szóló döntést – lapzárta 
után, december 10-én – hozta meg 
a választási bizottság.
A november 8-i testületi ülést 13 
oldalas jegyzőkönyv foglalja össze. 
Az itt olvasható adatok cáfolják az 
újságokban többször megjelenteket, 

miszerint a Gesztenyeünnep bevé-
telének 10%-át kapja meg a falu. 
A jegyzőkönyv szerint 2012. évre 
vonatkozóan a Gesztenyeünnep tel-
jes bevétele 12 351 220 Ft volt, az 
összes kiadás 5 511 903 Ft. A kettő 
különbségéből számolt eredmény 
6 839 317 Ft, melynek 50-50%-os 
megosztása után Velem önkormány-
zata 3 419 658 Ft bevételhez jutott. 
Az idei 2013. évi ünnepre több lá-
togató érkezett, így a bevétel is na-
gyobb volt, de a számszerű adatok 
még nem álltak rendelkezésre.
Kérdés-felelet formájában forog-
tak a szavak, a kialakult helyzet 
alapján nem adódott válasz arra, 
ki szervezi majd a Gesztenyenapo-
kat. A jegyzőkönyvi adatok szerint 
„idén a szervezésben és a lebo-
nyolításban (a képviselő-testület 
négy tagján, és a Tűzoltó Egyesület 
néhány tagján kívül) öt helyi lakos 
vett részt.”  Kérdésként merült fel, 
hogy egy helyi szervezés esetén 
hány velemi polgár vállalná, hogy a 
saját bevétele helyett a közösségért 
dolgozzon. Az elhangzottak szerint 
– cáfolat nélkül – megállapították, 
hogy nincs a faluban olyan személy, 
aki képes egy esemény megszer-
vezésére. Külön vitatéma volt az, 
hogy a falu milyen pénzből tudná 
az esetleg átadásra kerülő ingatla-
nokat használatba venni. 
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Pjevački zbor „Zora” redovito nastupa i sudjeluje
na raznih kiseških priredba

Dan Hrvatov u Kisegu
Već je tradicionalno da se Dan Hr-
vatov u Kisegu obdrži oko imendana 
Emerika/Mirka. Svečevanje ovoga 
dana upelja se sa svetom mašom 
ku je ljetos prikazao velečasni Šte-
fan Dumović u crikvi svetoga Eme-
rika 9-oga novembara otpodne po-
četo u 16 uri. Muzičko oblikovanje  
ovoga svetačnoga akta bio je dar 
kantora i zborovodje crikve. Zbor 
sv. Emerika pjevao je mašu na čast 

svetomu Emeriku za sopran, alt i 
bariton od Mirka Berlakovića.Dvi 
pjesme je prevodio iz poljskoga, 
mašu je komponirao posebno za 
ov dan a jačke je aranžirao/obra-
dio za zbor na najveće zadovoljstvo 
vjerskih slušateljev. Po maši kod 
Miloradićeve spomenploče položili 
su vijenac sjećanja zastupniki Hr-
vatske samouprave i veliko mnoš-
tvo ljudi uz pjevanje Gradišćanske 

himne. U 
o b n o v l j e -
noj vitezkoj 
dvorani Ju-
rišičeve tvr-
djave Šan-
dor Petković 
predsjednik 
HS u Kisegu 
dao je go-
dišnji izvje-
štaj o radu 
h r v a t s k e 
samoupra-
ve i o plani 
idućega vri-

mena. U kulturnom progra-
mu pjevački zbor „Djurdjice” 
iz Sambotela i mjesni hor 
„Zora” ukrasili su slavljenje 
sa svojimi jačkami. Člani 
ovih grup su nastali temelj 
večerašnje zabave s razgo-
varanjem, pjevanjem, tan-
canjem i druženjem. Kao 
pravi domaćini Kisežani su 
očigledno merkali i nato da 
na stoli bude svenek dost jila 
i pila. Uz muzičku pratnju 
Petrovišćana JonijaTimara 
zabava je trajala do dvi ura 
po polnoći.  
November 9-én tartotta a 
Kőszegi Horvát Nemzetisé-

gi Önkormányzat hagyományos 
Horvát napját, melynek kereté-
ben szentmisén, Miloradić költő 
emléktáblájának koszorúzásán, 
valamint kultúrműsoron vehettek 
részt az érdeklődők. A zenével, 
tánccal, dalolással és beszélge-
téssel tarkított találkozónak a 
város vezetése is rendszeres lá-
togatója. 

Marija Fülöp Huljev

Kompozitor, zborovodja i kantor 
Mirko Berlaković u vijencu
pjevačic zbora sv. Emerika

Blažen Božić svim
štiteljem naše stranice!

Német nemzetiségi hírek
Deutscher rezitationswettbewerb in steinamanger

A Balog iskola diákjai ismét nagy 
sikerrel szerepeltek november 
27-én Szombathelyen, a német 
nemzetiségi vers- és prózamon-
dó versenyen, ahol Vas és Zala 
megye német nemzetiségi iskolá-
inak legjobb előadói mérték össze 
tudásukat.
Az izgalmas iskolai forduló után a 
szombathelyi versenyre az alsósok 
közül Barabás Bence, Budiczky 
Kata, Pásztor Anett, Savanyó Kili-
án, Szabó Attila 2.a osztályos, Né-
meth Laura 3.a, Tánczos Regina 
4.a osztályos tanuló jutott tovább. 

A felsősöket Unger Liza 5.a, Hor-
váth Loretta és Németh Anna 6.a, 
Kovács Krisztián és Papp Gábor 
Dániel 7.a valamint Kaiser Bene-
dek és Madász Laura 8.a osztá-
lyos tanulók képviselhették.
A kötelező vers mellett már egy sza-
badon választott mű is segített ab-
ban, hogy tehetségüket, felkészült-
ségüket megmutathassák, nemcsak 
a zsűri, hanem diáktársaik, tanáraik 
és az érdeklődő szülők előtt. 
Akikre különösen büszkék lehetünk, 
azok a tanulók, akik a regionális 
döntőben Mosonmagyaróváron 

nemcsak isko-
lánkat, hanem 
megyénket is 
képviselhetik. A 
megyei fordulón 
elért eredmé-
nyek: 1. kate-
gória: Pásztor 
Anett 4. hely, 3. 
kategória: Unger 

liza 1. hely, Németh Anna 2. 
hely, Horváth loretta 4. hely, 
4. kategória: Kaiser Benedek 1. 
hely, Madász laura 2. hely, Ko-
vács Krisztián 3. hely.
Felkészítő tanárok: Ambrusné 
Kluk Andrea, Bozsodi Zsuzsan-

na, Horváthné Erdősi Szilvia, 
Nyergesné Kornfeind Anita Mária, 
Tóth Zoltánné Kelemen Mária. 
Szívből gratulálunk, jó felkészülést 
és hasonlóan szép eredményeket 
kívánunk a tavaszi regionális for-
dulóban!

Advent első szombatján (nov. 30-
án) a Vas megyei német nemzeti-
ségi énekkarok koncertjét rendez-
ték meg Alsószölnökön, amelyen 
a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus 
és az Alpensänger is részt vett. A 
helyi kultúrházban adott hangver-

senyt követően az együttlét a többi 
kórussal mindig kellemes élmény, 
hiszen az évi két alkalom nagyon 
ritka. Ilyenkor néhány kedves szó, 
kis beszélgetés, az emlékezés ma-
radandó élményt nyújt a következő 
találkozásig.

Adventskranz in Unterzemming 

Adventklang in güns

A Kőszegi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében a helyi 
német énekkarok közös adventi 
koncertje volt december 8-án, a 

Jurisics téren, így kapcsolódva a 
Natúrpark adventi rendezvényéhez. 
Fellépett a Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Kórus, az Alpensänger kórus és a 
német egyházi énekkar. 

Im Namen der Deutschen selbstverwaltung wünsche 
ich Ihnen ein gesegnetes Adventszeit, frohe Weih-
nachten und ein glückliches neues Jahr!   

Kőszegfalvi Ágnes NNö elnöke  



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2013 . DEcEMBER  11 .

24

 XXV I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2013 . DEcEMBER  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

Karácsonyi emlék
Az öröm formája sok esetben eltér 
a vallás kívánalmaitól, s külsősé-
gekben, ajándékozási lázban telje-
sedik ki.
A szép (szépség) látványa is öröm-
mel tölt el bennünket. A hó és jég-
kristályok borította fenyőfák nap-
fénybeli csillogása is ilyen örömet 
váltott ki Luther Márton lelkész szí-
vében, amit megosztott másokkal 
is. A hagyomány szerint ő állított 
először karácsonyfát gyermekei-
nek, és Jézus születésének tisztele-
tére gyújtotta meg a fára helyezett 
gyertyákat. Nálunk is a fenyőfa vált 
az örömhír jelképévé és szokás-
sá karácsony idején. Ma már nem 
elégszünk meg a természet adta 
szépségekkel, hanem díszekkel, cu-
korkákkal, csillogó fény-füzérekkel 
kápráztatjuk el a kicsinyeket. Igen, 
a gyermekeket, mert az ő mosolyuk 
és örömük jelent boldogságot az 
egész család számára.
Gyermekfejjel „a kis Jézus érkezé-
se” sokáig rejtély volt számomra. 
Karácsony előestéje, az ünnepre 
készülődés, már az indulás az esti 

istentiszteletre is izgalommal 
töltött el. A hangulatos esti 
fényben szüleim kezét fogva 
szaporáztam apró lépteimet a 
templomig. A gyakran emlege-
tett „Jézus” szót és „jövetelét” 
is felfogtam a prédikációból. 
A „csodát” hazaérkezésünkkor 
tapasztaltam: A szobában állt 
a díszes, csillogó karácsonyfa! 
Az első ámulat után mindjárt 
felmerült a kérdés: Hogyan került 
ide ez a szép fa, meg az ajándék? 
„Hát a Jézuska csak a kulcslyukon 
hozhatta be a szobába” – volt a 
válasz. Kiskorom értelmét sokáig 
foglalkoztatta ez a történet, és a 
„csoda” még többször is megismét-
lődött.
Nagyobbra cseperedvén én is ré-
szese lehettem a „csoda”-tevés-
nek, s testvéröcsém öröméhez én 
is hozzájárulhattam. A rejtélyes 
kulcslyukra is fény derült az esemé-
nyek elemzése során. Föltűnt, hogy 
templomba menet, nem sokkal az 
indulás után, Édesapám „észrevet-
te” és hangoztatta, hogy nincs nála 

Tóthárpád Ferenc

ANGYAL INT

Roppan a hó,
szélfútta.
Letekint ránk 
Jézuska.

Jégcsapokon
csend-cseppek
cseperészve  
elvesznek.

Betlehemi 
Szenteste:
betakargat
langy leple.

Két puha kar
álmot ring.
Betekint, s egy
angyal int.

az énekes(ima)könyv. Sietve visz-
szafordult, s ezalatt Édesanyámmal 
lassan haladtunk az esti áhítat szín-
helyére. A délután folyamán a titkos 
helyen feldíszített fenyőfa ekkor 
került Édesapa révén a szobánk-
ba. Így szereztek szüleink kedves 
meglepetést, igazi örömöt. Valóban 
a kulcslyuk adta meg a lehetőségét 
annak, hogy az ajtón át a szobába 
kerüljön az öröm szimbóluma, a ka-
rácsonyfa. (átvitt értelemben pedig: 
Kis dolgokkal nagy eredményeket 
érhetünk el; kis ajándék is okoz-
hat nagy örömet!)
Nem az ajándék keresése volt az 
első ténykedésünk. Egy kis áhítat, 

egy ima, éneklés teremtette meg az 
otthon ünnepi hangulatát. A kedves 
egyházi és népi karácsonyi éne-
kek közös éneklése tette meghitté, 
„szent családként”, ezt az ünnepet. 
(Illusztráció: Kőszegi Judit rajza a 
Fordul az ég c. Tóthárpád-kötetből.)

                           galánfi ede
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Kedves testvérek!
Az idén december elsejével meg-
kezdődött az adventi szent időszak. 
Az advent nemcsak várakozás, 
nemcsak készülődés, a Megváltó 
fogadására és köszöntésére, akinek 
a születését minden Karácsonykor 
megünneplünk, s amely ünnepre a 
legtöbb gyermek izgalommal vára-
kozik, s várva vajon mit hoz neki az 
idén a kis Jézus? De várja a felnőtt 
ember is, s különösen a hívő, mert 
megérez, megsejt valami termé-
szetfelettit ebben az ünnepben 
és ünneplésben.  Mert az advent 
a várakozás és készülődés mel-
lett egy felhívás is. Felhívás arra, 
hogy indulj a jelen sötétségéből a 
világosságra! A világosság pedig 
nem más, mint a Világ Világossága, 
maga Jézus Krisztus! Indulj lelked-
nek bűneidtől megvakított sötét-
ségéből az Isteni világosság felé, 
a megtisztulást adó Isteni irgalom 
felé. Jézus karácsonykor irgalomból 
született közénk, ezért is nevezzük 
a szeretet, az ajándékozás ünnepé-
nek. Ő a legnagyobb ajándék szá-
munkra. Mi a családtagjainknak, a 
barátainknak, a rászorulóknak apró 
ajándékainkkal tudjuk valamennyi-
re közvetíteni ezt a végtelen Isteni 
szeretet, amely megmutatkozik 
irántunk Isten részéről. Milyen jó 
lenne, ha ez a karácsonyi készüle-
tünk az idei adventben gyarapíta-
ná bennünk a készséget az Isteni 
igazságok befogadására, növelné 
bennünk a lelki ártatlanság meg-

szerzésének az igényét a bűnbá-
natban, és képessé tenné bennünk 
az őszinte ajándékozó szeretetet, 
ami az Úr Krisztusban, a betlehemi 
kisdedben megtestesült, és ahogy 
lehet, a saját élet-állapotunkban 
próbálnánk is megvalósítani. Ezt 
kívánom Mindnyájuknak adventi és 
karácsonyi ajándékként!

Harangozó Vilmos plébános

Istené a dicsőség!
Két erősen ittas férfi támolyog 
hazafelé a városban. Megállnak 
a folyón átvezető hídon, és a 
korlátnak támaszkodnak. Amikor 
letekintenek, meglátják a holdat, 
ahogy visszatükröződik a víz tük-
rében. Megszólal az egyik: – Te, az 
ott lent nem a hold? 
– De, az minden bizonnyal a 
hold. 

– Akkor már csak egyet nem ér-
tek: hogyan kerültünk ilyen ma-
gasra?
A saját dicsőségében megrésze-
gedett ember kérdése ez. Azé az 
emberé, aki magát mindenki fölé 
emeli. És ebben a mindenkiben 
benne van maga az Isten is. Az 
Ő dicsősége háttérbe szorul az én 
dicsőségem mögött. Mert a „ma-
gasra kerüléssel” éppen ez a baj, 
hogy az ilyen ember csupán min-
denki más lenézésére képes, és 
közben elfelejti, hogy kié a dicső-
ség a világban?! Mert aki valaki-
nek képzeli magát, és „valakiknek 
kijáró” tiszteletet vár el másoktól, 
annak a szemében mindenki más 
senki. (1Kor 1,28-29)
Advent arra figyelmeztet, hogy 
elvétjük az irányt – és az eljöve-
telből soha nem lesz találkozás –, 
ha magunkat gondoljuk nagynak. 
Mert Isten nem tud mit kezdeni az 
ilyen pöffeszkedő, önmagát ma-
gasnak gondoló emberrel. Azért 
sem, mert az ilyen ember nem 
hagy helyet neki az életében. Mint 
ahogyan a betlehemi gyermekről 
is ezt olvassuk: nem volt számára 
hely… Nem is tudtak mit kezdeni 
Jézussal a Szentírásban található 
„valakik”: a hatalmát féltő Heró-
des, vagy a magukat tökéletesnek 
tartó farizeusok. A közelgő ünnep 
az isteni alázatra tanít, és erre in-
díthat bennünket is.

Baranyay Csaba lelkész

Ézsaiás olyan időnek és kornak az 
eljöveteléről beszél (2,1-5), amely-
ben a népek Isten hegyéhez mennek, 
oda ahol Isten az ő utaira tanítja az 
embereket. Egy olyan útra, ahol az 
emberek nem akarnak annál töb-
bet, mint amire szükségük van, ahol 
a gyűlölet helyett a szeretet domi-
nál, ahol az önimádat helyére Isten 
imádata kerül. Ebben a korban az 
emberek békében fognak egymás-
sal élni, a fegyverekből kapákat 
készítenek, a dárdákból pedig met-
szőkéseket, és mindenki az Istenhez 
tér. Milyen szépen is hangzik.
Mi azt valljuk, hogy ez a kor Jézus 

Krisztus születésével köszöntött 
be. De valóban megtörtént Jézus 
megszületésével az, amit Ézsaiás 
prófétált? Tényleg Őhozzá mennek 
a pogány népek, tényleg béke ho-
nol a Föld minden részén? A válasz 
egyértelműen az, hogy nem. De 
nem is ezt jelenti az ézsaiási pró-
fécia, hanem azt, hogy Jézus meg-
születésével megnyílik mindenki 
számára a lehetőség arra, hogy 
Istenhez térjen, mindenkinek lehe-
tősége van arra, hogy az Ő utairól 
tanuljon és azokon járjon, és ami-
kor a népek ezen az isteni úton jár-
nak, na majd akkor bekövetkezik 

az a béke, amiről olvashatunk.
Kedves Testvérek! A karácsony, a 
Krisztus születése számunkra lehe-
tőséget jelent, annak lehetőségét, 

hogy Istenhez térhetünk. Fogadjuk 
meg a buzdítást: „Jertek, járjunk az 
Úr világosságában!” (Ézs 2,5)

Donatin tamás lelkipásztor

Szeretett testvérek!
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Egyszer volt, hol nem volt (van) egy 
Közép-Európai Brókerképző Ala-
pítvány, amely versenyt hirdetett. A 
2013. november 1-től 2014. janu-
ár 15-ig tartó „küzdelemben” közel 
ötszáz csapat vesz részt.

Sokunk számára „kínai” ez a téma, 
ugyanakkor a gimnázium tanulói 
könnyedén eligazodnak a pénzügyi 
világban. Köszönhető mindez töb-
bek között Kiss Zoltán tanár úrnak. 
Őt kérdeztük:
– A két részből álló verseny során 
összesen négy online teszt-forduló 
van általános pénzügyi ismeretek-
ből, valamint egy két és fél hónapon 
át tartó hozamverseny! A háromfős 
csapatok gyakorlatilag a világ ösz-
szes értékpapírtőzsdéjére be tudnak 
lépni! – mondta, de kihangsúlyozta, 
hogy nem igazából „tőzsdéznek”! A 
világon lejátszódó pénzügyi és gaz-

dasági folyamatokat kell figyelniük, 
és ezek alapján kell jó döntéseket 
hozniuk! Nemcsak nagy multina-
cionális cégekkel ismerkedhetnek 
meg, hanem akár  kávéval, kuko-
ricával, ércekkel stb. is keresked-

hetnek, ami sokkal 
izgalmasabb, mint a 
régi-régi hagyomá-
nyos földrajzi isme-
retek!
A gimnázium kilenc 
csapata játszik, az 
egyik éppen vezet 
(a képen). Két évvel 
ezelőtt három csapa-
tunk is az elődöntő-
be jutott, de például 
2011-ben ott vol-

tak a Pénzügyi Oktatási Program 
versenyén is, amelyet több mint 
1000 résztvevő közül megnyertek 
egyéniben, sőt a második helyet is 
megszerezték!
Az eredmények nem véletlenek. A 
gimnáziumban a 9. és 10. évfo-
lyamokon pénzügyi ismereteket is 
tanulnak. Van egy kétórás „szabad 
kereskedési sáv”, melyben jelen-
leg 25–30 fő vesz részt. Nem egy 
hagyományos óráról van szó, itt ki 
be lehet járkálni, és szinte kötelező 
– egymást túlharsogva – az infor-
mációkat megosztani!

TáF.

Kőszegi „brókerek” 

lukácsházi hírek
Vetélkedő: Az idei évben a Kö-
zösségi Ház adott otthont a ha-
gyományos „Szürettől szilvesz-
terig” elnevezésű vetélkedőnek. 
Tizenegy csapat érkezett – Jákról, 
csepregről, Toronyból, a szombat-
helyi Nyitra u. iskolából, a kőszegi 
Balog iskolából, és a Tolnay iskolá-
ból – a jó hangulatú versenyre. A 
délután folyamán játékos felada-
tok segítségével elevenítették fel 
a szeptembertől decemberig tartó 
időszak jeles szokásait. A gyerekek 
beöltöztek halloweeni töklámpás-
nak, s még szellemtáncot is jártak a 
színpadon. Elkészítették a Márton-
napi ludat, megalkották a Télapó 
házát a gyönyörű karácsonyi díszek 
mellett, s még jó pénzért eladták 
a játékmestert is. A vetélkedő egy 

újévi malacvisítással fejeződött be. 
A támogatók jóvoltából a gyerekek 
és felkészítőik értékes jutalmakkal, 
s nagyon jó élményekkel tértek 
haza. Köszönet a verseny meg-
álmodójának, kivitelezőjének és 
játékmesterének, Iliás Mártának, 
hogy életben tartotta ezt a nagy-
szerű rendezvényt.
November 28-án a szlovén mu-
ravidéki rádió Lukácsházán élő 
magazin műsor keretében mutatta 
be a települést Virág János polgár-
mester, Bolfán csaba a Biotájház 
tulajdonosa és csejtei Péter képvi-
selő közreműködésével.
Az önkormányzat Emva pályázat 
falusi szolgáltatások fejlesztése te-
rületre mikrobusz vásárlására nyúj-
tott be pályázatot.

Az óvoda építésének előkészítő 
munkái folytatódtak.  A 120 millió 
Ft összegű támogatási szerződé-
sének módosítása megtörtént. Az 
építési engedély jogerős. Elkészül-
tek a kiviteli tervek is, döntés szüle-
tett a műszaki ellenőr személyéről 
is. Jelenleg a közbeszerzési eljárás 
előkészítése zajlik, az ajánlati felhí-
vásokat decemberben kiküldik.
December 7-én jó hangulatban 
zajlott a Közösségi Házban a Bor-
barát Hölgyek Lukácsházi Egyesü-
letének hagyományos Luca-napi 
„Új bor dicsérete” rendezvénye, 
ahol a boros gazdák bemutatták az 

új fehér-, rose-, és vörösborokat.
December 13-án a Közösségi 
Házban E-ON Adventi Alkotóház 
programja várja a gyerekeket.
December 21-én 17.00 órakor 
kerül megrendezésre a Közösségi 
Házban a hagyományos MINDENKI 
KARácSONYA rendezvény.
December 28-án tartja a Nyug-
díjas Klub (LÖTYE) hagyományos 
előszilveszteri rendezvényét a Kö-
zösségi Házban.
lukácsháza önkormányzata Ál-
dott Ünnepeket és eredmények-
ben gazdag Új évet kíván a kő-
szegi térség minden lakójának.

Cáki év vége
Kirándultunk az idősek napján a 
falu „szépkorú lakóival”. Bozsokon 
voltunk a Kneipp udvarban, majd a 
Kerekes cukrászdában „nyalakod-
tunk” és hazatérve az önkormány-
zati képviselők egy kiadós uzson-
nával várták a vidám csapatot.
Megérkezett a gyermekek Mikulá-
sa, járt a könyvtárban Bősze Éva köl-
tőnő. Készülődünk az év utolsó nagy 
eseményére, a karácsonyi hangver-

senyünkre, melyet december 22-én 
tartunk a cáki templomban 17 óra-
kor. Várunk szeretettel mindenkit!
Önkormányzati feladataink sorá-
ban nem sikerült javítani útjaink 
állapotán (anyagi okai vannak), de 
sikerült megnyerni egy pályázatot, 
így a kultúrházunkat fel tudjuk ja-
vítani szinte az „utolsó órában”. 
Minden Kedves Olvasónak Békés, 
boldog Karácsonyi Ünnepeket kí-
vánunk! 
Paukovics Józsefné polgármester

A tizedik
A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egye-
sülete immár a tizedik alkalommal 
invitálta bálozni vendégeit a Hotel 
Írottkő halljába. Már hagyomány, 
hogy a Borkirálynők a Kőszegi Tor-
nyosok fanfárjára, a Kőszegi Bor-
barátok kíséretében vonulnak be. A 
borbál fővédnöke, Pataki Zita az Rtl 
klub időjósa, majd Nádasdy Renáta 
borkirálynő és Huber László köszön-
tötte a vendégeket. Ezután követ-

kezett a nyitó tánc. Az est folyamán 
volt svéd asztalos vacsora, borkós-
toló és tombola is. átadásra került 
az Est bora cím, melyet a bálozók 
szavazatának köszönhetően ez alka-

lommal az Alasz Pincészet nyert el. A 
borászok és a vendégek tiszteletére, 
a Borbarát Hölgyek előadásában, 
felcsendült Tóthárpád Ferenc szer-
zeménye, a Zamatos dal. Éjfélkor 
a hölgyek és a borkirálynők közös 
műsora következett. A talpalávalóról 
egész este a Kvarc Együttes gondos-
kodott. A jó hangulatú bál végül Já-
nos-áldással zárult hajnali fél 4-kor. 
A bál fő támogatója a szombathelyi 
Ford Strauss autószalon biztosí-
totta a tombola főnyereményét. A 
szervező Borbarát Hölgyek ezúton 

köszönik mindazok támogatását, 
akik tombola felajánlásukkal hozzá-
járultak a bál sikeréhez, és köszönik 
a Pincészeteknek, hogy boraikat biz-
tosították a borkóstolóhoz.

Ötször ...
November 16-án Budakalászin, a 
Magyar Látványtánc Sportszövet-
ség Őszi Kupájának országos verse-
nyén, lépett a közönség elé a BE-JÓ 
Táncegyüttes. Az izgalmakkal teli 
szereplés hatalmas sikerrel zárult.
– Mind az öt benevezett produkciónk 
a dobogó legfelső fokát érdemelte 
ki! – újságolta az együttes vezető-
je, Horváth Márta. Korábbiakban az 
MLTSZ rendezvényein – a nagyon 
magas nevezési díjak miatt – nem 
tudtak részt venni. Ezúttal összejött 
a buszköltség és nagy segítséget je-
lentett az is, hogy támogatást kap-
tak az Ostromna-
pok Egyesülettől. 
Az izgalmakkal teli 
napon 175 műsor-
szám került bemu-
tatásra, az ered-
ményhirdetésre 
késő este került 
sor. A várakozásért 
azonban kárpót-
lást nyújtottak a 
siker: Tolnay Vero-
nika szóló éneke, 

a „Sway” arany minősítést kapott 
ugyanúgy, mint az „Isztambul” 
(szintén Tolnay Veronika énekével 
kísérve) az ének és tánc kategóriá-
ban. További aranyak: „Jack is back!” 
felnőtt csoport mazsorett bottal 
kategóriában; „Zorro tánca” junior 
formáció stilizált folklór kategóriá-
ban. A legnagyobb lányok „Dívák” 
című tánca felnőtt csoport színpadi 
látványtánc-musical revü kategóri-
ában pedig első helyezést ért el.  
Öt éve szerepel versenyeken a BE-
JÓ, de ez volt az első alkalom, hogy 
valamennyi benevezett produkci-
ójukkal arany minősítést avagy I. 
helyezést ért el! Gratulálunk!

Tóthárpád F

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2013 . DEcEMBER  11 .

28

 XXV I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2013 . DEcEMBER  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

29

KáVÉSZÜ
N

ET
IR

áN
YTŰ

Programajánló
December 13.  Délelőtti Zeneovi foglalkozások a várban.
December 14-15.  Kőszegi Advent a Jurisics téren – kézműves fog-

lalkozások, csoportok fellépései, lovas kocsizás   
December 14.  13.00-17.00 Kézműves foglalkozás a várban.
December 14.  18.00 A Cirákulum Együttes adventi koncertje 

a lovagteremben.
December 14. Mikulás kupa - Előnevezési határidő: 2013. de-

cember 11. 12.00. (Érd.: Hóbor Péter +36 30 
7474007)

December 15.  18.00 A harmadik gyertyagyújtás a Jurisics té-
ren.

December 18. legszebb adventi-karácsonyi énekeink az Ev. 
templomban. Közreműködik Bozsodi Elemér és 
Gamauf Márta hegedűn és gordonkán, valamint 
Bánó Mátyás orgonán.

December 19.  8.00-17.00  Véradás a KIKÖT-Ő-ben. (Jurisics-
vár)

December 21.  13.00-17.00 Kézműves foglalkozás a várban.
December 21.  18.00 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes bemu-

tatója a várban.
December 22.  18.00 A negyedik gyertyagyújtás a Jurisics té-

ren.    
December 22.  19.15 A Concordia-Barátság Énekegyesület 

karácsonyi hangversenye a Jézus Szíve Plébá-
niatemplomban.    

December 31.  11.00 szilveszteri Jelmezes Kocogás. Indulás 
a Jurisics-vártól.   

Január 10.  Délelőtti Zeneovi foglalkozások a várban.
***

Az „Advent a Natúrparkban... •	 ahogy mi szeretjük” c. kiál-
lítás és vásár még megtekinthető december 22-ig, naponta 
10.00 és 18.00 óra között. Az Írottkő Natúrpark kézműve-
seinek termékei a helyszínen megvásárolhatók!
A téli szünetben is•	  szeretettel várja látogatóit városunk 
uszodája!

Könyvtári hírek 
A november havi alsós rejtvény (Rejtőzködő őszi vers) nyertesei Né-
meth Fanni (Balog, 3.a) és Ternyák Lara (Balog, 3.a). A felső tagoza-
tosok rejtvényét (Ünnepek, világnapok, jeles napok) Becze Domonkos 
(Balog, 5.a) és tóth Kristóf (Árpád-házi, 6.b) fejtette meg hibátlanul. 
Jutalmukat a gyermekrészlegben vehetik át.  
 November 16-án zárult az idei Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő já-
ték, amelybe közel száz gyermekolvasó nevezett be. A következő tizenegy 
tanuló végzett az élen és vette át jutalomkönyvét és oklevelét az ered-
ményhirdetésen. I. Kumánovich Alexandra (Balog, 4.a); II. Vlasich 
Zsófia (Balog, 6.a); III. tóth Kristóf  (Árpád-házi, 6.b); IV. Fejes Johan-
na (Bersek, 4.a); V. Marton Zsolt (Árpád-házi, 4.a); VI.Csiza Valéria 
(Árpád-házi, 5.a); VII. Ternyák Lara (Balog, 3.a); VIII. Ódor Vivien (Dr. 
N.L. EGYMI, 8.a); IX. Derdák evelin (Evang. Szakképző Isk., 10. évf.); X. 
Hütter szilárda lili (Bersek, 6.b) és lőrincz laura (Balog, 8.a). További 
részletek a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) olvashatók.
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap 2. számának meg-
fejtési határideje: 2014. január 4.  A megfejtők táborához még lehet 
csatlakozni személyesen a gyermekrészlegben.  
December 27-én, pénteken és 28-án, szombaton a szokott nyitvatartási 
időben várja látogatóit a könyvtár.
Rendezvények: 
December 14. (szombat) 10.00 óra: tóthárpád Ferenc Fordul az ég 
című kötetének bemutatója vásárlási és dedikálási lehetőséggel. A költő 
mellett Kőszegi Judit, a könyv illusztrátora és Farkas csaba a Szülőföld 
kiadó képviselője is jelen lesz.
December 18. 10.00 óra: Baba-mama játszóház; december 19. 
17.00 óra: Kötőklub; 2014. január 6. 17.00 óra: Agykontroll-klub; 
január 29. 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Dosztojevszkij Bűn és bűn-
hődés című regénye.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog 

újesztendőt kívánnak
a könyvtár dolgozói jelenlegi 

és leendő olvasóiknak!

Mesék
Újabb könyv keresi a 
gyerekek kedvét ezen a 
karácsonyon. Oberling 
Éva meséi Szandrosz 
király legendája cím-
mel jelentek meg. A 
borítókép és a belső 
lapokat díszítő festmé-
nyek Markovics ágota 
munkái. A könyv ízig-vérig kőszegi, 
még a nyomdai munkák is a város-
ban készültek.
A tizennégy történetet tartalmazó 
110 oldalas mű a címadó mesével 
kezdődik, de megtudhatjuk, hogy 
mi történt a varázslók éjszakáján, 
ki az álruhás király, megismerked-
hetünk a két életmentő kutyussal, 
és megtudhatjuk azt is, hogy ki lesz 
az erdő királya.

Amikor a szerzőt 
kértük, hogy árulja 
el, melyik a leg-
kedvesebb történe-
te, ezt mondta: A 
Mese a jégvirágról, 
amely egy országos 
diák novellapá-
lyázaton első díjat 
nyert 1977-ben 
(Még pécsi gim-
nazistaként írta / a 

szerk/). A többi mese azt követően 
készült, hogy Kőszegre költöztünk, 
1999 karácsony szenteste napján.
Oberling Éva először 2003-ban 
jelentkezett mesékkel, akkor Fürge 
a huncut kis foxilánnyal ismerked-
hettünk meg. Az első interjúkötete 
2005-ben készült el, majd a Kő-
szegi beszélgetések következett. A 
mostani a második mesekönyve. 

TáF.
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Most is együtt voltak
Volt egyszer egy iskola a város 
keleti szélén, túl a Gyöngyösön az 
egykori MáV Nevelőintézetben. 
Landler Jenőről nevezték el a kor 
szellemének megfelelően. A tanulók 
a bentlakásos intézetből jártak le az 
első és második emeletről a föld-
szinti iskolába, amely 1953-ban 
nyílt meg, Lehel Károly vezetésével. 
Legalább 370 gyerek tanításáról, 
neveléséről gondoskodtak szere-
tettel, következetességgel, empáti-
ával. A kiszámíthatóság, a szakmai 
tudás és a követelményrendszer 
segítette munkájukat a kis vasutas 
gyerekeknél, akik nélkülözni vol-
tak kénytelenek a mindennapos 
szülői jelenlétet. Az ország minden 
tájáról hozták a vasutas családok 

szemük fényét, hogy biztonságban, 
jó környezetben, állandó nevelőta-
nári, iskolai tanári irányítás mellett 
készüljenek az életre, továbbtanu-
lásra, a munkára, a családi életre. 
Gyakran megfogalmazták, hogy 
azok a szülők, akiket talán a kör-
nyezetük megvetett, mert beadták 
a gyermeküket egy távoli iskolába, 
sokkal igazibb szeretetet mutattak, 
mintha hagyták volna őket felügye-
let nélkül elkallódni, amíg a vasutat 
szolgálták. Nem volt könnyű, de 
szép munka volt. A növendékek há-

lája a mai napig tart, egy-egy levél, 
képeslap mindig jön valakitől, közeli 
helyekről, távoli földrészekről. Eze-
ket az emlékeket ki kell beszélni… 
Nincs már meg az iskola, nincs an-
nak jogutódja sem. Az egykori fenn-
tartó sem létezik már.  Az ezredfor-
dulón az akkor még alapítványként 
működő MáV intézet az egykori 
Landlereseket „örökbefogadta”, 
saját nyugdíjasaival együtt tartotta 
számon őket. Nem múlt el karácso-
nyi ünnepség nélkülük. Aztán meg-
szűnt a MáV is. De ez az összetartó 
tantestület – Pochán Ferenc, volt 
igazgatójuk segítségével – évente 
egyszer most is együtt van. Örülnek 
egymásnak, a szeretet tűze ég sze-
mükben, amikor emlékekiket idézik. 

Horváth Istvánné, Surányi Imréné, 
Rákosi Györgyné, Varga Zoltánné, 
Bodor Sándorné, Soós Gyuláné, 
File László, Kákossy Endréné éveket 
fiatalodnak ilyenkor a múlt idézé-
sével.  Igazoltan volt távol korábbi 
igazgatójuk Döbrősy József, aki ver-
seivel, idézeteivel mindig a hab volt 
a tortán. Nem tudott eljönni Gráf 
Lászlóné és Sirhuber Imréné sem. 
Bízunk abban, hogy a következő 
találkozón mindenki jó egészségnek 
örvendve lehet jelen.  

Kiss János

A beteg gyerekekért
November 16-án este a 
Jurisich gimnázium dísz-
termében közel száz ven-
dég jelenlétében került sor 
a „Kőszegi Beteg Gyerme-
kekért Mirtyll Alapítvány” 
jótékonysági koncertjére. 
Az est kezdeményezője a 
munka oroszlánrészét is 
magára vállaló Grossauer 
házaspár. Brigitte és 
Joachim Grossauer öt éve 
élnek Kőszegen. Önzetlen segítő-
készségüknek már többször tanú-
jelét adták. A nagyszerű gála-büfé 
is az ö munkájukat dicséri. 
A nevezetes estén Földvári Melinda 
egyesületi elnök köszöntötte a ven-
dégeket, majd másfél órás koncert 
következett. Közreműködött:  a 
Kőszegi Tornyosok együttese (Beke 
Àron - vadászkürt, Biegner András 
- harsona, Nyul Krisztián és Tóth 
Àdám Károly trombita). Fellépett 
továbbá: Duo Lyrica (Felsőpulya), 
Johanna és Heinz Hoffmann - ének 
és tekerőlant, Antonia Bradits - 
szoprán (Bécsújhely), Soskó András 

– tenor és Gráf Györgyi - zongora. 
A koncertet magyarul és németül 
ifj. Dr. Bariska István konferálta. 
A finom ételekhez a kőszegi boros 
gazdák is felajánlották boraikat. 
A koncert végén Gráf Györgyi a 
„Mirtyll” alapítvány alapítója meg-
köszönte a közönség adományait, 
valamint megköszönte a Grossauer 
házaspár, Földvári Melinda elnök és 
G. Szabó Erzsébet titkár munkáját.
A közönség adakozása nyomán 
a „Mirtyll” alapítvány több mint 
négyszázezer forinttal gazdagodott, 
amely összeg a rászoruló beteg 
gyermekek gyógyulását szolgálja.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik ismerték, és sze-
retettel gondolnak Parai Istvánra (Pityu)! 
Búcsúzunk a szeretett fiútól, a drága testvértől!
                       Édesanyja Parai Istvánné és testvére Parai Márta

Köszöntések
Az elmúlt időszakban – születés-
napjuk alkalmából – Huber László 
képeslappal köszöntötte: csontos 

Istvánné Horváth Irmát (91), Si-
mon Jánosné Jóba Évát (97), Ko-
vács Jánosné Bodor Rozáliát (91), 
Sztolár Lászlóné Veres Annát (92) 
és Erdős Vincéné Goór Zsuzsannát 
(93).
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Ökölvívás: Hámori és Wurst ifibajnok
Megvédte ifjúsági bajnoki címét Hódmezővásárhelyen Hámori ádám (81 
kg). Első ellenfele már a mérkőzés előtt meghátrált. Az elődöntőt és a 
döntőt sem kellet végigbokszolnia. Tatabányai és egri ellenfelének edzői a 
második menetben feladták a mérkőzést.
Magabiztosan győzött Wurst Nikolett ifjúsági 51 kg-ban Hévizen a Ma-
gyar Bajnokságon. Súlycsoportjában hatan mérlegeltek. Erőnyerőként 
kezdett, majd az elődöntőben kecskeméti ellenfelét technikai KO-val 
győzte le. A bajnoki címet sima 3:0-lal vívta ki debreceni ellenfele ellen. 
Meggyőző öklözéséért a legjobb ifjúsági különdíját is megkapta. Szabó 
Zsófi (junior +80 kg) súlycsoportjában ketten indultak.. Vitatható, osztott 
pontozással veszített, de igy is ezüstérmes, sőt teljesítménye elismerése-
ként  meghívót kapott a junior válogatottba. Kontó Helga (felnőtt 51 kg) 
szerencsés sorsolással  az elődöntőben kezdett, így veresége ellenére is 
bronzéremes lett.
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labdarúgás: Nem a kőszegi csapatok ősze
Az előző bajnokság sikere után, a bajnokság kezdetekor, minden bizonnyal 
többre, jobbra számítottak a kilenc megszerzett pontnál és 14. helyezésnél 
a kőszegi csapat játékosai és a szurkolók egyaránt. Az NB III kiharcolására, 
a bajnoki rendszer átszervezése miatt nem volt igazi esély. De a mezőny 
nem erősödött látványosan. Ketten érkeztek magasabb osztályból, ketten 
a körzetiből. 12 csapat tavaly is ellenfél volt, a KSK mégis a mezőny alsó 
régiójába süllyedt. A gyenge sorozatot a hajrá három mérkőzésén sem si-
került feledtetni. A Szentgotthárdot ha nem is jó játékkal, de sikerült le-
gyűrni, de a celldömölk érvényesítette a pillanatnyi papírformát. A szezon-
zárón hazai pályán is csak egy pontra futotta, az azonos pontszámmal álló 
Kemesmagasi ellen. A mély talajú pályán elvesztegetett pontoknál sovány 
vigasz, hogy ez a mérkőzés tavaly még rangadónak számított volna. A Kő-
szegi SK az őszi szezont a 16 csapatos bajnokság 14. helyén zárta. Nehéz 
tavasz elé néz a csapat, mert a középmezőnytől  is eléggé távol került.

Eredmények: Kőszegi SK-Szentgotthárd VSE 2:1 (1:0) gólok: Weltler, Varga B. 
celldömölk-Kőszegi SK 3:0 (0:0), Kőszegi SK-Kemenesmagasi SE 1:1 (0:1) gól: 
Kovács A. tabella: 14. Kőszegi SK 15 m, 2 gy 3 d 10 v, 11:43 gólarány, 9 pont.

A második csapat szereplése kevésbé fájó, hiszen alsóbb osztályból fel-
kerülve nem várta senki, hogy a magasabb osztályban megismételjék 
előző évi menetelésüket. Hiányérzete mégis van a szurkolóknak, hisz az 
első mérkőzéseken úgy tűnt csak a szerencse hiányzik a sikerekhez. Aztán 
ahogy a győzelmek elmaradtak talán a lelkesedés is csökkent. Nagyarányú 
vereségek is becsúsztak. Az első fordulóra az utolsó előtti fordulóig kellett 
várni. A szezont egy tisztes vereség zárta a pillanatnyi bronzérmestől.

Eredmények: Újperint SE SE-Kőszegi SK II 3:0 (1:0), Kőszegi SK II-
Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 3:2 (2:0) gólok: Slankovits (2), Komonszky, 
Tápláni KSK-Kőszegi SK II 1:0 (1:0). tabella: 15. Kőszegi SK 15 m, 1 gy 4 d 
10 v, 17:44 gólarány, 7 pont.

A másodosztályból kieső Kőszegfalvi SE a körzetiben sem talált magára. 
A 13 csapatos bajnokságban, 5 szerzett pontjával csak a nemesbődieket 
előzi meg. Apró öröm, hogy a hazai záró fordulóban legalább a döntetlent 
sikerült kiharcolnia a bozsokiak ellen.

Eredmény: Kőszegfalvi SE-Bozsoki SE 2:2 (1:2) gólok: Horváth D., Nagy M. 
tabella: 13. Kőszegfalvi SE 13 m, 1 gy 2 d 10 v, 19:41 gólarány, 5 pont.

Asztalitenisz: Papírforma
Az őszi szezon hajrájához közeledve a pillanatnyi erőviszonyoknak megfe-
lelő eredmények születtek a kőszegi csapatok mérkőzésein. Az első csapat 
biztosan győzte le a SZAK Sportiskolát. Kiss János hibátlanul teljesített. 
A négy egyes mellett párosban is az ellenfeleknek kellett gratulálniuk. A 
tabella élén a celldömölkkel együtt pontveszteség nélkül álló Héviztől el-
szenvedett vereség által a dobogó ugyan távolabb került, de az üldözők 
előtt továbbra is többpontnyi az előny. (Igaz a következő fordulóban a fen-
tebb említett élcsapatot a celldömölköt fogadják.) A Kőszeg II. a Vízéptek 
legyőzése után döntetlenre végeztek az őket a táblázaton közvetlenül kö-
vető Győri Elektromossal. Ami az első csapatból Kissnek a SZAK ellen sike-
rült, azt Benák András mindkét mérkőzésen megvalósította: abszolút 100 
%-os eredménysort produkált. Szombathelyen Terplán is megnyerte vala-
mennyi egyesét. A bajnokság 11 csapatos, novemberben mindkét kőszegi 
együttes „letudta a pihenőnapot”. Három forduló van hátra a bajnokság 
félidejéig. Az első csapatra két nagyon kemény ellenfél vár. A Kőszeg kettő 
pedig két közvetlen riválisával is játszik. Sorsdöntő partik várnak hát vá-
rosunk mindkét gárdára.

Eredmények: Kőszegi SK I.-SZAK Sportiskola 12:6, Kőszegi SK I.-Hévizi SK 
II. 7:11, VIZÉPTEK AK Szombathely-Kőszegi SK II 12:6, Győri Elektromos VSE 
II.-Kőszegi SK II. 9:9.

Kosárlabda: Megvan az első
Az ötödik mérkőzésen végre megszületett a kőszegi kosárlabdacsapat első 
győzelme. Vasváron jó kezdés után megtorpantak ugyan, de a második 
félidőben „behúzták” a mérkőzést. A rengeteg büntetőt hozó mérkőzé-
sen (a két csapat összesen 61-szer próbálkozhatott a büntetővonalról), 
a házigazdák 38, a kőszegiek 72 %-kal értékesítették lehetőségeiket. Ez 
döntött. Két élcsapat következett: a 9700.hu-t a közelmúltban csak NB 
I-B-s Pápa tudta búcsúztatni a Hepp Kupában. Jól játszott a Kőszeg, jól is 
dobtak, de a mérkőzést nem tudták szorossá tenni. A sárvári SAKK ellen 
biztosan nyerték az első és az utolsó negyedet. Sajnos a köztes kettőt még 
jobban elveszítették, így nem született meglepetés. 

Eredmény: Vasvári KSE-Kőszegi SK 43:49 (13:17, 13:5, 7:12, 15:18), 9700.
hu Ingatlaniroda- Kőszegi SK 86:61 (13:14, 24:114, 24:16, 25:20), Kőszegi 
SK-S.A.K.K. (Sárvár) 60:70 (20:12, 9:26, 9:22, 22:10).

teke: Fontos győzelem
Nem jött jól a kőszegieknek, hogy a 10. fordulóban szabadnaposak vol-
tak. A szünet után, Bábolnán, elszenvedték ugyanis szezonbeli második 
vereségüket. A 12. fordulóban a táblázat első két helyén tanyázó együttes 
csapott össze „négypontos” mérkőzésen, Kőszegen. A KSK mindent elkö-
vetett, hogy vezető helyét a tabellán megőrizze. Színvonalas mérkőzésen, 
egységes csapatteljesítménnyel, egy lyukas pályával is sikerrel jártak. Elő-
nyük az élen három pontra nőtt.

Eredmények: Bábolna SE-Kőszegi SK 6:2 (8,5:3,5, 2609:2541), Kőszegi SK-
Szany SE 6:2 (7,5, 4,5, 2642:2604).

Hibátlanul teljesített legutóbbi tudósításunk óta a megyei bajnokságban 
versenyző Kőszeg II. Mérkőzései nem voltak izgalommentesek, de a végén 
minden alkalommal az ellenfél kényszerült gratulálni.

Eredmények: Horváth-Gravitáció TK SE-Kőszegi SK II 2:6 (3:9, 2439:2481), 
Kőszegi SK II-Jáki SEI 6:2 (7:5, 2459:2450), Kőszegi SK II-Szőcéért Egyesület 
5,5:2,5 (6,0:6,0, 2442:2393), VMDASZK Vép-Kőszegi SK II 3,5:4,5 (5,0:7,0, 
2309:2335).

szegedi az országos döntőben
Negyedik helyen végzett Szegedi Szilveszter Zalaegerszegen (Andráshida), 
a Nyugat-Magyarországi Ifjúsági Tekebajnokságon. A kőszegiek tehetsé-
ges utánpótlás versenyzője egyéni legjobbjával, 593 fával vívta ki az or-
szágos döntőn szereplés jogát. Érdemes elolvasni gondolatait, amit a szép 
eredmény után mit osztott meg ismerőseivel az egyik közösségi oldalon: 
„Az ilyen eredményekért érdemes sportolni és edzésre járni! Köszönöm 
azoknak, akik folyamatosan bíztattak, hisznek bennem olyankor is, ha nem 
megy jól. Ők is kellettek ehhez a sikerhez!”
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Diáksport
„tri Cids” évzáró
Az idei versenyévadban először megrende-
zett régiós, utánpótlás triatlon versenysorozat 
eredményhirdetésének legnépesebb csapata a 
Kőszegi Triatlon és Úszó Klub volt. Remek siker 
hogy a nyolc (aquatlon, duatlon, triatlon) ver-
senyből álló sorozat legeredményesebb klubja a 
kőszegi lett. Az összesítésben az egyesület három 
versenyzője végzett az élen, négyen a dobogó 
második, ketten a harmadik fokára állhattak. A 
klub a további helyezettek között is szép szám-
ban képviseltette magát. A szervezők kiemelték 
– a sorozat részét képező – kőszegi duatlon ver-
seny magas színvonalát, jó hangulatát a város 
szépségét és a pálya látványos vonalvezetését. 
Az elégedettség mértékét mutatja, hogy jövőre 
a „Kőszeg Kids Duatlon” lesz a 12 próbatétel-
ből álló sorozat záró rendezvénye (2014. szep-
tember 13-án). Hóbor Péter kiemelte, hogy a 
verseny a kőszegi résztvevők, segítő klubtagok, 
szülők, városi vezetés, biztosító rendőrség közös 
munkájával érdemelte ki, hogy a vendégek je-
lezték: jövőre szívesen visszatérnek.

Az összetett kőszegi érmesei:Győzött: Hóbor 
Lehel, Nyul Marcel, Molnár Gábor, ezüstérmes 
Schwachofer Balázs, Pillisz Réka, Gódor Vivien, 
Marton Levente, bronzérmes: Spanraft Liza, Nyul 
Patrik.

tanárfoci
Első ízben lehetett házigazdája november 22–
23-án a Jurisich gimnázium az Arany János Te-
hetséggondozó Program iskolái 12. alkalommal 
megrendezett tanári focitornájának. Kőszeg az 
elmúlt években megújult Főtérrel, Belvárossal 

és Jurisics-várral, a gimnázium jelentősen felújí-
tott kollégiumával fogadta az ország különböző 
tájairól érkező csapatokat. A hazaiakkal együtt 
nyolc csapat lépett pályára. A csoportmérkőzése-
ket két helyszínen (Bersek iskola, Balog iskola) 
rendezték négy-négy csapat körmérkőzésével. 
A házigazdák a négyszeres bajnok Kisvárdával, 
Nyíregyházával és Pápával meccseltek. A 
várdaiak nem találtak legyőzőre, a másik három 
csapat „körbeverte” egymást. A Kőszeg második 
legjobb gólkülönbségével csoportharmadikként 
zárt. A szombati helyosztókon Sárospatak 5:2-
es legyőzésével ötödik helyen végzett. A döntő-
ben a győri Révai hatodik alkalommal diadal-

maskodott, 2:1-re legyőzve a négyről ötre nem 
jutó Kisvárdát. A 18 lejátszott mérkőzésen 82 
gól esett. Marton Gergő a kőszegiek játékosa 
harmadszor lett a torna legjobb játékosa. A szé-
kesfehérváriak adták – 11 góllal – a gólkirályt 
(Szabó Péter). A győriek 62 éves kapusa (Mik-
lósi Attila) lett a legjobb hálóőr. Folytatás jövőre 
Egerben vagy Sárospatakon.

A kőszegiek eredményei: csoportkör: Kisvárda, 
Bessenyei-Kőszeg, Jurisich 2:0 (1:0), Kőszeg, 
Jurisch-Nyíregyháza, Zrínyi 2:0 (1:0) gólok: Mar-
ton, Imre, Kőszeg, Jurisich-Pápa, Türr 0:2 (0:1). 
Helyosztó: Kőszeg, Jurisich-Sárospatak, árpád Ve-
zér 5:2 (1:0) gólok: Maron (2), Imre (2), Tóth. A 
csapat tagjai: Molnár Tibor, Tóth Botond továbbá 
Németh Attila, Pócza Zoltán, Imre József, Haág 
ádám, Marton Gergő.

Középiskolás kosárlabda 

Elérte célját: bejutott a négycsapatos megyei 
döntőbe a Jurisich gimnázium VI. korcsopor-
tos fiú kosárlabda csapata. A JMG-n kívül a 
körmendy Kölcsei gimnázium és a sárvári Tinódi 
gimnázium volt a két résztvevője annak a két 
villámtornának, mely alapján az első két együt-
tes jutott tovább. A Kölcsei, NB I-es utánpótlás 
játékosaival, kiemelkedett a mezőnyből. Mindkét 
ellenfelét nyomasztó fölénnyel intézte el. A kő-
szegiek továbbjutása így a sárváriak ellen elért 
eredménytől függött. Az első körben, Sárváron 
(november 11.) 9 ponttal a Tinódi győzött a tar-
talékos Jurisich ellen. Körmenden két perccel a 
lefújás előtt állt először továbbjutásra a Kőszeg, 
s mivel az ellenfél már nem ért el újabb kosarat 
ők jutottak a megyei döntőbe. 

A JMg eredményei: (11.11. Sárvár) Kőszeg, 
Jurisich-Sárvár Tinódi 33:42, Kőszeg, Jurisich-
Körmend, Kölcsei 4:44, (11.27. Körmend) Kőszeg, 
Jurisich-Sárvár Tinódi 38:49, Kőszeg, Jurisich-
Körmend, Kölcsei 6:66. Edző: Hani Tibor

Csató Kupa röplabda
Töretlen a sikersorozata a Jurisich gimnázium fiú 
röplabdásainak Szombathelyen, a Kereskedelmi 
szakközépiskolában rendezett csató Béla Emlék-
versenyen. Négy éve nyerik a kőszegiek a rende-
ző iskola legendás tanárának emlékére rendezett, 
nagy hagyományú tornát. Az utolsó négy évben 
a legjobb játékosnak járó különdíjat is kőszegi 
gimis érdemelte ki. Rosta Szabolcs és Kiss Máté, 
Horváth Máté után Harsányi ároné lett az elisme-
rés. Felkészítője Oroszyné Terplán Gabriella.

Balog sportnap
Részvételi csúcsot hozott a Balog iskola 21. al-
kalommal megrendezett családi sportnapja.  A 
szülő-gyermek párosok vetélkedőjén mozdulni is 
alig lehetett az iskola tornacsarnokában annyian 
labdáztak, ugráló köteleztek, pingpongoztak, cé-
lozták a kaput, a kosárpalánkot és a zsámolyo-
kat. A 8. osztályok büféjében finom ételek, italok 
várták a mozgásban megéhezőket, megszomja-
zókat. A legjobbakat sportszelettel jutalmazták, 

de a támogatók jóvoltából összegyűlt rengeteg 
ajándékcsomagból minden résztvevőnek jutott. 
A délutáni programban hagyományosan sor- és 
váltóversenyekben, kézilabdában és labdarú-
gásban küzdhettek egymással diákok és szüleik, 
fiatalok és idősebbek. A verseny szervezői a siker 
láttám biztosra veszik, hogy jövőre ismét csúcsot 
döntenek, hiszen „a csúcsok azért vannak, hogy 
megdöntsék őket”, nyilatkozta Szalay Miklós 
testnevelő, a rendezvény egyik szervezője.

Birkózók Jurisics kupája
Hét első, hat második és háromharmadik he-
lyezést gyűjtöttek a kőszegi birkózók a saját 
rendezésű Jurisics Kupán. A kupa történetében 
először az összetett csapatbajnoki címet is itthon 
tartották a Kőszegi SK birkózó palántái.

Kőszegi győztesek: Polák Eszter (kadet 58 kg), 
Dorner ágoston (kadet 76), Illés András (serdü-
lő 85+), Németh Szilveszter (serdülő 73), Bokor 
Máté (diák I. 54), Polák Balázs (diák I. 42), Pon-
tyos Boglárka (gyermek 30).

teremfoci
Két győzelemmel a Jurisich gimnázium csapata 
jutott a Teremlabdarúgás Diákolimpia megyei 
döntőjébe. 

Eredmények : Bük-Evangélikus szki. 1:4, Bük-
Jurisich 3:4, Evangélikus.-Jurisich 1:4. Edző: Tóth 
Botond

Úszás: Csík emlékverseny
Hat számban indult a 35. csík Ferenc Emlék-
versenyen Német Bálint, a Balog iskola, soproni 
egyesületben versenyző diákja. A 33 1/3 méte-
res medencében, egy hossz pillangón, országos 
bajnokot legyőzve, csapott elsőként célba. Érem-
gyűjteménye két ezüst és két bronzéremmel is 
szaporodott. 100 m gyorson elért időeredményé-
vel kiérdemelte a Vécsei Vilmos Emlékserleget. 
Bálint öccse, ádám értékes helyezéseket ért el.

-haniti
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

SEMPALA
kombinált betét

(EBKM 8,00%)
8,00%

5 vagy 10 éves futamidejû, FIX HOZAMÚ GRAWE 
egyösszegû életbiztosítás

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 
6 hónapos lekötött 
betét esetén

• minimum 50%-a

A nem akciós 6 hónapos betéti 
kamat jelenleg: 2,80%, EBKM 2,80%

f

KÔSZEGI FIÓK, 
VÁRKÖR 6.,
TEL.: +36 94/562-030


