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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.

KiráLyi városnaP
Az első Királyi városnapot 1998-ban 
tartotta az önkormányzat. szabad ki-
rályi városi rangot kapott Kőszeg III. 
Ferdinándtól 1648-ban. A város ettől 
kezdve követet küldhetett a rendi or-
szággyűlésbe, megfizette az adókat, 
ismét a szent Korona fennhatósága alá 
tartozott. november 6. volt a forduló-
nap, amely a város ünnepnapja lett. 
ezúttal is megtelt a lovagterem a ven-
dégekkel, és azokkal a személyekkel, 
akik – esetenként évtizedek át – ki-
emelkedően dolgoztak a városért. 
Huber László polgármester az ünnep 
jelentőségéről beszélt, majd söptei 
Imre levéltáros – a 150 éve szüle-
tett – Chernel István polihisztor életét 
foglalta össze szakmai pontossággal. 
révész József múzeumigazgató rómer 
Flóris a régész, a művészettörténész 
mozgalmas életútját mutatta be a je-
lenlévőknek. 
ezt követően a Királyi városnap ha-
gyományai szerint Huber László pol-
gármester az önkormányzat által ado-
mányozott kitüntetéseket adta át. A „Jó 
tanuló, jó sportoló” elismerést 16 diák, 
illetve csapat vehette át az éves ered-
ményeikért. (7.old.) A „Kőszeg város 
Önkormányzatának Kitüntető Oklevele” 
elismerést hárman kapták meg. A „Pro 
Communitate” kitüntetést egy vállalko-
zó, egy hazatért bencés diák, illetve egy 
nagycsapat érdemelte ki. A „Kőszeg vá-
rosért” elismeréséért ketten dolgoztak 
évtizedeken át. (8–9 old.) Posztumusz 
díszpolgár lett dr. székely László apát-
plébános. básthy Tamás a Jóistennek 
mondott köszönetet azért, hogy a ka-
pott díszpolgári oklevelet személyesen 
vehette át. Utalt arra, hogy „a politika 
egy csapatmunka, a kevés sikert mindig 
meg kell osztani”. (7. old.) A széksorok-
ból kiléptek a Mödling testvérvárosból 
titokban érkezők, akik básthy Tamásnak 
és dr. Mátrai Istvánnak adták át az ott-
honiak gratulációját és a tortát.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

DÍSZPOLGÁR: BÁSTHY TAMÁS
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Fogadóórák időpontjai
hUBer LásZLó polgármester: december 2.
Dr. ZaLán gáBor jegyző: december 9.

Básthy BéLa alpolgármester: november 18., december 16.
Dr. nagy eDina aljegyző: november 25.

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

tóth gáBor az Összefogás Kőszegért Egyesület
önkormányzati képviselője november 19-én

(csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart. 

A képviselői fogadóóra helyszíne: a városháza tanácskozó terme.

hUBer LásZLó a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
december 2-án (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben. www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói költségek nélkül A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank 
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános 
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói 
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.

Határtalan 
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út 
a Sopron Bankhoz vezet.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

Rövid hírek
Kőszeg Város sportfejlesztési Kon-
cepciójában (89/2014.v.29.) arról 
döntöttek, hogy az irányító munka 
területén létrehoznak egy városi 
sportmenedzseri (sportkoordinátor) 
munkakört. A Humánerőforrás bi-
zottság 2015 szeptemberében felül-
vizsgálta a döntést, amelyet október 
29-én a képviselő-testület vissza-
vont. A szavazás előtt Terplán zoltán 
kérte, hogy a város nagyobb sport-
rendezvényeinél legyen egy-egy 
koordinátor részmunkaidőben vagy 
egyedi megbízás alapján. Minden 
esetben jól jönne a segítség, hiszen 
előfordult, hogy emberhiány miatt 
maradt el egy-egy rendezvény. Dr. 
zalán Gábor jegyző szerint a nagy-
mértékű intézményi hálózat, és a ci-
vil szervezetek megléte mellett kell, 
hogy működjön a sportprogramok 
szervezése.
Nem teljesült az önkormányzat 
első háromnegyed évre vonatkozó 
vagyonhasznosítási terve. Éves szin-
ten a költségvetésben 52 349 000 
Ft vagyonhasznosításból származó 
bevétel szerepel, lakások esetében 
az előirányzat 8 900 000 Ft. ebben 
az időszakban az egyéb ingatla-
nok értékesítéséből egy összegben 
16 640 000 Ft, részletfizetésből 
981 860 Ft folyt be.  A rendelkezés-
re álló adatok alapján az év végéig 

a lakások értékesítéséből teljesül az 
előirányzat, de az egyéb ingatlanok 
esetén 35 millió Ft bevételcsökke-
nés várható. A vagyonhasznosításból 
származó bevételt az önkormányzat 
– meghatározott sorrenden, a pénz 
beérkezésének függvényében – fej-
lesztésekre fordítja.
az ostromnapokon résztvevő civil 
szervezetek munkáját értékelték a 
képviselők, amikor a rendezvényre 
tervezett keretösszegből, a pályá-
zatból származó támogatásokból, 

illetve a bevételekből fel nem hasz-
nált pénzösszeget felosztották a 
legaktívabb csoportok között. Ilyen 
döntést a képviselők már az elmúlt 
években is meghoztak, hiszen alap-
vető cél az önkéntesek munkájának 
az értékelése. A civil szervezetek a 
technikai felszerelésük, és egyéb 
költségeik finanszírozására fordítják 
a támogatást, amely az alábbi: Kő-
szegi Fúvósok 67 000 Ft • Írottkő 

natúrparkért egyesület 67 000 Ft 
• Kőszegi Ostromnapok egyesület 
240 000 Ft • be-JÓ Táncegyüttes 
46 000 Ft • Kőszegi Horvát nem-
zetiségi Önkormányzat 67 000 Ft • 
Hajnalcsillag Táncegyüttes 33 000 
Ft • Kőszegi Orientális Hastánco-
sok 46 000 Ft • Kőszegi Polgárőr 
egyesület 40 000 Ft • ATArU Taiko  
ütőegyüttes 33 000 Ft. 
A Balog iskola néhány tantermé-
ben felpúposodott a burkolat. ennek 
egyik oka lehet az aljazat töredezé-
se, a másik pedig, hogy a lábazati 
falak külső csapadékvíz ellen nem 
védettek, ezért a víz a kültér felől is 
bejuthat az aljzatok alatti feltöltésbe. 
A belső felújítás költsége még nem 
ismert, a munkálatokat a következő 
év nyarán kell elvégezni. Indokolt 
viszont a külső lábazatszigetelés 
elvégzése a víz további beszivárgá-

sának megakadályozása érdekében. 
A munka költsége bruttó 1 293 217 
Ft., ennek  30 %-át a szárnyasép 
Kft. átvállalta.
A Kulturális, Oktatási, szociális, 
egészségügyi és sport bizottság 
októberi ülésén döntött a schneller 
István u. 1. I. 2. és a Liszt Ferenc u. 
26. üres lakások bérbeadási módjá-
ról, kijelölte a Meskó u. 13. I. em. 
10. önkormányzati lakás új bérlőjét. 
A városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály közösségi együttélés miatt 
öt db közigazgatási bírság kisza-
bását végezte el, tíz eljárás van 
folyamatban. Az Igazgatási és Épí-
téshatósági Osztály a polgármester 
nevében szeptember 24. és október 
28. között 98 db települési támoga-
tást, illetve hét db lakásfenntartási 
támogatást állapított meg.

KZ
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A szombathelyi Ford márkakereskedés-
ben, a Strauss autószalonjában több 
színben pompázik a két közkedvelt B 
kategóriás személyautó, a Ford Fiesta 
és a Ford B-MAX.
A Ford Fiesta továbbra is a Ford paletta 
egyik legjobb ajánlata a városi autózáshoz. 
Az elektromos szervokormány segítségével 
a legkisebb helyeken is könnyen fordul-
hatunk velük, alacsony az üzemanyag-
fogyasztásuk, és elérhető a Ford Credit 
2,5%-os akciós THM-finanszírozásában.

A Fiesta alvázára épült Ford B-MAX fő jellemzője egyedülálló tolóajtaja. Nincs B oszlop, 
ezáltal a többi modellhez képest sokkal könnyebb a b-MAX hátsó üléseire beszállni és bepakolni, 
és  kényelmesebb kisgyermekünk biztonsági övét becsatolni. 

Szegényház jövője
„ezek az emberek eddig is itt éltek” – mondta 
raposa Helga a szociális Gondozási Központ 
vezetője október 29-én a képviselő-testületi 
ülésen. Az igazgatónő egyben megfogalmazta 
kérését a képviselők felé, hogy fogadják el az 
előterjesztést, amelynek célja egy 40 fő befo-
gadóképességű pszichiátriai és szenvedélybe-
tegeket ellátó szociális intézmény kialakítása a 
Meskó utcában lévő egykori szegényházban. Az 
épület felújítását pályázati pénzből és önerőből 
a szombathelyi egyházmegyei Karitász vállalja. 
A pályázati határidő rövidsége miatt sürgősségi 
előterjesztésben tárgyalták a képviselők a javas-
latot, amit 8 igen, egy nem szavazattal elfogad-
tak. A „karitász” pályázatban való részvételéhez 
szükséges támogató aláírását veres András püs-
pök október 29-én a reggeli órákban tette meg.
A döntés szerint a képviselő-testület támogat-
ja a szombathelyi egyházmegyei Karitász – az 
önkormányzat tulajdonát képező 9730 Kőszeg, 
Meskó u. 1. szám alatti lakóházra vonatkozó 
– hasznosítási szándékát. Hozzájárultak ahhoz, 
hogy a megyei karitász egyedi támogatási igényt 
nyújtson be egy 40 fő befogadóképességű pszi-
chiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szociális 
intézmény kialakítására, és nyertes pályázat 
esetén azt megvalósítsa. 
A Meskó utcai épületet 2013-ban ingyenesen 
kapta meg az államtól az önkormányzat. Októ-
ber 29-én a testületi ülésen básthy béla alpol-
gármester arról beszélt, hogy az önkormányzat 
szociális gazdasági fórumot szervezett október 
20-án. ezen tartott előadást Tuczainé régvári 
Marietta, a szombathelyi egyházmegyei Karitász 
igazgatója. A fórumot követően megtekintette a 
„szegényházat”, majd javaslatot tett a haszno-
sítására, a szociális intézmény létrehozására.  A 
karitász hat településen kilenc szociális intéz-

ményt működtet. A karitász rendszere szerint az 
érintett személyek nappali ellátását foglalkozta-
tással oldják meg. Teljesítményhez nem kötött, 
manuálisan végezhető – válogatási, bontási, 
csomagolási – munkát végeznek a különböző 
cégek megbízása alapján. 
A „szegényház” felújításához a pályázati támo-
gatás maximális összege 35 millió Ft, az épület 
felújításának a becsült összege 55 millió Ft. A 
különbözet finanszírozását a karitász vállalta.   
nyertes pályázat esetén az épület műemlék jel-
legéből adódó megelőző kutatási feladatok költ-
ségeit az önkormányzat vállalja. A pályázatról 
szóló döntés januárban várható. Pozitív elbírás 
esetén a szombathelyi egyházmegyei Karitász 
az épület átadásával együtt ünnepelheti a fenn-
állásuk 25. évfordulóját. Az egészségkárosodott 
családtagot gondozók számára azt követően 
kezdődnek az ünnepnapok azzal, hogy a nappali 

A májusi testületi ülésen hozott döntés értel-
mében október 29-én a képviselők tárgyaltak 
az önkormányzat által létrehozott alapítványok 
jövőjéről. Mindhárom alapítvány közös jellem-
zője, hogy pénzügyi nehézségekkel küzdenek, 
de megvan a szándék a megszakadt munka 
folytatására.
A segítő Kéz Közalapítvány korábbi kuratóriu-
mi tagjai visszaadták a megbízatásukat, ezért a 
képviselők két új tagot, stitniczky Csillát és dr. 
nagy Csaba áront választották meg október 29-
én. Az alapítvány célja a pénzügyi hátterének 
a bővítése az 1%-os befizetések növelésével. 
A fogyatékkal élők részére rendelkezésre álló 
pénzösszeget a szociális intézményektől kapott 
javaslatok alapján kívánják évente egy-egy al-
kalommal elosztani. 

A Kőszeg sportjáért Közalapítvány az elmúlt 23 
évben mintegy 800 pályázatot bírált el, ezek 
közül ötöt elutasítottak. Alapproblémájuk, hogy 
az önkormányzattól 2007 óta nem kaptak tá-
mogatást, ezért a zökkenőmentes működéshez 
szükséges az önkormányzat évenkénti pénzügyi 
segítsége.
A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumá-
nak igénye – az évi egy millió Ft tőkejuttatáson 
túl – a város kultúrpolitikájában való elhelyez-
kedésük megfogalmazása. A kulturális szerepről 
szóló konzultáció előkészítésére a Humánerőfor-
rás bizottságot bízták meg a képviselők, és arról 
is döntöttek, hogy a 2016 évi költségvetésben 
megvizsgálják a három alapítvány támogatásá-
nak a lehetőségét. 

KZ

Az alapítványok sorsáról

ellátás gondját leveszik a vállukról. raposa Hel-
ga elmondása szerint a szociális munkájuk során 
ilyen problémákkal találkoznak Kőszegen és a 
környező településeken. Az ő problémájuk meg-
oldását célozta meg az útjára indított projekt.

KZ
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Azt hiszem, nem tévedek nagyot, 
ha megállapítom, hogy egy rendkí-
vüli nyár és ősz van mögöttünk. A 
nyári többszöri hőhullámok próbára 
tettek mindenkit, megviselték még 
azokat is, akik egyébként szeretik 

a meleget. A bennünket körülvevő 
természet is bizonyára szenvedett a 
hőségtől, de mindezek ellenére átla-
gos, vagy azon felüli termések lettek 
a gyümölcsösökben és a szőlőültet-
vényeken. szerencsére elmaradtak 
az ilyenkor szokásos felhőszaka-
dások, jégesők, melyekből az elmúlt 
években volt bőven részünk. A nyári 
és őszi nagyrendezvényeinket is vi-
szonylag kedvező időjárási körülmé-
nyek között tarthattuk meg. bizo-
nyára ennek is köszönhető az, hogy 
a várszínház látogatottsága átlagon 
felüli volt, és soha nem látott tömeg 
érkezett a városba az Orsolya-napi 
programokra. A szervezők, rende-
zők munkáját dicséri, hogy a nagy 
tömeg ellenére nem volt semmilyen 
komoly fennakadás vagy bármilyen 
rendkívüli esemény. Köszönetemet 
és elismerésemet fejezem ki ezúton 
is mindenkinek, aki ebben bármilyen 
szinten részt vett, vagy bármivel is 
hozzájárult az eredményekhez, a si-
kerhez. nagy öröm volt látni a civilek 
és az intézmények összefogását, az 
elégedett, mosolygós arcokat.
szent Mihály hava is bebizonyította, 
hogy tud rekordokat dönteni a me-
leget illetően. Azt gondolom, hogy 
a város lakossága, civil szervezetei 
is rekordot döntöttek az összefo-
gásban, a vendégszeretetben. Azt 
szeretném és kívánom mindnyá-
junknak, hogy ez maradjon mindig 
így, legyen állandóan jelen a 
szeretet és összefogás Kőszeg 
Szabad Királyi Városban!

Huber László polgármester

vár
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Intézet alakult
Október 29-én a képviselő-testü-
leti ülésen dr. zalán Gábor jegyző 
bejelentette, hogy kormányzati ké-
résre a Közös Önkormányzati Hiva-
tal Pénzügyi osztályának vezetője, 
sőbér Aurélia november 1-től a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intéze-
te munkatársa lesz. Huber László 
polgármester szóban, a képviselők 
tapssal köszönték meg a volt osz-
tályvezető munkáját, akit továbbra 
is Kőszeghez kötnek a feladatai.  
A változás oka a Magyar Közlöny-
ben október 28-án megjelent a 
311/2015 számú Kormányrende-
let, amely a Felsőbbfokú Tanulmá-
nyok Intézete létrehozásáról és a 
működésével kapcsolatos források 
biztosításáról határozott. A főigaz-

gató irányítása alá tartozó intézet 
a kormányzati, társadalmi kap-
csolatok összehangolásáért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó 
központi költségvetési szerv. 
Feladatai közé tartozik, hogy 
„a Kreatív város – fenntartható 
vidék kutatás (KrAFT) mint a kre-
atív integratív fejlesztési koncepciót 
adaptálja Magyarország más ha-
tárrégióira”. Továbbá „gondoskodik 
a  nyugat-pannon régió irodalmá-
nak kutatását és bemutatását vég-
ző, valamint összeurópai művészeti 
kezdeményezésekben részt vállaló 
Pannon Irodalom és Művészetek 
Háza működtetéséről”. A feladatok 
fontos része a következő: „Az In-
tézet kutató-, fejlesztő-, szellemi 

központként a kormányzat, a fel-
sőoktatási és egyéb kutatóintéze-
tek, valamint a vállalatok közötti 
együttműködés hatékonyságának 
javítása, valamint egyes állami 
tervezési és döntés-előkészítési fel-
adatok ellátása”.
A fentieken kívül is megfogal-
mazott feladatok ellátásához, az 
intézet működéséhez a kormány-
zat biztosítja a pénzügyi hátteret 
„2015. évben 157,4 millió forint 
összegben, 2016. évben 826,7 
millió forint összegben 2017. évtől 
644,4 millió forint összegben”.
Október 29-én a testületi ülé-
sen Huber László polgármester 
elmondta, hogy a rendelet a kor-
mány elkötelezettségét mutatja a 
KrAFT projekt megvalósítása ér-
dekében.

KZ

KRAFT projektről
A Chernel utcai Festetics-palotára 
és a Művészetek Házára a kutatási 
engedélyt a vas Megyei Kormányhi-
vatal kiadta. Az nGM engedélyezte 
a kutatási munkák megrendelését. 
A helyszíni munka befejeződött, a 
szakértők ezt követően fogalmaz-
zák meg a felújításra vonatkozó 
javaslataikat.
A Chernel u 10. és a Művészetek 
Háza esetében az engedélyezési 
terv készítése folyamatban van, 
az építési engedély ez év végére 

várható, utána indulhat a kivite-
lezésre vonatkozó közbeszerzés a 
bálház kivitelezési közbeszerzésé-
vel együtt.
A Pannon egyetem ösztöndíjpá-
lyázatának köszönhetően kutató-
csoport alakult a KrAFT program 
fejlesztésére: az ösztöndíjasok 
2015 decemberében ismertetik 
javaslataikat a városfejlesztéssel 
kapcsolatban: a javaslatok a www.
kraftprojekt.hu oldalon nyilvános-
ságra kerülnek.

Virilisek
A Királyi városnapon Huber Lász-
ló polgármester köszöntötte a 
viriliseket, a város a legnagyobb 
adófizetőit: Kromberg-schubert 
Kft.; Wienerberger zrt.; TesCO-
GLObAL áruházak zrt.; Magyar 
Telekom nyrt.; szerencsejáték zrt. 
egyéni vállalkozók: Csanádi Katalin 
dohány kiskereskedő; dr. rácz sza-
bina közjegyző; Keresztes Jánosné 
mezőgazdasági kistermelő; zsig-
mond Tiborné autóalkatrész kiske-
reskedő; Molnár László kereskedő.
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tek Hazájukat, és azokról, akik ma-
radtak, mert: nincs e földön máshol 
számukra hely! Megfogalmazta, 
mivel európa nem csendes, újra 
nem csendes, hinnünk kell abban, 
hogy 1956 nemzetösszetartó ereje 
és elődeink példája azt mutatja, 
hogy nincs drágább, mint a magyar 
szabadság, és nincs drágább, mint 
a magyar összetartozás! 

Tóthárpád F.

A szónok, a várban található hősi 
arcképcsarnok kapcsán mondta: 
soha ne felejtsük el, honnan jöt-
tünk, és soha ne tévesszük szem 
elől, hogy hová tartunk! Petőfi sorait 
átfogalmazva állapította meg a szo-
morú tényt: „európa nem csendes!” 
„A szabadság hangjai ezer éven át 
nem halkultak el a magyar emberek 
fülében, és a szabadság gondolata 
soha nem halványult el a magyar 
ember szívében.” Legyünk büszkék 
arra, hogy magyarok vagyunk, hogy 
nagyapáink szabadsággondolatai 
ma is valóra válhatnak. 1956-ban 
a magyarság bár magára maradt a 
szabadság gondolatával, nem sike-
rült ezt a gondolatot megsemmisí-
teni. szólt nagy Imre, Maléter Pál, 
Mansfeld Péter és Tóth Ilona példá-
járól, de az ismeretlen szabadság-
vágyó magyarok sokaságáról is, 
azokról, akik elhagyni kényszerül-

„Európa (nem) csendes”
városvezetőink és a kőszegiek a 
Kethelyi út mellett, az ’56-os em-
lékműnél helyezték el az emlékezés 
virágait október 23-án este. Az ün-
nepség a lovagteremben folyató-
dott, ahol dr. Kapiller sarolta lépett 
a szószékhez. rendkívül szuggesz-
tív beszédét egy emlék felidézésé-
vel kezdte. A teremben jelenlévők 

között is voltak olyanok, akik – ak-
kor még gimnazistaként – 1956-
ban együtt vonultak a kőszegi 
fúvószenekar tagjaival, hogy a rőti 
templomban hálát adjanak a sza-
badságért. A felcsendülő Himnuszt, 
és a zenei „betéteket” a mai utódok 
együttese, Kőszeg város Koncert 
Fúvószenekara játszotta. 

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

A multifokális lencsékről 
engedjenek meg e hónapban né-
hány gondolatot, a sokak által már 
jól ismert és kedvelt multifokális 
szemüveglencsékről. 40 éves kor fe-
lett a szem fokozatosan elveszíti ter-
mészetes alkalmazkodóképességét, 
az apró betűk összemosódnak és 
az olvasnivalót egyre távolabb kell 
tartanunk a szemünktől, hogy éle-
sen láthassuk. ez egy teljesen ter-
mészetes élettani folyamat, amely 
előbb-utóbb sajnos mindenkinél 
bekövetkezik. erre a problémára 
nyújthat megoldást a multifokális 
(progresszív) szemüveg, amely 
látható választóvonal nélkül, úgy-
nevezett csatornába épített, finom 
dioptriaátmenettel biztosít tiszta és 
éles képet min-
den távolságra. 
ezen lencsék, 
a  pupilla elé 
helyezett távoli 
korrekcióból kiin-
dulóan, a köztes 
részen elhelye-
zett úgynevezett 
munkatávolsá-
gon át, egészen 

a keret alján lévő olvasó dioptriáig  
eljutva, hozzájárulnak a szemfáradt-
ság csökkentéséhez és természetes 
látásélményt biztosítanak viselőjük-
nek. A világ első multifokális lencsé-
jét 1959-ben fejlesztették ki. Azóta  
szigorú szakmai előírások alapján, 
klinikai tesztekkel alátámasztva, 
hatalmas előrelépés tapasztalható 
az új generációs multifokális szem-
üveglencsék terén. Ma már egyre 
inkább háttérbe szorulnak a kényel-
metlenül szűk, szinte használhatat-
lannak mondható csatornával ren-
delkező lencsék és előtérbe kerülnek 
a szinte kompromisszumok nélkül, 
minden távolságra és irányban, akár 
fejmozdítás nélkül viselhető teljesen 

egyedileg tervezett, egyén-
re szabott multifokális 
megoldások. Jöjjön el hoz-
zánk és ismerkedjem meg, 
szakszerű szemvizsgálattal 
egybekötve a legmoder-
nebb multifokális lencsék 
lehetőségeivel. És Mi meg-
ajándékozzuk Önt 30% 
kedvezménnyel.
Kőhalmi-Szalay Mónika

Emléknap
Tóth Gábor és Plechl Tibor kép-
viselők javaslata alapján Lóránt 
Gyula emléknap létrehozásáról 
döntött a testület október 29-én. 
Az előterjesztés indoklása szerint 
az Aranycsapat labdarúgója méltán 
megérdemli a nagyobb tiszteletet 
évente egy olyan nappal is, amikor 
a sportolók Lóránt Gyula emlékére 
rendeznek versenyeket. ezentúl a 
város rendezvénynaptárjába felve-
szik ezt a napot is, amely dátuma, 
a labdarúgó halálának évfordulója, 
május 31. A képviselők között vita 

alakult ki a rendezvény szervező-
jéről. végül úgy döntöttek, hogy a 
sportpálya mindenkori használójá-
nak lesz a feladata a rendezvény 
szervezése. Keszei balázs szerint az 
elmúlt években is voltak a naphoz 
kötődő sportesemények. básthy 
béla alpolgármester szerint akkor 
válhat értékké, ha a Kse, KFC, UFC 
sportolói is egyaránt részt vesznek 
a sportnapon. Megítélése szerint 
előremutató, ha egy civil szervezet 
hagyományossá tesz egy rendez-
vényt, majd ehhez csatlakozik az 
önkormányzat. Példaként hozta fel 
a Cőgerek emléknapját. 

KZ  
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lett. Feleségem tősgyökeres kőszegi – a közszfé-
rából jött a vendéglátásba 1983-ban –  a pult-
ban volt, ketten pedig felszolgáltunk Gyurácz 
Tibivel. Lassan negyven éve a munkatársam, 
nagyon szeretik a vendégek. előfordult, hogy 
hat csoportot fogadtunk. specialitásunkból, a 
velős kenyérből rengeteg fogyott. sörkorcso-
lyának vezettük be. Arra voltam büszke, hogy 
kőszegiekkel voltunk tele. Aztán felfedezték az 
osztrákok. Minden csütörtökön és szombaton 
egy-egy busznyi salzburgi vendég jött, majd a 
gráciak. Kivittem őket a vadászházba is. Üdítő, 
pálinka, bor, pörkölt, cigányzene várta őket.  
Iszonyú sokat dolgoztunk. volt fantázia benne. 
Lehetőség adódott megvenni a sörözőt, megpá-
lyáztam, de a képviselő-testület szavazataránya 
meghiúsította a szándékomat.   

– Ekkor jött az új vállalkozás az Ibrahim?
– Megtudtam, hogy eladó a ház alsó része. Meg-
egyeztünk a tulajdonossal, aztán majdnem visz-
szatáncolt. nem volt egyszerű vétel. A felső részt 
lakóval vettem meg. Haszonélvezet is volt rajta. 
egyik télen távollétükben a fürdőben elfagytak 
a csövek. Lent eláztunk. Aztán úgy alakult, hogy 
már építkezhettünk fent is. Panziót szerettünk 
volna kialakítani. Közben a fagylalt nagy sláger 
lett. szombathelyről vettük egy évig. A mellet-
tünk lévő kapubejáróból mértük. Gond volt a 
huzat és a szél miatt. Aztán megjelentünk a pa-
vilonnal, az utcai terasszal, ekkor már magunk 
készítettük a fagyit, saját gépeinkkel főztük.  
Meg kellett küzdenünk minden ötletünkért, az 
engedélyezés is igen idegtépő procedúra volt.
– A rokongyerekek Ausztriában dolgoztak a 
vendéglátásban. Ők azok a kevesek, akik ha-
zafelé orientálódtak. 
– sok évet  kint voltak már, Ildikó németország-
ban, Péter Ausztriában. vendéglátós és szállodás 
tapasztalattal a hátuk mögött döntöttek úgy – 
felajánlásunkra –, ha mi nyugdíjba megyünk, 

KávÉszÜ
n

eT

Kávészünet Déri Károllyal
 Elegancia és színvonal a vendéglátásban

Déri Károly a város vendéglátásának egyik 
ikonja. Messze földön ismert az Ibrahim 
Kávézója, melybe a kőszegiek, a magyar 
és osztrák politikusok, diplomaták épp 
úgy szeretnek beülni egy kávéra, ebédre, 
mint a várszínház művészei. Belsőépíté-
szeti megoldásai igazi törökös hangulatot 
árasztanak. Egy ideje már nyugdíjas, fele-
ségével, Éva asszonnyal üzemeltették ezt az 
elejétől jó hírnévre szert tett üzletet.  Nyolc 
éve rokon gyerekek viszik tovább töret-
len színvonalon. Eddig mindig elzárkózott 
a nyilvánosság elől. Csendben végezte a 
dolgát, nagyon sok rendezvényt, jó ügyet 
támogatott, segített, ahol tudott és nem 
azért, hogy beszéljenek róla. Még a szpon-
zori felsorolásban sem akart soha szerepel-
ni. Amit adott, jó szívvel tette és részéről 
ott vége a történetnek. A fagylalt szezon 
végéhez közeledve a MÁV-os és a „Gyógy-
pedagógiai Intézet” tanulóit is meghívta, 
annyit fogyaszthattak, amennyi jólesett. 
Nádasdon született, Körmenden gyerekes-
kedett. Útja onnét vezetett Kőszegre. Itt volt 
katona, hetvenben szerelt le három év után. 
Mindenképpen pincér szeretett volna lenni, 
de két bátyja egyetemista lévén, édesanyja 
ellenezte a vendéglátást, hiszen a mezőgaz-
dasági technikumban érettségizett. Kato-
naság után visszament Körmendre, ahol a 
Koronában dolgozott, elvégezte a Vendég-
látó Ipari Technikumot. Pincérkedhetett, 
főnökeinek annyira tetszett a hozzáállása, 
hogy hamarosan fregoli emberré avanzsált. 
Állandó helyettes lett. Így került Szentgott-
hárdra, majd vissza a Berki Csárdába. Az-
tán ott ragadt hat évre. Ételes pincér volt. 
Négyszáz főre főztek.  Híres volt a pejslijük. 
Már üzletvezető helyettes volt, amikor Ár 
Mihály Kőszegre könyörögte a Struccba. 
Így érkezett meg másodszor is a városba, 
1976-ban. Üzletvezető helyettesnek hozta, 
de pincérként is dolgozott. Pénteken dél-
után beálltak dolgozni és hétfő hajnalban 
fejezték be. A Vendéglátó Vállalat igazgató-
ja 1982-ben rábízta a Bécsi Kapu Söröző 
megnyitását, beindítását, de műszaki hiba 
miatt leállt a fűtés, télre bezárták. Nagyon 
várták vissza a Struccba, mert távozásával 
visszaesett a forgalom.  Áprilisra elkészült a 
söröző fűtése. A vendéglátó vállalat azt sze-
rette volna, hogy mindkét egységet vezesse. 
A söröző mellett döntött.  
– nagy munka volt a söröző beindítása, mert 
konyhát is csináltunk.  A hús-, zöldségelőkészítő, 
hűtőkamra, minden akkor kezdett kialakulni. 
Hamarosan a város legforgalmasabb vendéglője 

szívesen továbbviszik a jól bejáratott Ibrahimot.  
Már nyolc éve. Közben a vadász Társaság elnöké-
nek is megválasztottak, ugyanis végigvereked-
tem a bíróságon, hogy legyen újra területünk. 
Így el kellett fogadnom, hogy belém helyezték 
vadásztársaim a bizalmukat. Persze azért min-
den nap benézek a Fő térre, megbeszéljük a 
dolgokat, ha kell. nagyon figyelnek rám és el 
is várják, hogy félszemmel itt legyek. Örömmel 
látom, hogy továbbra is sok a kőszegi vendég. 
eleinte tartottak az áraktól, aztán megtapasztal-
ták, hogy pénztárcabarát a vendéglő. nagyon jól 
beindult a konyha, ebben elévülhetetlen szerepe 
van Hauer Tamás séfnek, aki közel negyven éve 
tartja a színvonalat.
– Te  is dolgoztál Ausztriában, nem volt kísér-
tés a kint maradásra?  
– A leszerelés után turistaúton salzburgban vol-
tam először. Anyai nagybátyámnak ruhaüzlete 
volt kinn. Hívott. nem maradtam. A szállodában 
– ahol laktunk – egy szabadnapos felszolgáló 
hiányzott, a másik meg lebetegedett. Közben 
jött egy magyar busz, a mienk mellé. „Ki tudna 
segíteni?” –  kérdezte a tulajdonos. Ledöbben-
tek, mikor meglátták, hogy húsz tányért kivittem. 
Leszerelés után nagyon erős voltam. Két körrel 
lebonyolítottam a főétkezést. sok pénzt, meg egy 
kis házat ajánlott, maradjak ott. Őszintén: pör-
gött az agyam, mint a motolla, mégsem marad-
tam kinn, hazajöttem. Aztán a rendszerváltozás 
előtt ’79-ben alkalmi munkán voltam. A felső-
ausztriai welsi vásáron dolgoztam. A polgármes-
ter óhaja volt, hogy minden évben szeretne ott 
látni. Ugyanis messze volt a konyha a placcom-
hoz, mégis pillanatok alatt kivittem a rendelést, 
visszafelé még a lányoknak is segítettem az asz-
talok leszedésében. De meghívtak a gráci vásár-
ba is. Figyeltem, milyen a vendéglátás odakinn. 
Főleg a felszereltséget illetően voltam kíváncsi.
– A panziós terv megvan még?
– szeretnénk megvalósítani, az édesség bolt 
fölött, tetőtér beépítéssel. Akár 22 szobát is ki 
lehet alakítani úgy, hogy a mostani télikert fölé 
terjeszkednénk. A boltíves pincéből török fürdő, 
sörözővel alakítható ki. A legnagyobb probléma 
a parkolási gondok megoldása mellett az, hogy 
nem vagyok negyvenéves. 
– Mi van a Gyüttmentek Klubjával? 
– Meg akartuk alapítani. Olyan sokan vagyunk 
ebben a státuszban. bár bariska doktor szerint 
25 év után már tősgyökeresnek számít a be-
vándorló, hogy engem befogadtak-e, arról az 
ittenieket kell megkérdezni. Lassan ötven éve 
Kőszegen élek. A vendéglátós élet nagyon ke-
mény, 36 évig nem voltunk szabadságon. Hogy 
mi lennék, ha most választanék pályát? biztos, 
hogy vendéglátós. nagyon szeretem a szakmát. 
Mi a szép ebben? Ha a vendég elégedett, ha lá-
tod, hogy visszatér, ha üres a tányér az étkezés 
végére, ha mosolyog rád, amikor megköszöni a 
kiszolgálást és a vendéglátást.

Kiss János
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Díszpolgár: Básthy Tamás
básthy Tamás 1990-től 2002-ig 
Kőszeg rendszerváltás utáni első 
demokratikusan választott polgár-
mestere, 1990-től 2006-ig a vas 
Megyei Közgyűlés tagja, 1998-
2014-ig a város egyéni országgyű-
lési képviselője.
Gimnáziumi tanulmányai után to-
vábbtanulását politikai okok miatt 
akadályozták, ezért levelező tago-
zaton végezte el a Mosonmagya-
róvári Agrártudományi egyetem 
agrármérnöki szakát. Az MszMP-
be többszöri unszolásra sem lépett 
be, a rendszerváltást megelőzően 
a Kőszeg-hegyalja Mezőgazdasági 
Termelő szövetkezetben dolgozott 
agrármérnökként. Mindig érdekel-
ték a közéleti kérdések, de gyö-
keres fordulatot jelentett számára, 

amikor 1990-ben  Kőszeg polgár-
mesterévé választották.
Kiemelt célnak tekintette a folyto-
nosság biztosítását, a korábban el-
tervezett infrastrukturális és intéz-
ményi fejlesztések megvalósítását, 
új beruházások elindítását, így a 
városi gázhálózat teljes kiépítését, 
a balog iskola sportcsarnokának 
megépítését, térségi szennyvíz-csa-
tornahálózat létesítését, hulladékte-
lep fejlesztését. Figyelmet fordított 
a város fenntartható finanszírozá-
sára, a pártpolitikai szekértáborok, 
a frakciók harca helyett a konkrét 
ügyekre, a város működtetésére, 
és a rendszerváltás folyamatába 
illeszkedő átalakulásra koncentrált. 
Támogatta az sOs Gyermekfalu, az 
Óház-kilátó, a református temp-

lom, a Gyógyuszoda megépítését, 
miközben óvta a városát a bizony-
talan kimenetelű beruházásoktól, 
és vállalta a fájdalmas döntésekkel 
járó felelősséget is. Kiemelt fel-
adatnak tartotta az európai uniós 
csatlakozás után elérhető fejlesztési 
források megszerzését, ezért taka-
rékosan gazdálkodott. 2002-ben a 
várost több mint 600 millió forint 
felhasználható forrással adta át az 
utódjának.
Polgármestersége alatt a város 
életében máig ható folyamatok, 
együttműködések indultak el. 
Megalakult az Írottkő natúrpark, a 
Társadalomtudományok és euró-
pa-tanulmányok Intézete (Ises), a 
Kőszeg és vidéke vállalkozók Ipar-
testülete visszakapta a székházát, 
az árpád-házi szent Margitról el-
nevezett szent Domonkos rendi 
nővérek Apostoli Kongregációja 

és az Isteni Ige Társasága kőszegi 
ingatlanjait visszaszolgáltatták. 
vezetésével tovább bővültek, ki-
bontakoztak a város rendszer-
váltás idején elindult nemzetközi 
kapcsolatai. 
Mérsékelt, józan hangvételével, 
keresztény értékrendjével, minta-
szerű családi életével, a polgárok 
problémáira való nyitottságával 
és segítőkészségével kiérdemelte 
a lakosság szeretetét és megbe-
csülését. A közvetlen választáson 
kétszer polgármesterként, majd 
négyszer országgyűlési képvise-
lőként is újraválasztották. Polgár-
mesteri tevékenységéért Magyar-
ország köztársasági elnökétől a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét vehette át.
básthy Tamás élete és politikai sze-
repvállalásai során Kőszeg város 
fejlődését, hírnevét öregbítette.

Díszpolgár: dr. Székely László apátplébános
(A posztumusz díszpolgári cím ado-
mányozására a javaslatot a Kősze-
gi Polgári Kaszinó támogatásával 
Lakatos Ferenc ny. újságíró tette 
meg. Dr. székely László apátplébá-
nos 1991. december 27-én hunyt 
el, végakarata szerint Kőszegen 
temették el, búcsúztatót mondott 
básthy Tamás polgármester.)
1938 utolsó hónapjában nagy 
volt a várakozás, vajon ki tud 
Kincs István örökébe lépni, vajon 
ki tudja méltóképpen folytatni a 
hátrahagyott örökséget? Istent és 
embert egyaránt jött ide, Kőszegre 
szolgálni dr. székely László apát-
plébános. A templomi padsorok 
roskadásig megteltek. Aki egyszer 
halotta szentbeszédét, az minden 
vasárnap igényelte. Gyarapodott, 
szépült a főtemplom, a katolikus 
egyletek épületei, a temetőben 
platánfa sorok nőttek ki. Látogat-

ta az iskolákat, az üzemeket, 
az intézményeket, és mindezek 
közben egyre érezhetőbbé vált 
a világháború. Az eseményeket 
naplójában rögzítette (12. ol-
dal). Hátrált a front, sűrűsöd-
tek a bevonulások, egyre több 
család maradt apa nélkül. A 
plébánia és a bencés székház 
megtelt az érkezőkkel. sok zsi-
dót mentett meg az elhurco-
lástól a katolikus menlevél ki-
adásával. A káplánjaival együtt 
fáradhatatlanul járta a táboro-
kat. Aktív, bátor közéleti ember 
volt, és szálka a szélsőségesek 
szemében. „Menetkészen” tartotta 
a legszemélyesebb dolgait, ké-
szen állt a letartóztatásra. Hangos 
nemet mondott a sötét kort váltó 
újabb sötétség minden Isten- és 
emberellenes megnyilvánulására. 
Amikor felgyújtották 1947-ben 

a Kálvária-templomot, a követ-
kező évben újraépítette. Amikor 
erőszakosan próbálták korlátozni 
az egyház működését, ellenállt a 
végsőkig. Határozottan tiltakozott 
a városháza homlokzatát díszítő 
freskók lemeszelése ellen. 13 évi 
kőszegi szolgálat után, 1952-ben 

megszakadt a naplóírás. A hatalom 
távozásra kényszerítette.
Országosan ismert költőként érke-
zett Kőszegre, irodalmi tevékenysé-
gét lexikonok jegyzik, méltatják. A 
Kőszegen töltött esztendők tovább 
gyarapították dr. székely László 
műveinek a számát. A Hozsanna 
és az Éneklő egyház is megőrizte 
műveit, a gyermekek számára is írt 
meséket. rendkívüli műveltségű 
elnöke volt a Faludi Ferenc Irodal-
mi Társaságnak, munkatársa a vasi 
szemle, az Irott Kő című folyóirat-
nak. Felfigyelt a szombathelyen ta-
nuló Weöres sándor tehetségére.
Dr. székely László apátplébános 
Kőszeg város büszkesége, aki ki-
magasló egyházi személyiségként 
vívta ki a megkülönböztetett tisz-
teletet. 
(Fotó: székely Orsolya vette át a 
díszpolgári kitüntetést)   

Elismerések
A Királyi városnapon „Jó tanuló, jó 
sportoló” elismerésben részesültek: 
Árpád-házi Szent Margit Óvoda 
és ált. iskola:
Krizmanits Adél 7. o. ;   Schwahofer 
Balázs 7. o.;  Marton Emese 7. o.;  

Hóbor Eszter 6. o.; Felkészítők: 
Palatkásné Kolnhofer Judit tanár, 
Hóbor Péter edző.  
Béri Balog Ádám Ált. Iskola:                           
Major Dorina 8.o.; Leány Mezei 
Csapat II. korcsoport; Fiú Mezei 
csapat III. korcsoport; Felkészí-
tők: Gérnyiné Prácser Kinga tanár, 
szalay Miklós tanár. 

Bersek József Általános Iskola:
Lakotár Hanna 7. o.; Hütter 
Szilárda Lili 7. o.; Weidl Tamás 
Márk 6. o.; BE-JÓ Táncegyüttes 
(5-8. osztály); Felkészítők: Horváth 
Márta és Kratochwill zoltán tanár, 
Finesz ernő edző.
Jurisich Miklós Gimnázium és 
Kollégium: Király Anna 12.d. o.; 

Pillisz Réka 9. o.; Vadász Péter 13. 
d. o.; Bende Bence 9. o.; Felkészítők: 
Pató Attila, bancsó sándor, Keszei 
balázs és Tóth botond tanárok.
Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium: 
Kelemen Péter 11. o. Felkészítő: 
Molnár László edző.
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gi nyarat meghatározó várszínház 
technikáját saját készítésű elemek-
kel bővítette ellenszolgáltatás nél-
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A Királyi Városnap kitüntetettjei

Palcsó Julianna
Kőszegre költözött 1962-ben. Óvó-
nőként először balatonaligán, majd 
Debrecenben dolgozott. Amikor 
1983-ban hazaköltözött újra, ak-
kor még a„Kisegítő Iskola” nevet 
viselő intézetben nevelte a gyer-
mekeket.  Munka mellett elvégezte 

a bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskola kiegészítő szakát. Éneket, 
életvitelt és mozgást tanított nyug-
díjba vonulásáig. Aktív dolgozóként 
2011-ben megalapította a Csók 
István Művészkör egyesületet. egy 
cél lebegett előttük, Kőszeg város 
életében részt venni, a kulturális 
életet fellendíteni más művészeti 
ágakkal közösen. Politikamentes 
csoport, amely csak a művésze-
tekkel foglalkozik, tehetségük 
termékeit jótékonysági célokra is 
felajánlják, beteg gyermekek, rá-
szoruló családok megsegítésére. 
állandó kiállítóhelyük az Írottkő 

Hotel. A kezdetekben születésna-
pi kiállítások, majd neves belföldi 
és külföldi vendégek részvételé-
vel tették egyre színvonalasabbá 
a tárlataikat. 2015. április 11-én 
egy nagyszabású tárlatnak lehet-
tünk résztvevői a „Kőszegi Tavaszi 
biennále a Csók István Művészkör” 
szervezésében. A lakosság által 
kedvelt kiállításokon a gyermek és 
felnőtt csoportok is bemutatkozási 
lehetőséget kapnak. 

P. Buruzs Gyula
Az egykori LATeX bútorszövet-
gyár osztályvezető fődiszpécsere, 
Kőszeg textiles múltjának tanúja, 
az emlékek őrzője. Ifjú technikus-
ként 1956-ban kezdett dolgozni a 
Kőszegi ágyterítő és bútorszövet-
gyárban, az utódcégtől ment nyug-
díjba, majd ezt követően szervezte 
a nyugdíjas Klubot. Ifjúként 1962-
ben tett szakvizsgát idegenvezetés-
ből, majd bemutatta a városba ér-

kező diákoknak Kőszeg történelmét. 
Öt év után váltania kellett, hiszen a 
LATeX nagyobb beruházásokat in-
dított, amelyben, mint osztályvezető 
lelkesen vett részt. Fájdalmas volt 
számára a textilgyártás leépülése, a 
privatizáció időszakában képviselte 
az elbocsátott dolgozók érdekeit.  
1998-ban felvette a kapcsolatot a 
már alig működő nyugdíjas klub-
bal, ezt követően megválasztották 
vezetőnek, majd a Jurisics-várban 
rendszeressé váltak a találkozók, 
és a különböző programok. Tíz évig 
végezte ezt a munkát, miközben a 
vas Megyei nyugdíjas szövetség 
elnökségi tagnak választotta, majd 
2007-ben az egészségi állapota 
arra kényszerítette, hogy átadja a 
klubvezetést. ezt követően is aktív 
maradt, és jelentős része van ab-
ban, hogy az egykori Posztógyár 
helyén, a TesCO-áruház oldalán 
kialakult a textiles emlékhely. 
A textiles életútja erősítette a vá-
roshoz való ragaszkodását. 

Vecseiné dr. Kiss Gabriella
vecseiné dr. Kiss Gabriella gyer-
mekorvos. 1979-ben diplomázott a 
Pécsi Orvostudományi egyetemen. 
1979 szeptemberétől a pápai városi 
Kórház Csecsemő- és Gyermek-
osztályán dolgozott. 1984-ben tett 
szakvizsgát Csecsemő- és Gyermek-
gyógyászatból, jeles eredménnyel. 
Már tanulmányai során is előre vetí-
tette odaadó és szorgalmas munká-
ját, amelyet Kőszegen 1985-től házi 

gyermekorvosként is nap mint nap 
bizonyít. Precízen, teljes szívvel-lé-
lekkel, időt, fáradságot nem kímélve 
végzi orvosi tevékenységét. Kiváló 
szakemberként, házi gyermekorvos-
ként ismerik a városban. Az elmúlt 
években különösen sok feladatot 
vállalt magára, amelyet szerényen, 
mindig a gyógyítást előtérbe he-
lyezve, kitartó helytállással oldott 
meg. rendkívül empatikus, a nehéz 
feladatok megoldásában mindig 
készségesen állt a kollégái mellett. 
Gyógyító munkáját a város lakos-
sága nagyra becsüli, mindennapjait 
a szülők és kollégái részéről a kö-
szönet és a hála övezi. sokat tett a 
gyermekek tudatos napi preventív 
gondozásának ügyében a felvilágo-
sító munkájával. Példamutató csa-
ládanya, aki két gyermeket nevelt, 
sikeresen elindítva őket pályájukon. 
vecseiné dr. Kiss Gabriella doktor-
nő személyiségével, életpályájával 
mindannyiunk előtt egy jó példa.

„KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE” elismerés

„PRO COMMUNITATE” elismerés

Harsányi Zsolt 
A Kőszeg és vidéke vállalkozók 
Ipartestületének elnökségi tagja. 
Tevékenyen részt vesz a kőszegi 
és környező települések program-
jainak szervezésében, és azokban 
szerepet is vállal. Az Ostromnapok 
programjaihoz „csapatával” együtt 
elkészítette a várvédők ágyúját. A 
munkájuknak köszönhető a több 
tucat kard, dárda, buzogány, a 
rabszállító kocsi, a fogolyketrec, 
játszóház, amelyek az ostrom harci 

eszközei. A gyerekek számára meg-
építették a régi korokat idéző kör-
hintát, amely a falvak programjait 
is színesíti. A Kistérségi napokon 
a gyermekeknek évről-évre a saját 
szakmája szépségeit mutatta be, a 
duális képzés elkötelezett híve. A 
Jurisics-vár felújítása során a kő-
szegi iskolák tanulói élményszám-
ba menő ismereteket szerezhettek 
a különböző szakmák fortélyairól, 
amelynek megvalósításában ki-
emelkedő szerepet vállalt.  A kősze-

kül. A szüreti rendezvények előké-
szítésénél meghatározó a szerepe. 
nemcsak az ipartestület, hanem 
a tűzoltóság munkáját is segítette 
díjtalanul. A regionet Aktív munka-
csoport vezetésének tagja, valamint 
a soron következő regionet Innova-
tív projekt előkészítésének a részt-
vevője. A Kőszegi városfejlesztési, 
Idegenforgalmi, Környezetvédelmi 
és vagyonügyi bizottság külsős 
tagja, a várost szépítő, építő ötletei 
közösségi célokat szolgálnak. 
Harsányi zsolt önzetlenül a városá-
ért, annak közösségeiért dolgozik. 
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oktatási eszközöket. Az 1984/85. 
tanévben az angol-magyar tanítási 
nyelvű osztályban vállalta a diákok 
oktatását angolul, ehhez tantervet 
is készített. Iskolai munkája elis-
merésre méltó, véleményalkotása 
objektív, minden esetben az ered-
ményesebb, jobb munka érdekében 
tevékenykedik.

Aktív a közéletben is. elnökségi tag 
a Magyar Kémiatanárok egyesüle-
tében. A kémiatanárok képviseleté-
ben angol nyelven tartott előadást 
az oktatás helyzetéről. Három vá-
lasztási ciklusban volt önkormány-
zati képviselő, alapító tagja, elnöke 
a kőszegi Testvérvárosi egyesület-
nek. Lelkes gondozója a Comenius 
projektnek és a tanárok mobilitását 
segítő Leonardo projektnek. 
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Kőszegi Darabontok
A Kőszegi Darabontok, mint ha-
gyományőrző baráti társaság 2008 
tavaszán alakult meg négy fővel 
Kőszeg város Önkormányzata és a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
várszínház támogatásával. Az alapí-
tó tagok – Hernigl László, Tóth bo-
tond, Dan István és vágfalvi Péter 
– már 2007-ben is aktív résztvevői 
voltak a „Félhold és Telihold – Kő-
szegi Ostromnapok” rendezvénynek. 
Az ötletet a csoport megalakításához 
ez a programsorozat adta. A ren-
dezvény jellege megkívánta, hogy 
legyen egy olyan „helyi erőkből” 
álló társaság, amelynek elsődleges 

feladata a korra jellemző katonai 
hagyományőrzés felelevenítése és 
ápolása. A 2008-as Ostromnapo-
kon a csapat akkori négy tagja már 
törökkori magyar viseletben, szab-
lyákkal és alabárdokkal felszerelve 
jelent meg történelmi ihletésű zász-
lajuk alatt. A rendezvény résztvevői 
közül a Kőszegi Darabontok a 16. és 
17. századi városőrség hagyomá-
nyát elevenítik meg, fegyvertáruk 
része 2011 óta a kanócos puska, a 
buzogány, és a csákányfokos. Mos-
tanra a város valamennyi – hagyo-
mányra épülő – rendezvényének 
szereplői. A várost évek óta képvi-
selik a csobánci Gyulaffy napokon, 

a savaria Karneválon, a sárvári 
nádasdy Fesztiválon, és a Körmen-
di napokon. Létszámuk az elmúlt 
években 15 – 20 főre emelkedett. A 
Kőszegi Darabontok 2012 ősze óta 
a sárvári nádasdy bandériummal és 
a körmendi batthyány Lovas ban-
dériummal együtt alkotják a vasvár-
megye vitézlő rendjét. 
Önkéntességük, „hadra foghatósá-
guk” kiváló.
 
Dr. Juhász Ferenc
budapesten született, de a kősze-
gi bencés gimnázium diákja lett. 
egyetemi tanulmányait a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen, majd 
a szovjet megszállás után Ausztrá-
liában végezte közgazdász szakon. 
speciális szakterülete a környe-
zetvédelem, a megújuló energiák 
hasznosítása. végül Franciaország-
ban telepedett le, ahol negyven 
évig éltek a feleségével. 1970 óta 
jár haza Kőszegre. Dolgozott az 
OeCD-nél, ahol kiemelkedő sze-
repet játszott Magyarországnak a 

„KŐSZEG VÁROSÉRT” elismerés

gazdasági és együttműködési szer-
vezethez való csatlakozása érdeké-
ben, a környezetvédelmi jogharmo-
nizáció területén. e tevékenységéért 
kapta a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztjét. Kőszeghez 
erős szálak kapcsolják, kezdetektől 
jelentős mecénási szerepet vállal a 
városunkban. nevéhez fűződik a te-
metőben a II. világháborús sírok és 
emlékmű rendbe tétele, a bencés-
székház falán a hősök emléktáblája, 
a szent Jakab-templom tetőzetének 
a felújításához jelentős adománnyal 
járult hozzá. A 12 éven keresztül 
megrendezett nyári Lajtha László 
zenei Kurzus és Fesztivál támoga-
tója, ez évben pedig ennek utódja-
ként, a Farkas Ferenc – Takács Jenő 
Fesztivál megvalósítását segítette. 
eközben anyagilag támogatta a kő-
szegi atlétákat, a teniszezőket, fele-
sége tiszteletére a szakosztály 2008 
óta évente megrendezi a „Juhász 
Ilze emlékversenyt”. 
A munkája, a magatartása a szülő-
föld szeretetét példázza. 

Dr. Mátrai István
szakdolgozatát a Fizikai- kémiai 
és radiológiai Tanszéken írta, majd 
ezt fejlesztette tovább doktori érte-
kezéssé. egyetemi tanulmányainak 
v. évében levelező tagozatos hall-
gatóként a Jurisich Miklós Gim-
názium tanára lett. Az 1988/89. 
tanévben a Művelődési Minisztéri-
um engedélyével, államközi egyez-
mény alapján vendégtanárként 
dolgozott az UsA-ban. 1994/95. 
tanévben elnyerte a Fulbright Ta-
nárcsere Programban való rész-
vétel lehetőségét. Tehetségét, – az 
átlagosnál nyitottabb szellemisége 
révén – a tapasztalatait a tanítási 
gyakorlatban és a közéletben ka-
matoztatja. Oktatói tevékenységét 
nagy szakmai tudás jellemzi, te-
hetséggondozó munkája példaér-
tékű. Közel tíz éven át irányította 
a természettudományi és mate-
matikai munkaközösséget. Diákjai 
szeretettel emlékeznek vissza az 
osztályfőnökükre, nevéhez fűződik 
a diáknapok indítása. 1978-ban 
az iskola épületének teljes felújí-
tásakor, dr. Mátrainé Tálos Ilona 
tanárnővel együtt, nagy gonddal 
és szakma hozzáértéssel rendezte a 
kémiai berendezési tárgyakat és az 

emberi és szakmai tevékenysége 
maradandó példát képvisel.

Gyarmati Kálmán 
Gyarmati Kálmán életútját meg-
határozta, hogy a Győri Hild József 
Építőipari Technikumban végezte a 
tanulmányait, ott szerzett technikusi 
oklevelet. szombathelyen műveze-
tőként, majd Kőszegen a Dr. nagy 
László Gyógypedagógiai Intézetben 
oktatóként dolgozott, egészen a 
nyugdíjaztatásáig. Életét a munka, 
a kitartás és a szorgalom jellemzi. 
Ifjú korától kezdve aktív szervezője 
és résztvevője Kőszegfalván a fiata-
lok programjainak, 1957-től a falu 
sport és kulturális életét irányította. 
Tagja volt a színjátszó körnek és 
a néptánc csoportnak, 2000-ben 
alakította meg a Kőszegfalvi baráti 
Kört, amelynek jelenlegi is elnöke. 
szervezi a rendezvényeket, irányítja 
a klub működését.  Kiemelt szerepet 
vállalt Gulner László: Kőszegfalva 
Története és népszokásai című 
könyv kiadásában, illetve 2003-
ban Kőszegfalván, a temető előtti 
parkban a Kitelepítettek emlékmű-
vének a felállításában.
Mozgató rúgója volt a kőszegfalvi 
klub kialakításának, felújításának, 
továbbá a Kőszegfalvi Önkéntes 
Tűzoltó egyesület újraindulásának. 

sokat tett a kőszegfalvi városrész 
fejlődéséért. Gyarmati Kálmán 
kezdeményezésére jött létre a 
„Kőszegfalva Alapításának napja”, 
amely mostanra hagyomány lett. 
A programok szervezése mellett, 
tevékenyen is kiveszi a részét a tár-
sadalmi munkákból.
Közéleti munkája alapján – évti-
zedeken át – kapott bizalmat az 
önkormányzati képviselői feladatok 
ellátásához, amit kitartással és ko-
molyan végzett. Aktívan, személyes 
részvételével ápolta a testvérvárosi 
kapcsolatokat, évente a delegá-
ció tagja volt a vaihingen an der 
enzbe utazó csoportnak. Dicséretre 
méltóan létrehozta a Kőszegfalvi 
baráti Kör osztrák és francia baráti 
kapcsolatait. 
Tevékenysége Kőszegfalva törté-
nelmének a része.



2015. november 19 - 21. 2015. november 26 -- 28.

2222000001111555.

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568

3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

.1111..1188--1122.001.88 122 001

Coca-Cola
1,75 l, 180,-Ft/l
(Coca-Cola
Hbc Magyarország Kft.)

Steffl dobozos sör
4,2%, 0,5 l, 338,-Ft/l
(Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.)

Nestlé Aquarel
természetes ásványvíz 
Szénsavmentes
1,5 l, 52,67Ft/l (Kékkúti Ásványvíz Zrt.)

Citromízesít
40%, 500 ml, 258,-Ft/l 
Gramex 2000 Kft 
Co-op Hungary Zrt.)

Anni Panni
ESL Tej
2,8%, 1 l (Alföldi Tej Kft.)

Vöröshagyma
I.o., lédig

Csirkecomb
egész, el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

CsirkecombbCsirkecombm

A
E
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Vöröshagyma

Anni PanniAAAAA

199
Ft/db

ffl d b ö

169
Ft/db

129
Ft/db

quarel

79
Ft/db

315
Ft/db

149
Ft/kg

599
Ft/kg

949
Ft/kg

Sertés máj

329
Ft/kg

1099
Ft/kg

Fornetti Sajtos Grissini 
Express
(Fornetti Fagy.Pékáru Term.Kft.)

Csirkemell csontos
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Sertés oldalas
el h tött
Sertés oldalas
el h tött

1159
Ft/kg

Fornetti
Extra Sajtos Rúd
120 g, 1075,-Ft/kg (Fornetti Kft.)

ajtos Rúd
5 Ft/kg (Fornetti Kft )

129
Ft/db

Sió Suzy szibarack Ital 
12% 1l (Sió-Eckes Kft.)

zy szibarack Ital

169
Ft/db

KoszegiHirdetes_20151112_01.indd   1 2015.11.12.   13:47:21
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Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

Sziklára épült
Intenzíven halad a bencés rend 
székházának a felújítása. Mint is-
meretes, a kormány a KrAFT pro-
jekt indításához másfél milliárd Ft-
ot biztosított, ennek egy részéből 
első fázisként építik át a székházat. 
A felújítás első szakaszát 2016 első 
negyedévében adják át. Lehetőség 
van arra is, hogy a tervezett mun-
kákon kívül más felújítást is elvé-
gezzenek. Az első ütemhez tartozik 
a tetőzet átépítése, a második szin-
ten apartmanok és kisebb lakószo-

bák kialakítása, 
új külsőt kap – a 
Jurisics tér felöli 
bejáratnál – a 
fogadótér, a lép-
csőházat meg-
erősítik, és liftet 
is kiépítenek. 
A munkálatokat 
júniusban kezdték, november első 
hetében félszáz ember dolgozott, 
akik Dél-Alföldről, illetve nyíregy-
háza környékéről érkeztek a város-
ba, mert a közelben nem találtak 
szakembereket. Csak a daru, illetve 
annak kezelője kőszegi. november 
végén a hosszú gémű toronydarut 
lebontják, mert addigra befejező-
dik a – teljesen lebontott – tetőzet 
átépítése. A talpszelemenek, a tar-
tógerendák korhadtak voltak, ezért 
újakra cserélték, a még használha-
tó vörösfenyő fagerendákat vissza-
építették. november elején a szent 
Jakab-templom tornya mellett, 
annak magasságában dolgoztak az 
ácsok, a tetőzet átépítésének végső 
szakaszában. A munkások szaktu-
dása lebilincselő a külső szemlélő 

számára. A tetőzetet november 
második felében fedik be cserép-
pel. Addigra elkészül a liftakna, 
amely a pincéből indul a második 
emeletre. Októberben kezdték a 
kazánház építését, illetve a ve-
zetékek kialakítását. Az időnként 
másfél méter vastag falakon lát-
szik, hogy „sziklára épült” a bencés 
rend székháza, az egykori kőmű-
vesek nagyobb sziklákból, kövekből 
(is) húzták fel a falakat. ezeket a 
falakat kell kimélyíteni, áttörni a 
munkásoknak a közműcsövek át-
vezetése érdekében. Hangszigete-
léssel rendelkező szennycsatornát 
építenek be, így a víz folyása nem 

hallatszik be a  lakószobákba, 
és az apartmanokba, amelyek 
egyike „elnöki” jelzőt is kaphat. 
Mindhárom szinten boltívek 
alkotják a folyosókat és a szo-
bákat is. Országosan is ritka az 
ilyen boltíves épület, és kevés 
az olyan szakember, aki ennek 
a vakolására, megerősítésére 
képes. Több helyen előfordul a 
falakon a házigomba, amit ége-
téssel és vegyszeres kezeléssel 

pusztítanak el. Ahol lehetett, meg-
tartják a régi ajtókat, ajtófélfákat, 
vagy a falba épített szekrényeket. 
Az egykori kápolna még sértetlen, 
felújítása a második ütemben tör-
ténhet meg.
„Abszurdnak” tűnt a szemlélőnek 
az, amikor a beszerelt betonvasa-
kat, és azok környezetét porszívóz-
ták. sánta bendegúz építésvezető 
a kötések erősségével magyarázta 
a művelet fontosságát, és szakmai 
kihívásként említette a lépcső be-
tonkoszorúval, alulról történő meg-
erősítését. november végén már 
festik és csempézik a falakat.

Kámán Z

Munkacsarnok Kőszegen?!
A döntés a Kormány előtt áll. A Ma-
gyar Kézilabda szövetség elnöke dr. 
Kocsis Máté októberben jelentette 
be a szövetség három évre szóló, 
fejlesztésre vonatkozó stratégiai 
céljait, országosan 60 db munka-
csarnok létesítését. A javaslataikat a 
Kormány elé terjesztették. A tervek 
szerint három ütemben valósulnak 
meg a beruházások. Az első ütem-
ben szerepel a Kőszegen létesíten-
dő, amelyet az MKsz teljes erejével 
támogatott, és erről tájékoztató le-
velet küldtek a Jurisich Miklós Gim-
názium és Kollégium, valamint az 
önkormányzat részére. Az országos 
szövetség felé az ajánlást a Farkas 
ágnes által vezetett vas Megyei 

Kézilabda szövetség adta. Az in-
doklásban szerepelt, hogy az ár-
pád-házi és a bersek iskolában már 
zajlik a kézilabda oktatása. Kőszeg 
iskolaváros tradíciókkal rendelkezik, 
az önkormányzat kinyilvánította a 
létesítményhez kapcsolódó elkö-
telezett támogatását, és a gimná-
zium területén rendelkezésre áll a 
munkacsarnokhoz szükséges telek. 
erős indok volt az is, hogy Kőszegen 
nincs sportolókat szolgáló munka-
csarnok. november 14-én egy ju-
bileumi közgyűlésen Farkas ágnes 
bejelentette – egy másik projekt 
keretében – a répcelakon is léte-
sítendő sportcsarnokot.

KZ

hallatszik be a  lakószobákba, 
és az apartmanokba, amelyek 
egyike „elnöki” jelzőt is kaphat. 
Mindhárom szinten boltívek 
alkotják a folyosókat és a szo-
bákat is. Országosan is ritka az 
ilyen boltíves épület, és kevés 
az olyan szakember, aki ennek 
a vakolására, megerősítésére 
képes. Több helyen előfordul a 
falakon a házigomba, amit ége-
téssel és vegyszeres kezeléssel 

Tűzeset után
Kovács István városgondnok kérésé-
re a képviselő-testület 6,3 millió Ft 
támogatást szavazott meg október 
29-én. A városgondok hangsúlyoz-
ta, hogy nem a Kőszegi városüze-
meltető nonprofit Kft. működtetése 
céljára szükséges a pénzösszeg, 
hanem a 2014 júliusában leégett 
bezerédy utcai lakóépület felújítása 
teszi szükségessé. A munkát elvé-
geztette a kft., amelynek költsége 
6,3 millió Ft volt. A helyreállítási 
munkálatok kárigényét 1,8 millió 
Ft-ban állapította meg és fizette ki 
a biztosító az önkormányzat szám-

lájára. Így az önkormányzat az ál-
talános tartalék terhére ténylegesen 
4,5 millió Ft-ot fordított az épület 
helyreállítására. A felújítás építé-
szeti tervezésekor célként jelölték 
meg, hogy a padlástérben később 
további önkormányzati lakásokat 
lehessen kialakítani, amely a hely-
reállítás során megtörtént. 

Lakossági 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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Átadták
november 6-án a déli harangszó 
mellett adták át ünnepélyesen a 
felújított Chernel utcát a Királyi vá-
rosnap népes csapata jelenlétében 
a Concordia-barátság Énekegye-
sület zenei aláfestésével. 
A felújítás része a KrAFT projekt 
nulladik fázisának, 
amely a város lakos-
ságának az érdekeit is 
szolgálja. Az első ter-
vek alapján a felújítás-
ra  50,8 millió Ft állt 
rendelkezésre. Huber 
László polgármester az 
ünnepi köszöntőjében 
elmondta, hogy már a 
kezdetekben is látszott, hogy kevés 
lesz a munkálatokhoz a rendelke-
zésre álló pénzösszeg. Megköszönte 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
segítségét abban, hogy további 
25 millió Ft-hoz jutott a város. A 
vAsIvÍz zrt. érdeme, hogy az út alatt 
húzódó víz- és csatornaközműveket 
kicserélték a zrt. költségére, amely-
nek összege 28 millió Ft volt. Kiváló 
munkát végeztek az építő cégek. 
erős alapokra rakták le egyenlete-

sen a kockaköveket. A városvezető 
külön köszönetet mondott prof. dr. 
Miszlivetz Ferencnek, aki elindítot-
ta a várost a szellemi és oktatási 
központtá válás folyamatán. ennek 
kezdete a belvárosban zajló, és már 
befejezett több beruházás. Ide tar-
tozik a Chernel utca felújítása is. 
Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
ágh Péter így fogalmazott: „számos 

kihívás előtt állunk, mindenki fel 
tudna sorolni temérdek problémát, 
de minden szalagátvágás azt jelenti, 
hogy megint sikerült megoldanunk 
egy közös feladatot, amivel gazda-
gabb lett a térség”.  A politikus arra 
kérte a jelenlévőket, hogy a szalag-
átvágásban ne protokolleseményt 
lássanak, hanem annak bizonyíté-
kát, hogy csak közös munkával lehet 
sikert elérni.

KZ

Apátplébános krónikája
Október 20-án a lovagteremben 
tartották a „Kőszegi krónika, 1938-
1952. székely László apátplébános 
feljegyzései” című 656 oldalas kö-
tet bemutatóját. A szülőföld Kiadó 
gondozásában megjelent könyvet 
sajtó alá rendezte a szombathelyi 
egyházmegyei Levéltár, ennek ve-
zetője Pál Ferenc mutatta be a fel-
jegyzések gyűjteményét. Hatalmas 
kutatási anyagról beszélt, és feltet-
te a kérdést: „Miről szól a könyv?”    
válasza szerint sokan azt várják, 
hogy a világháborúról, Kőszeg 
megszállásáról, a holokausztról, az 
igazságról, az igazság szolgáltatá-
sáról. szerinte a történelem több 
értéket vizsgál, és „ki képviseli az 
igazságot?”. Példaként a dédap-
ját említette, amikor elvitték tőle 
az utolsó tehenet, ráborult az já-
szolra és meghalt. elmondta, nem 
kapta meg az igazságát az a zsidó 
sem, aki 1945-ben megérkezett 
Kőszegre, az apátplébános meglá-
togatta, élelmiszert vitt a névtelen 
asszonynak, aki nemsokára meg-
halt. Pál Ferenc arra figyelmezte-
tett, hogy „ne a hangadóknak szol-

gáltassunk igaságot, nagyon kell 
vigyázni, mert a némák mellettünk 
az igazságszolgáltatás nélkül fog-
nak meghalni”. A könyvre utalva 
Márkus bernátról beszélt, aki ha-
zatért a sopron melletti munkatá-
borból, a kommunista párt vezetője 
lett, majd a németek a kitelepítést 
neki „köszönhették”, és dr. székely 
László egyik legkegyetlenebb el-
lenfelévé nőtte ki magát. 
Horváth Lajos plébános felidézte, 
amikor diákként, majd a kispap-
jaként, később az espereseként ta-
lálkozott az apátplébánossal, majd 
utódja lett Kőszegen. Többször 
meglátogatta székesfehérváron, a 
papi otthonban. Ott is mindig írt az 
apátplébános, megtartva jelszavát 
„nincs nap sor nélkül”. Horváth 
Lajos atya szavai szerint a „gyász 
mellett a temetése egy értékes élet 
diadalmenete volt”.  
A könyvbemutatón elhangzott egy 
kérés is, miszerint a könyv vásárlá-
sával is becsüljük meg az apátplé-
bános életútját. A kötet kapható az 
egyházi boltban.

Kámán Z

Részletek
1945. november 1. Felolvastuk a 
miséken a hercegprímás körlevelét. 
szenzációs volt. A hívek elképedve 
hallgatták: hát ilyen hangot is meg 
lehet ma ütni? 
1946. február 18. A nemzeti bi-

zottság népgyűlést hívott össze, az-
zal, hogy bárki előadhatja panasza-
it. A gyűlésen Márkus bernát kikelt 
a hercegprímás politizálása ellen. 
Hegedűs pedig, a budapestről több-
ször megjelenő agitátor elrikkantot-
ta: „Le a sváb Mindszentyvel!”  Töb-
ben morogtak, senki nem válaszolt 
/hiszen már ez is válasz volt/. 

1948. december 22. A posztógyár 
négy vég szövetet küldött a plébá-
niára, a szegények karácsonyára. Öt 
család kapott belőle. A szegényház 
lakói számára ozsonnát rendeztünk, 
kávéval, vajas kaláccsal.
Márkus bernát párttitkár keresett 
fel, s nálam volt közel két órahosz-
szat. Akadémikus eszmecserére 

szólított fel, s ravaszul bátorított 
arra, hogy adjam elő, mit gondolok 
rákosi Mátyásnak, a körülrajongott 
népvezérnek a demokráciájáról, s 
teljesítményéről. Én kötélnek áll-
tam, s elsoroltam a negatívumokat 
is, amelyek erősen antidemokrati-
kusnak mutatják ezt a demokráciát. 
Csalódottan távozott.  
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„El kell indulni egy úton”
szokatlan javaslatot tett Kóthy 
zsuzsanna a szabóhegyért Közö-
sen egyesület elnöke október 29-
én a képviselő-testületi ülésen. Azt 
kérte, hogy az általa kérelmezett 
– az önkormányzattal kötendő – 
együttműködési megállapodást 
egy későbbi időpontban tárgyal-
ják a képviselők. Arra hivatkozott, 
hogy a beadványától a döntés előtt 
lévő előterjesztés több részében 
különbözik, és ő minderről csak 
a szakbizottsági ülésen értesült. 
(előtte e-mailen kapott értesítést.) 
A változtatásokról őt, mint elnököt 
előzetesen senki nem tájékoztatta, 

erről vele senki nem beszélt. ezért a 
bizottsági ülés után, a testületi ülés 
előtt az előterjesztésről tárgyalt az 
egyesület elnöksége, amely a dön-
tés halasztását indítványozta. Az 
elnök szavai szerint a cél az, hogy 
az „egyesülettel kötendő együtt-
működés szelleme pozitív legyen”, 
amelyre feljogosítja a több irány-
ból érkező, elkezdett munkájukat 
támogató vélemény. 
Kiss Péter jótékony hatásokkal 
rendelkező, előre mutató szándék-
ként értékelte az egyesület meg-
alakulását, azt a három fórumot, 
amit a hegyvidék – elsődlegesen 

a szennyvizek kezelése – érdeké-
ben tartottak. Az önkormányzattal 
közösen végzett munka kereteit 
jelenti a tervezett megállapodás. 
A bizottsági elnök szerint „el kell 
indulni egy úton”, a szerződés 
„finomítását” később is el lehet 
végezni. 
Dr. Tóth László osztályvezető az 
eltérő álláspont indokáról beszélt. 
Az egyesület a középtávú együtt-
működési megállapodás alapján 
kiemelt társadalmi szervezetnek 
minősülne, így az éves költség-
vetési rendeletben megtervezett 
támogatásban részesülhet. ennek 
mértéke az önkormányzat anyagi 
lehetőségeitől függ, amelyek meg-
határozzák a többi civil szervezet 

támogatásának mértékét is. nem 
indokolt ettől az elvtől eltérni azért 
sem, mert a Civil szabályzat egy-
ségesen vonatkozik minden egye-
sületre.
Huber László polgármester két 
szakbizottság által már elfoga-
dott előterjesztésről, és az önkor-
mányzat „jobbjának” nyújtásáról 
beszélt. Kifejezte köszönetét az 
egyesület által elvégzett munkáért. 
szavazásra bocsátotta az együtt-
működési megállapodásról szóló 
előterjesztést. elmondta, hogy az 
egyesület elnökségének joga van 
nem aláírni a szerződést, amit a 
képviselők egyhangúan megsza-
vaztak.

Kámán Z

Gyermekrajzokon
„nyári élményeim szüleimmel 
vagy nagyszüleimmel” címmel hir-
detett rajzpályázatot Kőszeg város 
Önkormányzata az „esélyteremtési 
akcióprogram a Kőszegi Járásban” 
című, árOP-1.A.3-2014-2014-
0019 számú projekt keretében. A 
felhívásra három kategóriába több 
mint 200 pályamű érkezett a vá-
ros iskoláiból. A rajzokból a Kősze-
gi Járási Felzárkózási Kerekasztal 
tagjai németh János, a Kőszegi 
Művészeti egyesület alelnöke 
szakmai segítségével választot-
ták ki a 60 legjobbat, valamint a 
díjazottakat. A művekből készült 
kiállítást básthy béla alpolgármes-
ter, a Kőszegi Járási Felzárkózási 
Kerekasztal elnöke nyitotta meg 

a KÖszHáz-ában, majd átadta a 
díjakat a rajzok alkotóinak. Ünnepi 
műsorként ávár Orsolya, a bersek 
József általános Iskola tanulója a 
nagymamánál történt nyaralásról 
szóló verset adott elő, majd zsótér 
rebeka (bersek József általános 
Iskola) mondta el történetét egy 
családi kirándulásról. A díjátadás 
után a gyerekek a kiállított rajzok 
mellett hosszasan meséltek nyári 
családi élményeikről. 
A díjazott tanulók:
Alsó tagozat: 1.Albert norina 3.a 
(árpád-házi szent Margit ált. Isk.) 
felkészítő tanár: Galavits erzsébet 
• 2. nardai zalán Mihály 1.b (béri 
balog ádám ált. Isk.) felkészítő 
tanár: Péterfi Józsefné • 3. Kocsis 

Kinga 3.c (bersek József ált. Isk.) 
felkészítő tanár: Kummerné Tóth 
Tímea • Különdíj: Hajdu evelin 4.b 
(béri balog ádám ált. Isk.) felké-
szítő tanár: Tóth Judit.
Felső tagozat: 1. Füzi Hanna 6.b 
(béri balog ádám ált. Isk.) felkészí-
tő tanár: vértes Ildikó • 2. Molnár 
eszter saron 8.c (bersek József ált. 
Isk.) felkészítő tanár: Kummerné 

Tóth Tímea • 3. bánó András 5.o. 
(árpád-házi szent Margit ált. Isk.)) 
felkészítő tanár: Kiss Csaba • Kü-
löndíj: Molnár salome 7.c (bersek 
József ált. Isk.) felkészítő tanár: 
Kummerné Tóth Tímea.
Középiskola: Különdíj: németh 
Olivér 12.F (evangélikus Mezőgaz-
dasági Ker. és Inf. szakképző Isk.) 
felkészítő tanár: Tálas ágnes.

Változás
December 1-től változik a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal szer-
vezeti felépítése. Dr. zalán Gábor 
jegyző előterjesztése alapján erről 
döntöttek a képviselők október 29-
én. Az osztályok felépítése a követ-
kező: Jegyzői Iroda, Igazgatási és 
Építéshatósági Osztály, Pénzügyi 
és Gazdálkodási Osztály, városüze-
meltetési Osztály, Fejlesztési Iroda, 
Kirendeltségi Iroda. 
A korábbikhoz képest két válto-
zás történt. A városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály feladatait 

kettéválasztották, létrehozták a vá-
rosüzemeltetési Osztályt, illetve a 
Fejlesztési Irodát, amely a polgár-
mester irányítása mellett a pályá-
zatok előkészítésén és bonyolításán 
kívül elvégzi az önkormányzat va-
lamennyi beruházással kapcsolatos 
feladatait is. A döntést a széchenyi 
2020 és a KrAFT program kere-
tében a közeljövőben kiírandó pá-
lyázatok indokolják. A hatékonyság 
növelése érdekében a szervezési 
és Humánpolitikai Osztály helyett 
jön létre a Jegyzői Iroda, amely a 
jegyző direkt irányításával látja el 
a rábízott és a hatáskörébe tartozó 
feladatokat.

KZ
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A leendő ifjú pároknak mutat jó példát rábai József és sulyok Mária, 
akik október 18-án Kőszegfalván szentmise keretében ünnepelték a 60. 
házassági évfordulójukat. nyolc gyermeket neveltek fel, erősen ragasz-
kodnak falujukhoz. 
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INGATLANIRODA NYÍLT!
Kőszeg, Várkör 69. 

ELADÓ, KIADÓ ingatlanokat
keresünk.

A nyilvántartásbavétel ingyenes.
Nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

bodi.jozsef@t-online.hu
www.koszeg-ingatlan.hu

Telefon: 06 30/908-2079

A leendő ifjú pároknak mutat jó példát rábai József és sulyok Mária, 

Emlékhely!?
A kőszegi Guba-hegyen, a Lovag-
ló-dűlőben 2008-ban Horváth 
Ferenc és L. Kiss Csaba tanárok 
kezdeményezésére az önkor-
mányzat feltárást végeztetett, 
amelynek megállapítása, hogy 
zsidó áldozatok tömegsírját rejti 
az erdő. Prof. Dr. szita szabolcs 
a Holokauszt emlékközpont igaz-
gatója felkarolta egy méltó em-
lékhely kialakításának gondolatát 
a Miniszterelnökség, a Magyar 
zsidó Önkormányzatok Közössége, 
illetve az Élet Menete Alapítvány 
kuratóriuma közreműködésével. 

Október 12-én Prof. Dr. szita sza-
bolcs, Kovács ákos András a nem-
zeti Örökség Intézet tudományos 
munkatársa, Gordon Gábor az Élet 
Menete Alapítvány elnöke, Kálmán 
zsuzsa elnökségi tag és szabó 
György elnök (MAzsÖK), básthy 
béla alpolgármester és dr. Tóth 
László osztályvezető részvételével 
egy bejárás történt, amelynek célja 
emlékhely kialakítása. ezt köve-
tően egyeztetés történt az erdőt 
kezelő Kőszegi erdőbirtokossági 
Társulat vezetőivel is, illetve Huber 
László polgármester és básthy 
béla alpolgármester megbeszélést 
folytatott a Miniszterelnökségen a 
cél érdekében.

Az újság októberi lapszáma elöre-
gedett, veszélyessé vált fák kivá-
gásáról adott hírt, amely mostanra 
megtörtént. A vizsgálatok ered-
ményei alapján ez a folyamat a 
következő években felgyorsulhat.  
A GesztenyeKék Természetbarát 
egyesület jó példát kíván mutatni 
azzal, hogy a Hunyadi utca elején 
októberben elültette az első fiatal 
hársfát, így biztosítva a helyi vé-
dettség alatt álló fasor mielőbbi 
pótlását. A kezdeményezéshez el-

sőként csatlakozott a Jurisich Mik-
lós Gimnázium 1995-ben végzett 
4/A. osztálya, amely a 20 éves 
érettségi találkozója alkalmával ül-
tette el a második fát. Az eseményt 
emléktábla őrzi. Az egyesület re-
méli, hogy követőkre talál a kez-
deményezés és a kivágásra kerülő 
fákat életerős egyedekkel pótolják. 
Az egyesület hársfa ültetése esetén 
a emléktábla elkészítését és kihe-
lyezését vállalja.

Schlögl Krisztián

Kivágott fák helyére

Új híd
november második hetében meg-
történt a veszélyes fák kivágása. A 
favágók a munkájukért 750 ezer 
Ft-ot írtak a számlára, és elvihet-
ték a farönköket is. Kovács István 
városgondnok szerint a farönk át-
adása nélkül lényegesen több lett 
volna a munkadíj. 
A látványt rontja a szelektív gyűj-
tők mellé felelőtlenül lerakott ház-
tartási hulladék. Két ilyen kritikus 
pont van, az egyik a Temető utcá-
ban, a szénsavas forrás közelében 
lévő gyűjtősziget, a másik a sze-
gényház mellett lévő. Legkésőbb 
december elején mindkettőt meg-

szünteti a városgondnokság azért, 
hogy ne legyen illegális lerakóhely. 
A közeljövőben a családi házak 
környezetében lévő gyűjtőszigete-
ken csak üveg elhelyezésére lesz 
lehetőség. 
november végére elkészül az 
August János utcában lévő híd, 
amelynek a felújítását az önkor-
mányzat rendelte meg. A padlók 
lebontása után nyilvánvaló lett, 
hogy a rozsdás vasgerendákat is 
cserélni kell, és egyik oldal tartó-
pillérét is újjá kell építeni. A patak-
parti támfal is roskadozott. A híd 
faszerkezetét akác és vörösfenyő-
ből készítik el, a régi korlátokat 
felújítás után visszahelyezik. 

KZ

Az első
november 14-én a hagyományte-
remtés szándékával rendezték meg 
az I. esküvői nyílt napot az érin-
tettek örömére. A Tóth Pincészet 
borházában az esküvőre készülők 
tájékoztatást kaptak a lehetősége-
ikről, amely a rendezvény célja volt. 

A nap végén egy 20 000 Ft értékű 
jegyesfotózást sorsoltak ki a Cukor-
kafotó felajánlásából. Dömötör re-
náta (info@dreamsofwedding.hu) 
esküvőszervező ezúton megköszönni 
a részvételt a szolgáltatóknak. (Tá-
mogatók: Tóth Pincészet borház, 
Domedy Computer, Trió Tv Dunántúl, 
egyetlen’M’enyasszonyi ruhaköl-
csönző, Júlia virágbolt, Cukorkafotó.)
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Bozsok hírei
Október 23-án a nemzeti ünnep szentmisével 
kezdődött, majd a kultúrházban a Dalárda és a 
színjátszó kör tagjai egy színvonalas, megható 
műsort mutattak be. A kitelepítést személyesen, 
gyermekként átélő Marlovics roland olvasta fel 
megemlékezését. A család fájdalmának átérzése, 
elcsukló hangja kiváltotta a jelenlévők együttér-
zését. A 56’-os emlékműnél és a Kitelepítettek 
emlékfalánál helyezték el a koszorúkat.

Október 22-én megalakult a bozsoki Önkéntes 
Polgárőr egyesület 23 fő taglétszámmal, a cég-
bírósági bejegyezése is elkezdődött. 
November 1-jén megemlékeztek a Minden-
szentekről és a falu elhunyt lakosairól. 
November 6 – 7-én a Hegyközség szervezé-
sében a Kalapos napok pincegazdái kirándultak 
sümegre, megkóstolták a somló-hegy borait. 
Jutott idő beszélgetésre, az egynapos program 
segítette a falu közösségi életének az erősítését. 
November 7-én került sor a pályázaton nyert 
mikrobusz bemutatására az ÖTe szertárában. 

Szenci elsősök
Hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat ne-
vében Huber László polgármester támogatást 
nyújt a szlovákiai testvérváros, szenc magyar 
alapiskolájába beiratkozott 
első osztályos tanulóknak. 
A városvezető hét szenci 
gyermeknek adott át iskola-
kezdésre támogatást. Az ön-
kormányzatoktól, vállalkozá-
soktól érkezett felajánlásokat 
a rákóczi szövetség gyűjti 
össze és a Felvidék magyar-
lakta területeinek központ-
jaiban adja át a szülőknek. 
szenc is az egyik ilyen köz-
pont, ahol 27 alapiskolai 
tanuló, húsz óvodás részesült 
a magyar nyelvű tanulmá-

nyaikat, nevelésüket elősegítő adományból. Az 
ünnepségre a szenci városi Művelődési Központ 
zsúfolásig megtelt nagytermében október 27-én 
került sor, ahol a szenci és a környékbeli magyar 
iskolások és óvodások szívet melengető műsor-
számokat adtak elő.

Lampionnal
Ólmod: Tíz éve annak, hogy az akkor új pol-
gármester, Hergovich vince a kántorral, a kán-
tornővel megbeszélték a szent Márton püspök 
tiszteletére rendezendő „lampionos felvonulást”, 
amelyet támogatott a horvátzsidányi közösség, 
Dumovits István plébános úr is. Azóta is, idén is 
megszerveztük. A résztvevők Horvátzsidányban 
a kereszteződésnél  gyülekeztek, és elindultak 
a kántor és a plébános vezetésével Ólmod felé. 
Az ólmodiak a falu hármas határpontjánál, a 
Kocsis-tanyánál várták  a zarándokokat. Innét 
együtt mentünk vissza a szent Márton-templom-
ba. Hergovich vince polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. Arra kérte a plébános urat, hogy 
kezdődjön meg a 2016-os szent Márton évre 
való felkészülés. bejelentette, hogy a templom 
felújítása már elkezdődött, és pünkösdig elké-
szül. A plébános úr szavait követően a gyerme-
kek adtak rövid műsort a püspök életéről. A több 
mint kétszáz főt a községházán látta vendégül 
az ólmodi Horvát nemzetiségi Önkormányzat. 
Köszönet illeti a peresznyei, a csepregi, a kőszegi 
zarándokokat is a részvételért. Gyönyörű látvány 
volt a 400 méter hosszú lampionsor. Csodálatos 
élménnyel gazdagodtunk. A kérés változatlan: 
„Jöjjenek el jövőre is…” 

Gregorichné  Hábetler  Mária

Cáki ősz
szeptember 28-án stájer-házi kirándulással 
igyekeztünk új élményeket szerezni a falu szép-
korú lakosainak. varga Péter erdész vállalta az 
idegenvezetést.  A múzeumi képek láttán elő-
jöttek az ifjúkori emlékek, az asztalokhoz ülve 
finom falatok és bor mellett folytatódott a jó 
hangulatú délután.
Október 16-án a szombathelyi Tv esti műso-
rában bakos György úrral mutattuk be előze-
tesen a közös rendezvényünket, a „Gesztenyés 
kavalkádot”, amelyet másnap rendeztünk meg. 
Lovas kocsikázás, mustkóstoló, gesztenyesütés, 
kézműves foglalkozások ingyenesen álltak a Cáki 
Pincesorhoz kirándulók rendelkezésére. A gyer-
mekek kipróbálhatták többek között a mézeska-
lács díszítést, kötélverést, csuhébáb készítését is. 
A kulturális programok, például a széna színház, 
Mucza béla és zenekara, a zsidányi betyárok és 
egy vezetett falunéző túra is színesítette a ren-
dezvényt. A süteményversenyen is megmérethet-
ték magukat a vállalkozó kedvű háziasszonyok. 
A látogatók egy családbarát, jó hangulatú ta-
lálkozóról beszéltek. A szakemberek véleménye 

egybehangzó kívánság, hogy a jármű baleset-
mentesen szolgálja az Önkéntes Tűzoltó egyesület 
tagjainak, illetve a falu lakosságának az érdekeit.  
November 8-án a Dalárda fellépett szombat-
helyen a Múzeumfaluban, a Márton-napi rendez-
vény keretében. Még aznap délután szentgott-
hárdon, a Határmenti települések találkozóján is 
sikert aratott műsoruk. (A rendezvényről készült 
radics Józsi bácsi fotói a facebookon láthatók.)
A falu lakossága készülődik a novemberben 
megtartandó szM bálra, az Idősek napi megem-
lékezésre és az Adventi gyertyagyújtásra.

alapján is úgy látjuk, hogy ez a programsorozat 
Cák védjegyévé is válhat. ezúton is köszöne-
temet fejezem ki a támogatóknak és minden 
önzetlen segítőnek. Az összefogás eredménye 
megszületett.

Paukovics Józsefné
polgármester
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Kellemes napsütés fogadta az idei Natúrpark 
ízei, Orsolya-napi vásár vendégeit és vendég-
látóit október 24-én és 25-én. A parkoló autók 
hosszú, rákóczi utcai sora jelezte: „Jó buli van!” 
Kőszeg felkészülten várta az éhes és szomjas tu-
ristákat, és persze a helyieket is. 
A belső és a külső várudvaron a natúrparki 
kézművesek; a Diáksétányon a helyi értékeket 
képviselő civilek, iskolák; a „profik”, a különféle 
vendéglátók és árusok pedig a Jurisics és a Fő 
téren állították fel pultjaikat. 
A nagyobb terület elég helyet biztosított a sé-
tának, nézelődésnek, komfortosabbá tette a 
hétvégét, melyet, ha értékelünk, a gasztronómia 
gazdagság mellett nem feledkezhetünk meg ar-
ról sem, hogy két színpadon – a várban és a 
Fő téren is – együttesek sora gondoskodott a 
szórakoztatásról.
A civilek hozzávetőlegesen ezerötszáz adag ételt 
főztek. nem voltunk magunkban. szencből két 
csapat is érkezett. Pacalgulyást, babgulyást, csü-
lök és körömpörköltet főztek. A Concordia is szép 
számban kivonult. babos-csilis-kukoricás ragut 
készítettek Concordia módra (a képen kondérral), 
de frissen préselt mustot is kínáltak. Kőszegfalva 
több szervezete, standja is jelen volt.  A nemze-
tiségi Kórus házi süteményekkel készült. náluk 
is gazdag volt a választék, hiszen összefogott 
a falu népe. svábos krumplisaláta fasírozottal, 
valamint a tócsni volt a sláger. A tűzoltók ifjú-
sági rajának sátra sem hiányozhatott. A „gyúj-
togatók raguját oltogatók puliszkájával” tálalták, 

de zakuszkával, tócsnival és 
lángossal is csábították az 
ínyenceket.  A gyerekek kö-
vetkező évi táboroztatására, 
szakmai oktatására gyűj-
tötték az adományokat. A 
borbarát Hölgyek egyesüle-
te egész süteményarzenállal 
vonult ki, hogy legyen mivel 
tetézni a medvehagymás 
galuskával tálalt csülkös 

lencseleves jóllakottságát. volt, aki a kőszegi 
horvátok sátrát már hat éve rendszeresen lá-
togatja, a húslével locsolt, pitába bújtatott kis 
kolbászocskák kedvéért. A nemescsói Tézsula 
Hagyományőrző egyesület kerékrépa főzeléket 
főzött húsgombóccal, marhapörköltet dödöllé-
vel és hájas kráflit ajánlott – s ezek csak kiraga-
dott példák, hiszen kapható volt mindem földi 
jó, mi beindította az „adományozó csakrákat”. 

(A helyi civilek számára fontos 
rendezvény adománybevételei 
önfenntartásukat segíti.) A sok 
finom, és nehéz étel mellett, 
különlegességgel is találkoz-
hattunk: egyéni színfoltnak szá-
mított a Kőszegi Testvérvárosi 
egyesület asztala (a képen sár-
ga pólóban). náluk az Egész-
ségnevelés az életért projekt 
résztvevőivel, lengyel és török 
barátokkal találkozhattunk. 
sokféle egészséges finomságot 
kínáltak.  
„Ízes vásár” volt ez a javából! 

A szervezés, a többhelyszínes „ügyelet” teen-
dőit a művelődési központ látta el, az Írottkő 
natúrparkért egyesület pedig az Alpokalja ízei 
programjait rendezte, és a vásár szervezésében 
tevékenykedett. Ugye, jólesett?

Tóthárpád F.

Ízes vásár napsütéssel

(A helyi civilek számára fontos 
rendezvény adománybevételei 
önfenntartásukat segíti.) A sok 
finom, és nehéz étel mellett, 
különlegességgel is találkoz-
hattunk: egyéni színfoltnak szá-
mított a Kőszegi Testvérvárosi 
egyesület asztala (a képen sár-
ga pólóban). náluk az 
ségnevelés az életért 
résztvevőivel, lengyel és török 
barátokkal találkozhattunk. 
sokféle egészséges finomságot 
kínáltak.  
„Ízes vásár” 

november 14-én tartották a balog iskola sport-
csarnokában a tűzoltóknak kiírt Kapocs Kupa 
országos versenyét. Három kategóriában szívó-
oldali szerelésben mérték össze a csapatok a tu-
dásukat. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság a 
nők, a férfiak és a korpontos kategóriában egy-
aránt első helyezést értek el. A férfiak és a nők 

győzelmeikkel megdöntötték a korábbi országos 
csúcsokat. A verseny 9x4 méteres szőnyegen 
zajlott, a csapatok minden versenyzőjének adott 
volt a feladata, a társak abban nem segíthettek. 
Az első forduló után kieséses rendszerben foly-
tatódott a küzdelem. ekkor még a férfiak csak a 
6. helyen álltak, aztán elővették igazi tudásukat 

és tarolva aratták a győzelmeket. Taroltak, mert 
esténként a szabad idejükben gyakorolnak a fér-
fiak, a nők és a korpontosok egyaránt. A verse-
nyeken szerzett győzelmeiknek eredményeként 
számtalan kupa sorakozik a polcokon. A követ-
kező évben a villachban megrendezendő tűzoltó 
olimpián a férfi és női csapat már biztos részt-
vevő. A versenycsapatok közül biztosan „kevés” 
lesz a 150 éves múlttal rendelkező egyesület. 

KZ

Taroltak a kőszegi tűzoltók
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MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS ÍZEK
  ÉTKEK KEKSZEK SÜTEMÉNYEK

Glutén- és Laktózmentes 
�nomságok is kaphatók

ÉS SZÁLAS TEA KÜLÖNLEGESSÉGEK
EGYEDI KOKTÉLOK  PÁLINKA ÉS BOR

Z  ! INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:

GASZTROPUB ÉS AJÁNDÉKBOLT

„Engem túljátszani”

Törőcsik Mari Kőszegszerdahelyen
november 7-én 18 órakor tartották 
Kőszegszerdahelyen – legalább 70 
fő jelenlétben – az idősek napját. 
egy órával korábban vált biztossá, 
hogy Törőcsik Mari, a nemzet színé-
sze meglepetésvendégként érkezik 19 
órakor. Minderről csak Takács Péter 
polgármester tudott, aki a művésznő 
szavai szerint „hoz-visz engem, mint-
egy sofőr”. Törőcsik Marit hangos taps 
köszöntötte az első, majd a további 
percekben is többször a 16 perces 
látogatása alatt. „Mióta szerettem volna 
Önt látni, és most megértem” – rögzítette egy 
asszony hangját a diktafon. Az érkező kedves 
vendég a velemben élő, Irma néni fiát felismerte. 
A művésznő fáradtságával indokolta rövid láto-
gatását, de el akart menni Kőszegszerdahelyre, 
ahol rendszerint átutazik, amikor velembe megy 
„haza” a házába. A látogatás komoly indoka az 
volt, hogy „a polgármester nekem nagyon, na-
gyon jó, régi barátom”.  elmondása szerint szere-
ti a falut, és bozsok is nagyon közel áll a nemzet 
színészéhez, aki november 23-án lesz 80 éves.
„Művésznő! Isten éltesse sokáig!” – szólalt meg 
ismét egy női hang.
– Én itt a faluban nem vagyok művésznő, az 
nem létezik! A faluban csak Mari vagy Marika 
vagyok – hangzott el Törőcsik Mari válasza, aki 
43 éve él velemben. 
„Csodálatos a szerénysége, amely magából 
árad” – szólalt meg ismét egy asszony.
Amikor a művésznő arról beszélt, hogy 60 éve 
van a színészi pályán, egy asszony azt kérte, hogy 
„maradjon is ez így tovább”. Törőcsik Mari „sze-

ressenek továbbra is” kéréssel válaszolt.  Majd a 
„sofőr” segítségével elindult az ajtó felé, de rövid 
idő múlva visszatért a falu Juli nénijével (Ma-
jor Judit), akinek az anekdotái, illetve elöljárói 
traktor, valamint a májusfa elvarázsolásának 
említése hangos nevetést váltott ki. Összegzés-
ként a nemzet színésze „engem túljátszani …” 
szavakkal ismerte el Juli néni teljesítményét.
ezen az estén több produkciót is láthatott a 
közönség. A vadrózsa népdalkör bartók béla 
gyűjtéséből származó ismert népdalokat adott 

elő, és „kihoztak” a közönségből egy közös 
éneklést. Hangos nevetés kísérte a Kaméleon 
színjátszókör „Pszichiátriai intézet egy napja”-t 
bemutató előadását. A „színésztehetségek” ki-
válót produkáltak. Talán, talán a legnagyobbat 
vas Annamária. 
nagyok voltak a tálak is, amelyekben a szorgos 
kezek felszolgálták az időseknek a gulyást, és 
ha már elkészült az udvaron a kemence, meg-
sütötték abban az első malacot, a Forrás Kft. 
(Kaltenecker Lajos) ajándékát. A szakács szere-
pét Kaltenecker Milán vállalta. A kft. egész éves 
támogatásáért köszönetet mondott Takács Péter 
polgármester. Már a falatozás közben is a har-
monikaszó, a közös ének lett a főszereplő. Többet 
is ütött a „vonatozás” közben az óra – miközben 
az asztalból dob lett –, amíg mindenki hazatért.

Kámán Z  

Gyöngyösfalu
Október 29-én a Közéleti Klub keretében dr. 
németh Csaba az Őrségi nemzeti Park munka-
társa tartott egy érdekes, izgalmas – fotókkal 
színesített – előadást bialowieza, európa utolsó 
őserdőjéről.  A következő Közéleti Klub novem-
ber 19-én lesz az önkormányzat támogatásával, 
az iskola szervezésében. „Mi leszek, ha nagy le-

szek?” címmel rozsnyai Margit pszichológus tá-
jékoztatja a pályaválasztás előtt álló gyermekek 
szüleit, az elhangzottak után kérdésekre is lesz 
lehetőség. 
November 7-én tartották meg az Idősek napját, 
ahol a Dr. Tolnay sándor általános Iskola diákjai, 
a lukácsházi „Gyöngyház” óvodások, illetve a 
színjátszó kör tagjai műsorokkal köszöntötték a 
szépkorúakat. Az ízletes vacsora után jó hangu-
latban zárult az este.  
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nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A sCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendel-
kezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén. Közel 16 000 
alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú 
kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egy-
ségeiben. A sCHOTT Pharmaceutical systems üzletága a világ egyik vezető 
gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyár-
tósoron, világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, 
karpullát, fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít elsősorban üvegből.

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság 20 éve Magyarországon
sikeres csapatunk erősítésére keres a sChott Hungary Kft. 
lukácsházai gyára munkatársakat az alábbi munkakörökben 
határozatlan idejű szerződéssel:

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:  
 • legalább középfokú végzettség
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

géPMester
Az Ön képességei:  
 • középfokú végzettség (gépszerelő, lakatos, autószerelő, gépi forgácsoló, 

lánghegesztő előnyt jelent) 
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termelőgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos üzemmenetének 

biztosítása és beállítása  
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

A mi ajánlatunk: 
 • kiemelt juttatási csomag (Cafetéria, havi és éves bónusz)
 • ingyenes buszközlekedés
 • kedvezményes étkezési lehetőség
 • folyamatos képzési lehetőségek
 
4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit 
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk si-
kereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. november 30-ig az 
alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto schott utca 1.
Telefon: 94 / 568 – 400
email: hr.pph@schott.com 

Lukácsháza hírei
Október 17-én rendezte meg a 
borbarát Hölgyek egyesülete a 
csömötei szőlőhegyen az Aszalt 
gyümölcsök napját. Az esős idő-
járást követően kellemes őszi 
napsütés fogadta a többszáz ven-
déget. sokan érkeztek a környező 
településekről is, és szívesen kós-
tolták meg a gazdák kemencében 
sült finomságait, a különleges 
kenyeret, a langallót, és az aszalt 
gyümölcsöket. A rendezvénytéren 
a helyi termékek vására várta az 
érdeklődőket, akiket vonzott a sült 
gesztenye illata, illetve a harmo-
nikaszó.
Október 24-én a helyi színját-
szók rezibe látogattak, ahol nagy 
sikerrel mutatták be Kéry Ferenc: 
beteg a disznó című komédiáját. 
A dr. Jónás zsigmond, szőke Imre, 
Kenyeri Dezső, Pungor Lajosné, 
szalainé Pados Katalin alkotta 
társulat németh Lászlóné rendezé-
sében vitte színre a darabot. Az ot-
tani sikert alig lehetett fokozni no-
vember 7-én, amikor Lukácsháza 
és Gyöngyösfalu idős polgárai-
nak tiszteletére is bemutatták a 
produkciót. Az idősek napján a 
Gyöngyház Óvoda és a Dr. Tolnay 
sándor általános Iskola 4. osztá-
lyosai, valamint a rimányi Tánc-
stúdió táncosai is ünnepi műsorral 
köszöntötték a falvak idős lakóit. 
virág János polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket, majd a kerek 
évfordulósoknak ajándékkosárral 
kedveskedett. A finom falatokat 
követően bakos roland zenéje 
szórakoztatta a szépkorúakat. 
A Közösségi Házba kéthetente, 
szerdánként várják 3 hónapostól 3 

éves korig a babákat és szüleiket 
a babaringatón. A verses, mondó-
kás, éneklős, tornázós foglalkozá-
sokat Tettinger virág csecsemő és 
kisgyermeknevelő-gondozó tartja. 
Havonta egyszer vendég előadó is 
segíti a szülőket jó tanácsokkal a 
gyermeknevelésben. A foglalkozá-
sokat a Lukácsházi boszorkányok 
egyesülete is támogatja.
November 12-én ágh Péter 
országgyűlési képviselő tartott 
lakossági fórumot a Közösségi 
Házban.
November 16-án került sor a 
szürettől szilveszterig elnevezésű 
megyei néphagyományos vetélke-
dőre, amelyre 12 általános iskolás 
csapat érkezett.
A Falumikulás idén is szolgálatot 
teljesít december 5-én, személye-
sen keresi fel és megajándékozza 
a gyerekeket.
December 6-án 15 órakor a 
szent Márton Plébániatemplom 
kórusa tartja a hagyományos ad-
venti hangversenyét a Közösségi 
Házban.
December 12-én 17 órakor a 
borbarát Hölgyek egyesülete az 
„Új bor dicsérete” rendezvényt 
tartja meg a Közösségi Házban. A 
helyi gazdák bemutatják idei bora-
ikat, amelyet a kellemes estén meg 
is lehet kóstolni.
Advent 4. vasárnapján 17 órakor 
a Közösségi Ház rendezésében a 
nagycsömötei haranglábnál felállí-
tott betlehem mellett lesz gyertya-
gyújtás. A versek, zene, ének, bet-
lehemes játékot követően  Porpáczy 
József esperesplébános mondja el 
adventi gondolatait.

Nemescsó
Október 17-én köszöntötte az 
önkormányzat a falu idős polgárait. 
bánó András polgármester  beszé-
dében kiemelte az idős emberek 
értékeit, a ledolgozott évtizedeket, 
a gyermeknevelésük során végzett 
áldozatos munkájukat. A szép-
korúakhoz a kisiskolások szóltak 
a legszebben. A közösen eltöltött 
órák emlékezetesek maradnak, hi-
szen a finom vacsora elfogyasztá-

sát hosszas beszélgetés követte. A 
jó hangulatot a harmonikaszó csak 
fokozta.
Advent minden vasárnapján 17 
órakor a történelmi egyházak lel-
készei emlékeztetnek az ünnepi 
készülődés fontosságára. A hagyo-
mánnyá váló ünnepen meggyújtják 
a gyertyákat, majd a résztvevőket 
teával, forralt borral látja vendégül 
az önkormányzat, a tűzoltó egyesü-
let, illetve a Tézsula Hagyományőr-
ző egyesület. 

KZ
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Műszaki fakultáció

Erasmus +
Az erasmus+ program keretében 
többféle együttműködés valósulhat 
meg. egyik típusa a régiók közös 
gondolkodása oktatási kérdésekről. 
ebben az esetben több város vagy 
régió egy-egy iskolája, egyesülete 
és maga a város/régió vesz részt a 
kétéves tevékenységben. 
városunk első alkalommal vesz 
részt ilyen együttműködésben, a 
lengyelországi Gryfino járás vala-
mint a török Konya tartomány a 
partnerünk. Kőszeg város két helyi 
partnere a Jurisich Miklós Gimná-
zium és a Kőszegi Testvérvárosi 
egyesület. A téma az egészségne-
velés, s a projekt célja, hogy olyan 
anyagokat juttassunk el a taná-
roknak, amely alkalmazható egyes 
tantárgyak tanításakor arra, hogy 
tantárgytól függetlenül direkt vagy 
indirekt módon becsempészhessük 

az egészségnevelést.
Az első évben órater-
veket készítettek és 
fordítottak a tanárok, 
most pedig a munka-
füzet összeállítása a 
feladat. ennek meg-
felelő előkészítésére 
szervezte meg Kőszeg 
azt az egyhetes tré-
ninget országonként 
tizenkét résztvevőnek, 
amelynek nyitó előadását és mű-
helyfoglalkozását némethné Dr. 
Tóth ágnes, a nYMe seK pedagó-
giai tanszékének docense tartotta. 
ennek alapján elemeztünk a hét 
hátralévő részében már elkészített 
munkafüzetbe szánt feladatlapokat, 
illetve készítettünk továbbiakat. 
Annak érdekében, hogy a tanárok 
részvétele ne okozzon gondot a 
tanítási időben, a programot nagy-
részt az őszi szünet idejére szer-
veztük. ez lehetőséget teremtett 

óralátogatásokra is, valamint az 
egészségnevelési hónap keretében 
megtartott kollégiumi vetélkedő 
megtekintésére is.
A szabadidőt igyekeztünk úgy ki-
használni, hogy partnereinknek a 
lehető legjobb benyomása legyen 
iskolánkról, városunkról, hazánk-
ról. egész napos kirándulásunk 
budapestre (bazilika, Parlament, 
hajókázás vacsorával, esti séta a 
várnegyedben) mindenkit elkáp-
ráztatott – még a magyar csoport 

tagjait is. nagyra értékel-
ték azt a vendégszerete-
tet, amelyet tapasztaltak, 
amikor a magyar csoport 
tagjai hívták meg a lengyel 
és török kollégákat vacso-
rára. Élvezték az Orsolya-
napi forgatagot, kulturális 
programokat, és magunk is 
kiállítottunk magyar, török 
és lengyel ételeket, kazet-
tákat, projekt leírásokat (a 

képen). A záró vacsorán ismét a ma-
gyar kollégák által készített sütemé-
nyek voltak, s az estet megkoronázta 
néhány hastáncos bemutatója.
Kedden reggel batyuba kötött „ha-
muban sült” pogácsával búcsúztat-
tuk őket. Mindegyikük azt mondta, 
hogy visszajönnek még. Az egy hét 
alatt olyan jó kapcsolat alakult ki 
köztünk, hogy bátran válaszolhat-
tunk: OK, de ne 150 évig marad-
janak.

J. M. g.
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Kőszegen is bemutatta gépészmér-
nökképzését a szombathelyi egye-
tem roadshow-ja. november 4-én 
a Jurisics Miklós Gimnáziumban 
tartott prezentációjukkal megis-
mertették a bsc képzés hagyomá-
nyos és duális formáját. Az egyete-
met schimmer János és Tóth János 
képviselte. A roadshow apropójából 
Keszei balázs gimnáziumigazgatót 
kérdeztük:
– Meggyőződésem, hogy a nyugat-
magyarországi mérnökképzés támo-
gatása, megerősítése Magyarország, 
vas megye és Kőszeg érdeke is! 
Éppen ezért támogatandóak mind-
azok a kezdeményezések, amelyek 
a  nyugat-magyarországi mérnök-

képzés fejlesztését és kiteljesítését 
segítik. A kőszegi Jurisich Miklós 
Gimnáziumban a fentiekkel össz-
hangban a 2015–2016. tanévben 
elindult a 11. évfolyamon a „műsza-
ki fakultációs” képzés. Az önkénte-
sen választott, osztályozott tantárgy 
tanulása során a diákok ismereteket 
szereznek a műszaki ábrázolás és a 
gépészeti ismeretek tárgykörökben. 
ezzel kívánjuk segíteni őket, hogy a 
jó szintű matematika és fizikatudás 
mellett szakmai ismeretekkel is fel-
vértezve jelentkezhessenek valame-
lyik egyetem mérnökképzésébe. A 
csoportot Kiss Attila gépészmérnök, 
mérnöktanár úr vezeti.

táF.

Marcsi Velemben
A „Gasztroangyal” műsor tévéstábja 
október 14–15-én filmet forgatott 
velemben és környékén a geszte-
nyéről. A műsor finom ételek elké-
szítése, kóstolása közben bemutatja 
a nevezetességeket is. A faluban so-
kan jelezték, hogy borbás Marcsival 
szívesen szerepelnének a műsorban, 
főznének, sütnének 
valami finomat. 
Marcsi eljutott a 
Cáki Pincesorhoz, 
ahol találkozott 
Paukovics Józsefné 
polgármesterrel 
és Mándli Tiborral, 
akinek a finom 
borait is megkós-
tolta. beszélgettek 
az Írottkőnél bakos 
Györggyel. velembe érve gesztenye-
szedő emberre lett figyelmes, aki 
gubaszedő villát készített Marcsinak. 
velemben bíró zsolték gesztenyét 
pucoltak és pürét készítettek. A stáb 
meglátogatta Ternyákné Horváth ági 
nénit, aki édesanyja receptje alapján 
készítette el a gesztenyés buktát. 
reményi Tibi bácsi jóvoltából igazi 
gesztenyepálinkát kóstolhattak. A 
nap zárásaként nem maradhatott 
el a nyílt lángon, serpenyőben való 
gesztenyesütés. Másnap novákfalván 

folytatódott a forgatás, ahol geszte-
nyeleves készült és kemencében sült 
gesztenyés szarvast készített Marcsi 
és a konyhafőnök. 
Hogyan készültek ezek az ételek? 
A Gasztroangyal adása várhatóan 
januárban kerül képernyőre.

Rába Ákos

Helyreigazítás: Az elmúlt lap-
számban a szobrok című írásban 
adtunk tájékoztatást az államala-
pító királyunk családjáról készült 
szobrokról, amelyeket velemben, 
a Millenniumi Parkban állítottak 
fel. Az alkotó nevét tévesen adtuk 
meg, ezért elnézést kérünk bálint 
Józseftől, aki társadalmi felajánlás-
ként készítette el a három szobrot.  
Az írásban szereplő épület pontos 
neve: stirling-villa.

Kámán Z
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Csillogó szabadság
Október 23-án az ünnepi megem-
lékezés egyik főszereplője Kőszeg 
város Koncert Fúvószenekara volt. 
Az önálló előadássá kerekedő ösz-
szeállítással, bár jól ismerjük zené-
szeinket, szilágyi Miklós karnagy és 
együttese kiemelkedő zenei élményt 
nyújtott a hallgatóságnak. 
Már az első mű, beethoven egmont 
nyitánya, maradásra „kényszerítette” 
azokat is – ha voltak ilyenek –, akik 
esetleg a távozáson gondolkod-
tak. A feldolgozást korábban már 
hallhattuk, de az ünnep, az érett 
előadás, a csillogó hangszerek és a 
csillogó hangok szabadsága mintha 
még inkább elragadták volna az 
arra fogékony hallgatóságot.  
A kürtökben, a harsonákban, a 
trombitákban… ott zengett a haj-
dani rőtre vonuló zenészek felsza-

kadó sóhaja, ott csillogott a kinyíló 
crescendókban 150 év minden 
megpróbáltatása, sikere és kudar-
ca. Micsoda zene és micsoda meg-
szólalás: magabiztos játék, termet 
és szíveket betöltő élmény. 
Még két fúvószenekarra átdolgo-
zott mű, verdi requiemjének rész-
lete és Liszt II. Magyar rapszódiája 
hangzott el. A zenei darabok között 
szuggesztív Márai-verseket hall-
hatott a közönség nyúl Dorina és 
Kovács nikolett vastapssal jutal-
mazott tolmácsolásában.
Jómagam is sokszor hallottam ze-
nekarunk megszólalásait, de ez az 
este – amelyet az 1956-os meg-
emlékezés élménye is „megemelt” 
– határozottan állítom, ritka él-
ményt nyújtott. 

Tóthárpád F.

Az Év Kertésze
Az idei „Prima” is tartogatott szá-
munkra kellemes meglepetést. Az év 
kertésze, a kőszegi Gurisatti Faiskola 
Kft. vezetője, Gurisatti Péter lett.
A kőszegiek örömmel nyugtázták 
azt is, hogy nagyné erőss rozália 
nyerte a közönségszavazást. A ta-
nárnő sok gyermeket tanított a béri 
balog ádám általános Iskolában, 
de találkozhattunk vele a Művésze-
ti szemlék alkalmával is. 
„vas Megyében a tizenegyedik alka-
lommal rendezték meg a megye ki-
válóságainak találkozóját. A Megyei 
Prima átadáshoz a kezdetektől csat-
lakoztak vas megye vállalkozói is. 
szőnye József elnök – aki tagja volt 
a Prima Primissima kuratóriumnak 
– személye jelentette a garanciát a 
Megyei Prima Díj létrejöttéhez, és 
sikeréhez. Az Ő munkája segítette 
Pusztay Jánost, Dr. Csókai Andrást, 
Jordán Tamást Prima Primissima 

díjhoz, örömet és dicsőséget hozva 
a megyének” – tudtuk meg Pócza 
zoltán igazgató úrtól. 

nemcsak a díjazott kapcsán érde-
kelt városunk, hanem – kevesen 
tudják – azért is, mert a megyei 
esemény rendezője, szervezője a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
várszínház. 

XIII. Citistar díjátadó
2015. október 24-én már XIII. al-
kalommal került megrendezésre a 
Citistarselencion Díjátadó Gála a 
szombathelyi Tóvendéglőben né-
meth Imre és némethné Máté Ilona 
szervezésének köszönhetően.
A Citistarselencion célja, hogy a 
kiválasztott szakemberek, díjazott 
vállalkozások és üzletemberek mel-
lett felhívja megyénk lakosságának 
figyelmét azokra az alapító vál-
lalkozásokra és vezetőikre is, akik 
önzetlen, segítőkész munkájukkal a 
megye gazdasági életének fellendí-
tésében meghatározó szerepet ját-
szanak. A Citistar szelleméhez társul 
a művészet, a közélet, a pedagógia, 
a sport, a felnövekvő generációk, az 
üzletemberek, a szakmák kiváló-

ságainak maradandó életműve. A 
Citistarselencion célja, hogy az em-
berek elismertsége, megbecsülése 
a társadalom minden rétegében 
erősödjön. ez alkalommal is több 
kőszegi és környékbeli szakember, 
pedagógus és ifjú tehetség vehetett 
át elismerést, többek között: 
az Év MesTere 2015 DÍJ-at ifj. 
Derdák Gusztáv asztalosmester,   az 
Év FIATAL TeHeTsÉGe 2015 DÍJ 
ezüst Csillagát kapta Tolnay veroni-
ka, a be-JÓ Táncegyüttes többszörös 
országos és eb-arany minősítésű 
énekese, s végül, de nem utolsósor-
ban a TOP CsÚCsPáLInKáK 2015 
DÍJ ezüst Csillagát vehette át re-
ményi Tibor, velemi vállalkozó alma 
pálinkájáért. Gartulálunk!

A koncert
A Királyi városnapot a lovagterem-
ben Kőszeg város Koncert Fúvós-
zenekarának előadása zárta. A te-
remben csak a kottákat bevilágító 
lámpák adtak némi fényt. Az éji 
sötétség erősítette „A nagy Hábo-
rú Képei” – 20 részből álló – zenei 
alkotás bemutatását, amit a szer-
ző,  szilágyi Miklós 
vezényelt. Az elő-
adásban két mű-
vészeti ág kapcso-
lódott össze, hiszen 
Mikos róbert grafi-
kusművész kivetí-
tett képei egy-egy 
zenei rész hangulat 
át tették „látható-
vá”. A fúvószene 
az I. világháború 
katonazenéjét idézi 

vissza a békés aranykorral kezdve, a 
pattogó zenei ritmusokkal előadott 
„menet”-et követően a fegyveres 
katona búcsúzik a társától, annak 
sírjánál. „Lesz-e béke?” hangjai 
után a közönség vastapssal fejez-
te ki az alkotók, a zenészek felé a 
köszönetét a produkcióért. Huber 
László polgármester személyesen 
gratulált a karnagynak.

KZ 

Vonósok 
Kőszegpaty: December 13-án, 
vasárnap 16 órakor a Kőszegi 
vonósok adnak évzáró koncertet 
a szent Miklós római katolikus 
templomban. Az elmúlt év sikeres 
zenei programját folytatják az idén, 
akkor léptek fel a vonósok először 

Kőszegpatyon. scheer bernadett 
korábbi nyilatkozata szerint a 
2014. december 29-én megtartott 
koncertjük a rideg téli hangulatot 
oldotta fel, a zenész számára meg-
lepetés volt a program szervezett-
sége, és erre az idén is lehet számí-
tani. A szervezők tisztelettel várnak 
mindenkit!
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Gyere velünk, csináld velünk!
Október 16-án rendeztük meg 
a „Generációk együttműködése” 
projekt keretében idei alsós családi 
sportnapunkat azzal a céllal, hogy 
egy vidám délutánt töltsön el is-
kolánkban a család apraja-nagyja.
A megnyitót követően Terjék betti 
személyi edző zenés bemelegítése 
alaposan megizzasztotta a szülőket 
és a gyerekeket egyaránt. A közös 
aerobic után hat állomásból álló 
akadálypályán mérhették össze 
ügyességüket és erejüket a részt 
vevők. szülővel és testvérrel is vég-
re lehetett hajtani a feladatokat. 

A jóleső mozgás után érdeklő-
déssel vártuk a Dr. nagy László 
eGYMI kötélugróinak bemuta-
tóját. Kaszner Éva és rieglerné 
Kolnhofer Ildikó tanítványainak 
műsora nagy tetszést aratott.  
A rövid pihenő és erőgyűjtés után 
a délután fiúk és apukák focijával 
folytatódott, majd lányok és anyu-
kák izgalmas kidobója következett. 
Utolsó versenyszámként kötélhúzás 
volt, ahol gyermekek csapata le-
győzte a szülők csapatát. 
Az eredményhirdetést követően 
a részt vevők emléklapot, és apró 

jutalmat kaptak. A megéhezett és 
megszomjazott sportolókról a ren-
dezvény ideje alatt a büfében az 
szM tagjai gondoskodtak.  
bízunk benne, hogy mindenki 
kellemes élményekkel távozott! 
Köszönet a szervezésben és le-
bonyolításban részt vevő kollé-
gáknak, a szülői munkaközösség-

nek, és a diákönkormányzatnak.
Köszönjük az „esélyteremtési akció-
program a Kőszegi Járásban” árOP 
projekt keretén belüli pályázatnak, 
hogy segítségükkel gyarapíthattuk 
az iskola sporteszközeit. 

Tóthné Pintér Gyöngyi
alsó tagozatos

munkaközösség vezető

Kórusének – komolyan
Fiatalok kórusénekét manapság 
legfeljebb a szent György-napi Kó-
rustalálkozón hallhatjuk, akkor is 
többnyire hozzátartozók és szerep-
lők alkotják a nagyérdeműt. A kö-
zönségcsalogató énekkarok reper-
toárja gyakran közelít a könnyűzene 
felé. A gyerekek szívesen énekelnek 
ismert slágereket. vannak azonban 
olyan karvezetők, akik nem engedik 
ki a kezükben lévő lehetőséget, és 
a klasszikus kórusdarabokat is mű-
sorukra tűzik. Missziót teljesítenek 
ezzel a munkával (csakúgy, mint a 
népzenészek). A dal „széplelket”, 
kiegyensúlyozott személyiséget ne-

vel. Arra pedig szükség van!
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kol-
légium kórusa a város legfiatalabb 
együttese. szent György-napján 
mutatkoztak be. Fellépésük után 
új tagokkal bővült a csoport, és 
nemcsak lányokkal. Már magában 
ez is nagy eredménynek számít, 
hiszen hiányzik a felnőttkórusok 
utánpótlása. És kik tehetnének a jó 
cél érdekében a legtöbbet, ha nem 
az iskolák. Az énekkar vezetője Tóth 
Kálmánné, edit. Őt kérdeztük.
„szeptember 28-án délelőtt a gim-
náziumi nagyszünetben bartók ha-
lálának 70. évfordulója alkalmából 

tartottunk megemlékező műsort, 
mely egy mini kiállításra hívta fel 
a figyelmet, és ahol a Cantata Pro-
fana valamint hozzá illusztrációk 
találhatók” – tudtuk meg. 
A kamarakórus bartók béla által 
gyűjtött népdalokból álló csokrot 
énekelt. repertoárjukra jellemző, 
hogy a zene világnapján – szin-
tén a nagyszünetet „beénekelve” 
– a díszteremben vikár béla által 
velemben gyűjtött és bartók ál-
tal lejegyzett „Mikor a két lány 
virágot szedni” kezdetű népdalt 
énekelték mintegy százötven diák-
kal. A külvilág nem jegyzi az ilyen 
szerepléseket, de a jelentőségük 
óriási. százötven kőszegi diák…
Legutóbb, októberben, amikor „Az 

egészségnevelés az életért” nem-
zetközi projekt keretében lengyel 
és török delegáció járt az iskolában, 
szintén énekeltek: „kiemelve a zene 
és a kóruséneklés egészség- és sze-
mélyiségfejlesztő hatását”!
A lelkes dalosok készülnek a kará-
csonyi műsorra, a művészeti szem-
lére, a kollégiumi K-Faktorra, és az 
újabb szent György-napi Kórusta-
lálkozóra – mert egy ilyen formáció 
nem maradhat ki a város kulturális 
életéből. Még nincsen neve az új 
együttesnek, pedig a fellépések 
folytatódnak, reményeink szerint az 
iskola falain kívül is úgy, hogy majd 
hozzák magukkal a közönség egy 
részét, a barátokat.

táF
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Csillogó szemekért
Az erdélyi Magyarok Közhasznú 
Alapítvány már negyedik alka-
lommal indítja el „Angyalok a 
Mezőségen” szeretetakcióját. Ad-
vent utolsó hétvégéjén önkéntesek 
gyűlnek össze Mezőbergenyén, a 
református közösségi házban, hogy 
az ott élő magyarokkal egy kis idő-
re is elfeledtessék a mindennapok 
küzdelmeit. Az elmúlt három évben 
több autónyi adományt szállítot-
tunk ki magyarlakta falvakba. cso-
magjainkat a tanyavilág legszegé-
nyebb családjaihoz is eljuttattuk.
Felejthetetlen, amikor a játékokkal 
teli dobozra 5-6 gyermek vetette 
rá magát. Küzdelmet vívó magyar 
családok próbálják itt megőriz-

ni anyanyelvüket és 
identitásukat. eb-
ben a megőrzésben 
van óriási szerepe a 
marosszentkirályi, a 
magyarfülpösi, a vicei 
és a nagysármási szór-
ványkollégiumoknak, ahová minden 
évben ellátogatunk. ezek a bentla-
kások óriási segítséget nyújtanak 
abban, hogy egyrészt a gyerekeket 
magyar szellemben neveljék, más-
részt a szülőknek ne legyen gondjuk 
a gyermekek mindennapi ellátásá-
ra. A marosszentkirályi otthonban 
például egyik család 10 gyermeké-
ből 9-et ott nevelnek, akik nemcsak 
okosak, de kitűnő sportolók is. 

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót: 
Legyen Ön is Angyal a Mezőségen! 
Ígérjük, hogy a megajándékozottak 
szemének csillogásából egy keveset 
átadunk Önöknek az újság hasáb-
jain keresztül.
Az alapítvány idén is várja a fel-
ajánlásokat az alábbi vas megyei 
gyűjtőpontokon!
Szombathely: Kaptár Kézműves 
bolt, Kertész u. 18., Tel. : +36/70-

605-7968 • A-z net Kft., számí-
tástechnikai szaküzlet, Kisfaludy s. 
u. 20., Tel: +36 30 901 6080 • 
Kőszeg: Kromberg és schubert Kft. 
Kőszeg, Cáki út 5., Tel. : +36/20-
374-8079.
Ha az alapítványra bízzák a vá-
sárlást, akkor kérjük az erre szánt 
összeget a következő számlaszám-
ra utalják át: erdélyi Magyarokért 
Közhasznú Alapítvány 
számlaszámunk:  10700488-
66317874-51100005 (CIb bank 
zrt.) www. erdelyimagyarok.com ol-
dalon látható „DOnATe” (adakozz) 
gomb segítségével nemzetközi IbAn 
számlaszámunk: HU62 1070 0488 
6631 7874 5110 0005  (sWIFT/
bIC: CIbHHUHb)

Hanyi Zsolt
(A kép 2014 decemberében készült)

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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„Sajam Ursule”
„Kakov dan na Uršulinju takovu se imamo nadi-
ljati zimu”– kaže narodno vjerovanje  u skuplja-
nju Martina Jordanića. 24 i 25 oktobar tako lipo, 
teplo, ugodno sunčano vrime nam je darovao, da 
mirno moremo čekati laku zimu, ako  vjerovanju 
moremo vjerovati. Ova „protulićna jesen” toliko 
ljudi  vabila je  van na „sajam Ursule” u Kiseg, 
da su se lako mogli izgubiti med  šatori kade 
su se nudili razni  mjesni ručni radi, kulinarski 
specijaliteti, ukrasi, suveniri, mjesna jiliša i pića 
isto tako kako i igračke za dicu. Člani kiseške Hr-
vatske samouprave za posjetitelje nudili su već 
tradicionalno albansku pitu s čevapčići. 

Pod peljanjem mesara Lojzija Feher čevapčići iz-
mišali i ruljali su se već dan prije, a pekli su se na 
sajmu pod šatorom hrvatske zajednice. Do rano-
ga otpodneva sva ponuda bila je rasprodana.
Usput na Glavnom trgu od 15 do 16 uri pu-
bliku su razveselili tamburaši „Židanci” i KUD 
„Čakavci” iz Hrvatskoga Židana. Mjesni pjevački 
zbor „zora” je drugi dan zajačio na ovoj otvore-
noj pozornici u 15.30 uri, a za njimi su hrvatske 
pjesme zasvirali  Židanski bećari.
Jačkarni zbor „Janković” iz Čeprega u Jurišičevoj 
tvrdjavi se je predstavio zainteresiranim.  
Hrvatske zajednice i ljetos su se uspješno uklju-
čile u gradski program Kisega sa svojom gastro-
nomskom i kulturskom ponudom.
A kőszegi és Kőszeg környéki horvát közös-

ségek sikeres gaszt-
ronómiai és kultu-
rális programokkal 
gazdagították az idei 
Orsolya-napi vásárt 
Kőszegen.

 (Foto: Béla Farkas)

***
rodjeni Plajgorac Karol 
Meršić 22. septembra  
je nastao član Hrvatske 
samouprave u Željeznoj 
županiji. zbog nagle 

smrti dosadašnjega člana Jožefa  Šallera Karol 
Meršić, kao rezervirano odibrani član, prisegao 
je na svoju novu funkciju. vjerodajnicu mu je 
naprik dao Štefan Krizmanić u sambotelu. 

A vas megyei Horvát Önkormányzat szeptember 
22-i  ülésén képviselőnek választotta Mersich 
Károly kőszegi lakost. Az ólmodi  születésű hor-
vát  nemzetiségű  megyei képviselőjelölt meg-
választására saller József  felsőcsatári  képviselő 
elhalálozása miatt került sor. Mersich Károly 
az eskü szövegét magyarul és horvátul tette le 
képviselőtársai előtt. Megbízólevelét  Krizmanits 
István a vas megyei Horvát Önkormányzat elnö-
ke adta át.     
                                     Marija Fülöp Huljev

ségek sikeres gaszt-
ronómiai és kultu-
rális programokkal 
gazdagították az idei 
Orsolya-napi vásárt 
Kőszegen.

rodjeni Plajgorac Karol 
Meršić 22. septembra  
je nastao član Hrvatske 
samouprave u Željeznoj 
županiji. zbog nagle 

Német nemzetiségi hírek
Lebendige Traditionspflege in der deutschen 
Nationalitätengruppe des Günser Zentralen 
Kindergartens / Élő hagyományok a Köz-
ponti Művészeti Óvoda német nemzetiségi 
csoportjában
• Teilnahme beim Buchpräsentation in 
Unterwart
2015. október 30-án mintegy 100 gyermek 
zsivajától volt hangos az alsóőri kultúrház dísz-
terme. A gyerekek között a kőszegi Központi 
Művészeti Óvoda Maci, német nemzetiségi cso-
portjának 20 óvodása is helyet foglalt. Csopor-
tunk a 6. alkalommal megrendezett háromnyel-
vű gyermekkönyv bemutatón /UMIz for Kids/ 

saját programmal 
vett részt. német és 
magyar nyelvű mű-
sorunk, ÷Az állatok 
tánca” címmel, ízelí-
tőt adott óvodásaink 
német nyelv elsajátí-
tása és ápolása terén 
elért eredményéről. A 
táncoló és egereket kergető cica, a vonuló libák, 
s a legendás magyar vendégszeretet is szere-
pet kapott összeállításunkban. A sikeres műsor 
után alkalmunk volt a többi fellépő produkcióját 
is végignézi. A program végén, vendéglátóink 

Dowas Katharina és Kele-
men László az alsóőri Ma-
gyar Média és Információs 
Centrum (UMIz) alapítói 
ajándékokkal kedveskedtek 
a gyerekeknek, melyeket a 
színpadon mindenki magá-
nak választhatott ki, korlát-
lan mennyiségben. Alsóőri 
vendégszereplésünk nem 
jöhetett volna létre a szülők 
támogatása nélkül, mivel a 
gyermekeik szállításáról ők 
gondoskodtak. 

• Wir feierten Sankt Martins Fest mit 
Laternenzug
Programjainak sora november 6-án folytatódott, 
csoportunk ekkor emlékezett meg szt. Márton 
püspökről. Mivel ez a hagyomány német nyelv-
területről ered, ezért évek óta mi is fontosnak 
tartjuk azt, hogy a gyerekekkel együtt, a szülők 
jelenlétében megünnepeljük ezt a napot. Az 
óvoda udvari színpadán kétnyelvű műsor kere-
tében elevenítettük fel szent Márton életútját s 
jótéteményeit. előadásunk után megvendégel-
tünk minden jelenlevőt: gyerekek sütötte „liba 
ropogóst”, libazsíros kenyeret, gyümölcsöt és 
teát kínáltunk. sötétedés után a gyerekek által 
készített lampionokkal vonultunk fel, melyek fé-
nye, mint megannyi földre szállt kis csillag vilá-
gította be az estét.

Klobetzné Fehér Ildikó, Papp Orsolya, 
Horváthné Gáspár Erzsébet

Dowas Katharina és Kele-
men László az alsóőri Ma-
gyar Média és Információs 
Centrum (UMIz) alapítói 
ajándékokkal kedveskedtek 
a gyerekeknek, melyeket a 
színpadon mindenki magá-
nak választhatott ki, korlát-
lan mennyiségben. Alsóőri 
vendégszereplésünk nem 
jöhetett volna létre a szülők 
támogatása nélkül, mivel a 
gyermekeik szállításáról ők 
gondoskodtak. 
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Két keréken, de két lábbal a földön
A Kőszeg és vidéke törekvése – a 
többi mellett –, hogy bemutassa 
a civil csoportok munkáját, a helyi 
egyesületi életet. Annak ellenére, 
hogy már a 17. Citycross belvárosi 
mountainbike versenyt élvezhettük 
a közelmúltban, a Kőszegi Kerék-
páros egyesülettel szemben is „tar-
tozásaink” vannak. 
Az egyesület elnöke stampf Ferenc, 
a Downhill szakosztályvezetője 
ziskó balázs. Az egyesület jelenlegi 
létszáma 20 fő.
Az alelnököt, Katona szilvesztert 
kérdeztük, aki 1992 óta hódol a 
hegyi kerékpározás örömeinek, és 
az egyik alapító tag. 
„A Kőszegi Kerékpáros egyesület 
1999-ben alakult stampf Ferenc 
kezdeményezésére, egy olyan ba-
ráti társaság tagjaiból, akik már 
a ’90-es évek elejétől – amikor a 

mountainbike sportág megjelent 
Magyarországon – aktívan űzték a 
bringázásnak ezt a formáját és a 
soproni Heavy Tools Mountainbike 
sportegyesület színeiben versenyez-
tek 1996 és 1999 között” – mondta 
a fáradhatatlan sportember.
első lépésként azt tűzték ki célul, 
hogy megmutassák magukat a 
különböző országos versenyeken 
amellett, hogy a térség kerékpáros 
turizmusának fejlesztésén gondol-
kodtak, kerékpárkölcsönző hálózat 
kialakítását tervezték.
nem volt egyszerű, de sikerült el-
fogadtatni magukat. Az egyesületi 
tagok önzetlen összefogásának és 
lelkesedésének köszönhetően az 
elmúlt tizennyolc évben számos 
különböző versenytípusnak adott 
otthont Kőszeg. említsünk csak 
hármat a hosszú sorból: 1998. 

szeptember 7. – „Ó-házi buli” regi-
onális cross country verseny; 2008. 
június 29. – Downhill magyar ku-
pafutam; 2015. április 12. – Iv. 
Irottkő Hillclimb hegyikerékpáros 
és futóverseny.
A rendezvények sikerét mutatja, 
hogy a regionális versenyek 30–60 
fő részvételével családias hangu-
latban zajlottak, de a maraton ver-
senyeken 3–400 versenyző indult 
az ország minden pontjáról.
A sportág népszerűsítő versenyei 
eredményesek. 2009 óta a fő hang-
súly a nyilvános túrák szervezésére 
és az egyre népszerűbb belvárosban 
zajló citycross versenyekre került.  
Legutóbb is szájtátva figyeltük a 
fantasztikus állóképességgel ren-
delkező lelkes társaságot. A kezdeti 

vitás „hegyhasználat” után ma már 
elismert érdekvédő munkát foly-
tatnak a Kőszegi-hegységben való 
jogszerű kerékpározás megteremté-
séért, hiszen a jelenlegi szabályozás 
tiltó. Folyamatosan egyeztetnek az 
erdészettel és a különböző termé-
szetvédelemben eljáró hatóságok-
kal. 2011-ben kiegészült az egyesü-
let a szombathelyi 4sPOrT downhill 
versenyzőivel, akik önálló szakágat 
alapítottak. A Kőszegi-hegységben 
kiépített és hivatalosan is engedé-
lyeztetett downhill pálya megte-
remtésén dolgoznak, miközben nem 
kevés hatósági ellenállással talál-
koznak: Ausztriában és a szlovén 
pályákon legálisan, itthon egyelőre 
csak illegálisan sportolhatnak. 
Fiatalos, természetbarát sporto-
lókról van szó, akik helyet kérnek 
maguknak. Megérdemlik!

Tóthárpád F.

Adventi készülődés
Megújult Kőszegi Advent rendezésé-
vel lepi meg a térség lakóit az Írottkő 
natúrpark 2012 óta. Az idei Kőszegi 
Advent időpontja 2015. december 5 
– 6., délutánonként 14.00 és 20.00 
óra között. Az Írottkő natúrpark a 
helyi kézművesek mellett a tele-
püléseknek, civileknek is szeretne 
megjelenési lehetőséget biztosítani 
azzal, hogy a Jurisics téren, adven-
ti környezetben kipakolhassanak 
karácsonyi ajándéktárgyakkal, sü-
teménnyel, forró teával, s azokért 
cserébe adományt fogadhassanak. 
A Kőszegi Advent ideje alatt a tele-
pülések, civil szervezetek mellett a 
kapualjakban, faházakban az Írottkő 

natúrpark helyi terméket előállító 
kézművesei kapnak bemutatkozási 
lehetőséget. Mindkét délután a tér-
ség kulturális egyesületei, intézmé-
nyei közül énekesek, versmondók, 
színjátszók,  karácsonyi hangulatot 
idéző fellépéssel szórakoztatják az 
érdeklődőket.
Kőszeg történelmi belvárosának ka-
pualjai karácsonyi díszbe öltöznek, s 
ez az egyedi karácsonyi hangulat, a 
karácsonyi műsorok és a sok ízléses 
portéka az idén is garancia lesz a 
sikeres Kőszegi Adventre, ez pedig 
mindenkinek hozzájárul az áldott, 
békés Karácsonyához!

Í.n.e.
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Visszatekintő
• 1956 októberében ünneplő menet, köztük 
gimnazisták, hálát adni indultak a rőti temp-
lomba. A „maiak” közül schwahofer Gusztáv 
is ott volt a vonulók között. A forradalom 50. 
évfordulóját követően – Horváthné Kutasi Má-
ria kezdeményezésére – az iskola vezetése úgy 
döntött, hogy 2006 óta a Jurisich Miklós Gim-
názium elsősei minden évben bejárják ugyanazt 
az utat, amelyen a kőszegiek haladtak. (ebben 
az évben a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt 
a menet.) 
A nevezetes napok kőszegi történetét megta-
lálhatjuk a gimnázium 2013-as évkönyvében: 
„Október 30-án városi forradalmi bizottság 
(bizottmány?) kezdeményezésére az országzász-
lónál egy nagygyűlésre került sor… A szónokla-
tok, szavalatok, Himnusz és szózat után a tömeg 
kivonult a határon túli rőtfalvára ünnepélyes 
zászlócserére és szentmisére…  Jó néhány fiatal, 
köztünk iskolatársaink, kint maradtak…” – ol-
vasható schwahofer Gusztáv írásában.
• A Csók István Művészkör Gyöngy Kálmán 
és barátai című kiállítással nyitotta téli szezon-
ját. Az Írottkő szálló aulájában az I. Kőszegi 
nemzetközi Alkotótábor résztvevőinek munkái-
ból láthatunk képeket december 4-ig. 

A tárlatot Huber László polgármester úr nyitotta 
meg. Az alkotások megvásárolhatók. A bevételt 
a 2016-os II. Kőszegi  nemzetközi Alkotótábor 
megrendezésére fordítják. A kőszegi alkotók so-

ron következő rendezvénye december 5-én lesz. 
Adventi jótékonysági festmény és fotókiállítással 
várják az érdeklődő és adakozó közönséget. 
A befolyt összegből egy hosszú ideje ápolásra 
szoruló tolókocsis kőszegi fiatalembert kívánnak 
támogatni. ez alkalommal olyan festmények is 
árverésre kerülnek a művészkör tagjainak al-
kotásain kívül,  amelyeket más  festőművészek 
ajánlottak  fel.
• A Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság Ifjúsági 
raja mintegy 20 főt számlál. A csapat tagja tíz-
éves kortól lehet az, aki elhivatottságot érez, és 
jó társaságot keres magának. 

nagykorúságukig számos táborozáson, képzésen 
vesznek részt. Minden hónap első szombatján 
délután kettő órakor találkoznak a tűzoltóságon, 
ahol mindenkit szeretettel várnak, aki elmúlt tíz 
éves, és azt szeretné, hogy tizennyolc évesen 
már vizsgázott tűzoltóként a felnőtt csapat tagja 
lehessen.
• Október 23-án vetítették a 100 legjobb Ma-
gyar dokumentumfilm közé választott 1989-ben 
forgatott erdélyi János / zsigmond Dezső filmet.
A vérrel és kötéllel c. film arról „mesél”, hogy 
1956. október 26-án békés tüntetők vonultak 
végig Mosonmagyaróváron a határőr laktanya 
elé, és a katonák váratlanul a Himnuszt éneklő 
tömegbe lőttek…. 
A film emléket állít a máig temetetlen holtak-
nak, felvillannak részletek a kirakatpertől a tit-
kos kivégzésen át a máig tartó megaláztatáso-
kig, amelyekben hozzátartozóiknak része volt.

• Meghaladta a négyszázat a kiváltott vár-
kártyák száma. 2015. januári dátummal básthy 
béla alpolgármester és Huber László polgár-
mester úr neve nyitotta, október közepén pedig 
az árpád-házi iskola diákjai zárták a sort az új 
kártyatulajdonosok jegyzékében. Az iskolák osz-
tályközösségei is felfedezték a lehetőséget, és 
egy-egy történelemóra kiegészítéseként elláto-
gatnak a várba – belépőjegy váltása nélkül. Az 
ebben az évben megváltott várkártyák decem-
ber végéig érvényesek, 2016-ra újabbak vásár-
lása szükséges. Drágulás nélkül felnőtteknek 
500, diákok és nyugdíjasok számára 250 Ft lesz 
a 2016-os Jurisics-várkártya ára.
• Kőszeg és Tóthárpád Ferenc volt a vendége 
november elején a veszprém megyei település, 
nagyalásony iskolájának. 

A gyerekek az íróról elnevezett körzeti olvasó- és 
rajzverseny alkalmával – író-olvasó találkozón 
– megismerkedtek a város ostromának törté-
netével. Az egyik feladatuk az volt, hogy meg 
kellett rajzolni Kőszeg 1532-es ostromát. A ké-
pen Jakab Flóra 7. osztályos celldömölki kislány 
rajza látható.

Tóthárpád F.

Köszöntések
Huber László polgármester úr sze-
mélyesen köszöntötte az elmúlt 
időszakban születésnapjukat ün-
neplő kőszegieket: surányi Imréné 
Fatalin erzsébetet (90), Martis 
Anna Lőrincz Annát (90), rimóczy 
Károlyné ravadits Irént (90).
Polgármesterünk képeslappal üd-
vözölte simon Jánosné Jóba Évát 
(99), sztolár Lászlóné veres Annát 
(94), Kónya Ferencné Gáspár An-
nát (91). Martis AnnaSurányi Imréné Rimóczy Károlyné
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Mindent a Natúrparkról!
Az Írottkő natúrparkért egyesület 2016-ban 5. alka-
lommal hirdet vetélkedősorozatot.

Nevezési kategóriák: általános iskola felső tagozat (5-6. osztály); ál-
talános iskola felső tagozat külön 7-8. osztály; középiskolások; családok 
ill. felnőtt csoportok. A verseny 3 fordulóból, majd döntőből áll, melyre 
elsősorban az Írottkő natúrpark településeiről, intézményeiből várjuk a 
négyfős csapatok jelentkezését. 
A jelentkezés feltétele: Kulturális programmal való részvétel a Kőszegi 
Advent rendezvényen (5 pont), vagy karácsonyi ajándéktárgyak, dekoráci-
ók készítése (3 pont; leadása 2015.12.04-ig). A jelentkezési lapok bekül-
dési határideje: 2015. november 30.
 1. forduló anyagainak beküldési határideje: 2016. január 29. 
 2. forduló beküldési határideje: 2016. február 26.
 3. forduló: 2016. március 18-ig
Felkészülési anyagok: Írottkő natúrpark Kalauz; Az Írottkő natúrpark 
térképe; A Kőszegi kistérség – Írottkő natúrpark természeti értékei; Tan-
ösvények a Kőszegi kistérség – Írottkő natúrpark területén; Ökoturisztikai 
látnivalók a Kőszegi kistérség – Írottkő natúrpark területén;  Kőszegi kis-
térség – Írottkő natúrpark természetvédelmi kisokosa; A Kőszegi kistérség 
– Írottkő natúrpark jellegzetes állatai és növényei; IGen magazin 2015. 
október és novemberi számai; Kőszeg és vidéke. 
További információ: Írottkő natúrparkért egyesület 9730 Kőszeg, Fő tér 2. 
Tel/fax: 94/563-121; ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu; 
www.naturpark.hu  

Chernel István emlékezete
÷Ész és szív mindig együttesen 
vezessen!” – hallhattuk a Kőszegi 
városi Múzeumban megrende-
zett Chernel István emlékkiállítás 
megnyitóján városunk legnevesebb 
tudósának gondolatát. És választa-
nám mottóul az emlékezés soraihoz, 
hiszen életszemlélete, munkássága 
a mai napig példaértékű. Idén 150 
éve annak, hogy megszületett a 
hajdani Úri utcában. 
nemesi családba érkezett. Anyja 
Festetich Mária, aki a genetikai 
törvényszerűségek felismeréséről 
közismertté vált Festetich Imre 
gróf lányaként látott napvilágot. 
Apja, Chernel Kálmán, történettu-
dós volt. Csak kevesen tudnak a 
természet iránti elköteleződéséről: 
az elsők között hirdette az öreg 
fák védelmét Magyarországon, és 
a madárvilág lelkes kutatója volt. 
bár István fiát jogásznak szánta, ő 
oltotta be a természet szeretetével 
olyannyira, hogy az egész életpá-
lyáját meghatározta. 
Chernel István leginkább ornito-
lógusként ismert. 12 éves korától 
haláláig naplót vezetett, amelyben 
természettudományos megfigyelé-
seit és a társadalomtudomány terén 

szerzett tapasztalatait rögzítette. 
Gondos részletességgel jegyzetelt 
a madarak alaki és viselkedésbeli 
jellemzőiről, illetve a madárvonu-
lásról. Madártani kutatásainak leg-
főbb eredménye, a „Magyarország 
madarai, különös tekintettel gaz-
dasági jelentőségökre” című köny-
ve korszakalkotó fontosságú. A mű 
nem csupán átfogó ismeretanyag, 
hiszen soraiból kitűnik írójának 
jelleme, a madarak iránt érzett sze-
retete. ÷az állatvilágot… károsra 
és hasznosra osztani nem lehet” 
– hangoztatta. emberségéről tesz 
bizonyságot, amikor életre hívja a 
kőszegi állatvédő egyesületet, és 
szervezi annak működését. Lefor-
dította brehm: Az állatok világa 
madarakról szóló köteteit. Életében 
261 publikációja jelent meg. ba-
ráti kapcsolatot ápolt mesterével, 
Herman Ottóval, akinek halála 
után a Magyar Madártani Intézet 
igazgatója lett. A két barát a hazai 
madárvédelem úttörője volt, felis-
merték az élőhelyek beszűkülésé-
nek problémakörét, elméletben és 
gyakorlatban egyaránt sokat tettek 
a madárvédelemért. 
Chernel rendkívül sokoldalú, tehet-

ségekben gazdag, polihisztor alka-
tú ember volt. szenvedélyesen va-
dászott, preparátumokat készített, 
festett, művészien rajzolt, zenét 
szerzett, citerázott, költeményeket 
írt. sokat kirándult és utazott. be-
járta erdélyt és a Kárpátokat, ked-
venc úti célja mégis a velencei tó 
maradt. egy norvégiai expedíciója 
során megismerkedett a síeléssel. 
Hazaérkezvén meghonosította az 
akkor még ismeretlen sportágat, 
és megírta a „Lábszánkózás kézi-
könyvét”. szívesen kertészkedett. 
Kőszegen, a Címerpajzs-dűlőben 
kezdett hozzá 1896-ban az akko-
riban még szőlők, gyümölcsösök 
ölelte birtok kialakításához. Maga 
ültette, nevelte növényeit. Mun-
kájában hármas cél vezette. egy-
részt imádott madarai számára 
igyekezett fészkelő-, táplálkozó- és 
búvóhelyet teremteni; ügyelt a fa- 
és bokorfajok kiválasztására, sűrű 
sövényeket telepített, odúkat és téli 
etetőket helyezett el. Másrészt em-
lékparkot kívánt létrehozni; nemzeti 
ünnepek, családi események alkal-
mával ültetett fákat. Harmadsorban 
esztétikai szempontok ösztönözték, 
hiszen számára a kertépítés, a ma-
darak megfigyelése élvezetes fel-
adat volt. Ültetéseiből napjainkra 
is fennmaradt néhány, ezek közül a 
két legjelentősebb érték egy kínai 
vörösfenyő és egy kaukázusi jege-
nyefenyő. valószínűsíthető, hogy 
a Chernel-kert volt a színhelye 
1902-ben az első Madarak és fák 
napi megemlékezésnek, amely az 
ő kezdeményezésére kerül minden 
évben megrendezésre hazánkban. 
A kert ma arborétum, és legéke-
sebbje Kőszeg város helyi jelentő-
ségű védett természeti területei-
nek. s hogy miként elmélkedett a 
kert létrehozója az élet lényegéről? 

saját szavait idézem:
÷Milyen szép is lehetne a világ, 
ha mindég és mindenütt a jó-
zan tisztesség érvényesülne, és 
az emberek megbecsülnék egy-
mást! Mindinkább látom, hogy 
a legteljesebb boldogság az, 
ha az ember csendesen üldö-
gélve a magatelepítette kertben 
gyönyörködhetik a magaültette 
fák és bokrok, a virágágyak 
szépségében és hallgathatja 
a madarak énekét, melyeknek 
kezemunkájával megfelelő fész-
kelési lehetőségeket biztosított…”
Jegyzeteiből egy nemes lelkű, mély 
érzésű, becsületes ember képe raj-
zolódik ki. elítélte a háborút, tisz-
telte embertársait, szerette család-
ját és a hazáját. Chernel több mint 
egy évszázada aggodalmát fejezte 
ki a természetért, és gondolatai a 
mai napig időt állók. Azóta a ro-
hamos ipari, gazdasági, technikai 
fejlődéssel a természet képe, a Föld 
arculata még inkább megváltozott. 
Az ember szinte kifosztotta termé-
szeti erőforrásait. A természetben 
ez idáig jól működő körforgások 
lassan működésképtelenek lesznek. 
Globális felmelegedésről beszélünk, 
gleccserek olvadásáról, szélviharok-
ról, vízhiányról. valamennyi a meg-
gondolatlan emberi tevékenységek 
következménye is. nem kellett vol-
na eddig eljutni, hallgatni kellett 
volna a féltő, okos gondolatokra, 
és figyelni a természet intő jeleire. 
De sosem késő változtatni! Éljük 
napjainkat környezettudatosan! A 
természetet támogató magatar-
tásunk legyen folyamatos, váljon 
szokásunkká, életformánkká! 
Chernel István fiához írt levelének 
sorai mindannyiunk számára köve-
tendők volnának:
÷… a fődolog mindég az, hogy úgy 
teljesítse az ember a kötelessé-
gét, hogy lelkiismerete megnyug-
vást találjon és tiszta tudatában 
legyen annak, hogy mindent 
megtett, amit tehetett”

Kóródi Blanka
tájegységvezető 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Lakossági apró
KŐSZEGEN szépségszalon-
ban, manikűrös-pedikűrös és 
masszőr részére üzlethelyiség 
kiadó. Tel: 06 30 513 3247
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Ész és szív
Diákok és felnőttek, lelkes lokál-
patrióták és szakemberek gyűltek 
össze október 20-án a vármúzeum-
ban, ahol Chernel István születésé-
nek 150. évfordulója tiszteletére 
„Ész és szív mindig együtt vezes-
sen” címmel nyílt időszaki kiállítás. 
Az első terem Chernel Istvánról és 
a családjáról szól, a másik, a „bag-
lyos terem”, mint foglalkoztató tér, 
a természetvédelem fontosságát 
hangsúlyozza.

nem egy hagyományos összeállí-
tás ez, erről beszélt révész József 
(a képen Huber Lászlóval és Keszei 
balázzsal) igazgató úr is. A rende-
zők úgy gondolták, Chernel István-
nak vannak olyan gondolatai, ame-
lyek ma is aktuálisak, és érdemes 
azokat továbbgondolni. 

A különleges anyagban minden 
korosztály találhat érdekességet. 
Ajánlott az iskolai osztályok számá-
ra, és egyéni elmélyülő böngészés-
re is. eszközök, kitömött madarak, 
agancsok, levelek… varázsolják el 
a látogatót.
Huber László polgármester úr nyi-
totta meg a kiállítást: „Joggal le-
hetünk büszkék arra – ami a mai 
fiatalok számára szinte hihetetlen 
–, hogy kicsi városunk milyen sok, 
nagy formátumú híres személyisé-
get adott” Kőszegnek – mondta. 
Keszei balázs gimnáziumigazgató 

élvezetes előadással lepte 
meg a közönséget a „gon-
dolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan” szlogen 
jegyében, és szólt Chernel 
Istvánról is, aki már a 
„bölcsőtől hozta a termé-
szet szeretetét”.
A városi múzeum legújabb 
időszaki kiállításának sike-
rét az Őrségi nemzeti Park 
Igazgatósága bechtold 

István Természetvédelmi Láto-
gatóközpontja, a savaria Megyei 
Hatókörű városi Múzeum Termé-
szetvédelmi Osztálya és a Chernel 
Kálmán városi Könyvtár segítette. 
Gratulálunk hozzá! Kedves Olvasó-
ink! ne hagyják ki!

Tóthárpád F.

jegyében, és szólt Chernel 

A 

Legősibb templomunk
Kőszeg városának egyik legér-
tékesebb műemléke és a város 
történetének szimbóluma a szent 
Jakab-templom. Ott áll a Jurisics 
téren a városháza – amely Ma-
gyarországon az egyik legrégibb 
ilyen intézmény –, a Hősök tornya 
és a híres kőszegi vár által átölelve. 
egy leírás szerint ez a templom már a 
IX. században állt, de az első hiteles-
nek tűnő adatok 1246-ban említik. 
A szent Jakab-templom története 
tükrözi Magyarország történetét 
szent Istvántól a mai napig. Ha 
valaki figyeli a turistákat, amikor 
előtte elsétálnak, az látja, hogy el-
fordítják a fejüket. Miért? Mert nem 
akarják elrontani a kedvüket az 
épület látványával, amely belülről 
azonban egy klasszikus, lelket vi-
dámító, gyönyörű templom. (Diák-
koromban nyolc évet ministráltam, 

énekeltem benne, és élveztem 
ezt a templomot. A nevemet is a 
Xavéri szent Ferenctől kaptam, 
az ő kápolnája is ott van.)
Már a lépcsőn is alig lehet le-
menni, mert nincs korlát. Itt 
van Kőszegnek egyik legérté-
kesebb idegenforgalmi kincse, 
ami elfeledett, elhanyagolt.  
vannak, akik a plébánia segít-
ségével igyekeznek tenni érte, 
azonban a pénz nem elég.
Mi a megoldás? Ki felelős 
a templomért? nem a bencés 
rend! Ők feladták. nem a Plé-
bánia egyedül, amely öt temp-
lomot kell, hogy rendbe tartson. 
Hanem? A város, amelynek nincs 
pénze? Az állam, amely más-
ra adja a pénzt? A Kőszegiek?
sajnos a templom belseje sincs 
rendben. A tető fel lett újítva. Az 

ablakokat most cserélik. A fala-
kat kellene kívülről restaurálni, a 
szobrokat felújítani! Mindez kb. 

40–50 millió forint. A megoldás 
nem egyszerű, de mi Kőszegiek 
megcsinálhatjuk – még időben.
A szent Jakab-templom Kőszeg leg-
értékesebb épületeinek egyike. nem 
csak hazánk 1000 éves történetét 
őrzi, hanem a belső falképei Hazánk 
legősibb kincsei közé tartoznak! 
Mentsük meg, ez a feladatunk!

J. F. olvasói levele

Legutóbb megjelent lapszámunk 
óta újabb adományok gyűltek 
össze a szent Jakab-templom 
ablakainak felújítására. Heti 
lebontásban (49 000; 67 000; 
59 000; 75 000 és 215 000 Ft) 
összesen 465 000 Ft. Hálás kö-
szönet a támogatásért! 
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Programajánló
November 18. 17.00 Fák az Alpokalján – szabados Tamás termé-

szetfilmjének ősbemutatója a bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpontban.

November 20. 25 éves Gradistyei Horvát egyesület ünnepsége és 
kiállítás megnyitója a lovagteremben.

November 20. Advent a Natúrparkban… Ahogy mi szeretjük. Ki-
állítás és vásár, helyi kézművesek és termelők termé-
keiből a virágudvarban.

November 21. 20 km-es Szent Márton-túra zsirai indulással. Érd.: 
Orbán róbert, 30/352-0579.

November 21. Maruli Cantores Klapa hangversenye Peresznyén.
November 24. Mozgó Mozi a várban. (16:00 A kis herceg 3D; 18:00 

James bond: spectre – A Fantom visszatér; 20:30 Az 
éhezők viadala 2.: A kiválasztott 3D.)

November 28. 10.00 András-napi barlangtúra. Találkozó bozsokon. 
Érd.: bogáti András, 30/252-3488.

November 28. Adventi koszorúkötés Peresznyén, és megáldás. 
Érd.: Dr. zádrovich bernadett PhD, 30/571-4467.

November 28. 130 éves az Ipartestület. Ünnepség a lovagterem-
ben.

November 28. Horvát est Horvátzsidányban. Érd.: Horváth Péter, 
30/476-2615.

November 29. 14.00 – 16.00 Kézműves Kuckó – Adventi bütykölde 
a várban. 

November 29. Adventi gyertyagyújtás Kőszegen a Jurisics téren, 
velemben a tűzoltószertárnál.

November 30. 14.30 „Lélekkel teljesített hivatás” – Chernel István 
Konferencia a lovagteremben.

December 5. 16.30 Mindenki Mikulása a várudvaron.  
December 6. Adventi gyertyagyújtás Kőszegen a Jurisics téren, 

velemben a tűzoltószertárnál.
December 6. 14.00 – 16.00 Kézműves Kuckó – Adventi bütykölde 

a várban.
December 8. 10.00 és 13.30 Óz a nagy varázsló. Gyermekbérlet 

a várban.
December 8.  Kiss János megemlékezés a temetőben.
December 12. 18.00 A Kőszegi Vonósok koncertje a lovagterem-

ben.
December 13. Adventi gyertyagyújtás Kőszegen a Jurisics téren, 

velemben a tűzoltószertárnál.
December 13. 14.00 – 16.00 Kézműves Kuckó – Adventi bütykölde.
December 15. 17.00 Kurdisztán, az elfeledett tartomány – Séllei 

Csaba geológus élménybeszámolója a bechtold 
István Természetvédelmi Látogatóközpontban

December 20. Adventi gyertyagyújtás Kőszegen a Jurisics téren, 
velemben a tűzoltószertárnál.

November 29-ig még megtekinthető a Babó Antal emlékkiállítás 
a református templom Csillagtermében. 

Könyvtári hírek
Az Unaloműző 2. száma november 24-től hozzáférhető a gyermek-
részlegben. A rejtvénylap-fejtő versenybe újabb alsó tagozatos játékosok 
is bekapcsolódhatnak, ha az első két rejtvénylapot elkérik és megfejtik 
azokat a 2016. január 9-i határidőre.
Rendezvények: 
November 19. 17.00 óra: Könyvbemutató. A Dr. Horváth László „Tapi 
bácsi” (a JMG egykori tanára) naplója (A 3.806693. számú hadifogoly 
naplója) alapján készült Kőszegtől Kőszegig című könyvet bemutatja 
dr. Bariska István.
November 25. 17.30 óra: Pusztay János, Prima Primissima-díjas 
egyetemi tanár verseskötetének bemutatója. Az est házigazdája Fűz-
fa Balázs, irodalomtörténész. Gitáron közreműködik Varga Bence, 
egyetemi hallgató.
Az ORSZÁGOS GYERMEKKÖNYVHÉT rendezvényei november 25-
28-ig:

25.  10.00: Baba-mama játszóház. 
27. 15.00: A koszorútól a fenyődíszig. Adventi készülődés 
origamival. Ötletgazda: Takács Imre.  
28.  10.00: Könyvbemutató. vendégünk dr. Király Péter (gyermek-
orvos, író, a szombathelyi Karmel együttes és Kőszeg város Fúvószene-
karának tagja) Kalandok a kamrában című meseregénye kapcsán.

December 4. 16.30 óra: Tini olvasókör. 
 (James Dashner: Az útvesztő).
December 7.  17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 
 Kötőklub (a 2. emeleten).

Felhívás!
Az ÉnYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ zrt. 
Kőszeg–Oberpullendorf viszonylatban nemzetközi menetrend szerinti 
járat beindítását tervezi.
Kőszegen, a Liszt Ferenc utcában lévő autóbusz állomáson várják azok 
személyes jelentkezését, akik a járatokat rendszeresen (pl. iskolába, 
munkába járás) igénybe vennék. 

Jogsegély
Az állampolgári bizottság az emberi Jogokért Alapítvány (www.
emberijogok.hu) közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen eset-
ről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: 1461 budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384; e-mail: panasz@cchr.hu
Az egyesület minden információt bizalmasan kezel!
Az alapítvány akkor is segít, ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „vi-
selkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt. 
Ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Meghívó
A Kőszegi Plébánia és a helyi
Karitász csoport szeretettel vár

minden segítőkész adakozót
JótéKonysági hangversenyére.

Az egyházzenei áhítatot a kőszegi rászorulók 
karácsonyi ajándékozása céljából Kőszegen a 

Jézus szíve Plébániatemplomban tartjuk
2015. november 22-én, vasárnap 16 órakor 

szent erzsébet és szent Cecília tiszteletére.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Bozsok: radics Csaba és németh Orsolya lánya zsófia. 
Gyöngyösfalu: Molnár Tibor és bényi noémi fia Flórián; nagy zoltán 
és zámbó Katalin fia ádám. Kőszeg: baricz István és bruckner viktória 
lánya Fanni, Pápai László és Mersich Kitti fia Máté László, szolyák Tibor 
és Tóth vivien fia Dominik; náray Krisztián és Kovács Anita lánya Lilien; 
Kontó Adrián és Kelemen Gertrúd lánya zora és fia nolen; németh 
zoltán és bernáth Ildikó fia Kristóf; Gróf Péter és stokker Helga lánya 
Hanna. Lukácsháza: Kovács Tamás és Márczi Krisztina fia Olivér.

háZasság: Pothárn viktória – samu Olivér János, németh Fanni – 
busa szilárd árpád, nagy Patricia – vanits Gábor János, Horváth ágnes 
– Komonszky Gábor, Kaczmarski zita zsófia – szabó András, Mersich 
Kinga Anikó – baranyai zsolt Krisztián. 
haLáLoZás: budaker Gusztáv Károly, schäffer Pál György, Debre-
ceni Ferenc, Horváth sándor, Pethő Jánosné szül. Kovács Ilona, vigh 
Jánosné szül. bálint Irén Mária, Kolarich Jánosné szül. Lévai Ilona.

Választás
Az egyházmegye által kiadott sza-
bályzat előírása szerint a régi testü-
let helyett új „Tanácsadó Testületet” 
kell választani a települések plébá-
niáin. A tizenöt fős csoport tagja – 
hivatalból – a plébános, a káplán, a 
hitoktatók egy képviselője valamint 
a Plébánia Hivatal alkalmazott-
ja is. A választás kétfordulós lesz. 
először a hívek javaslatot tehetnek 
a jelöltek személyére. A jelöltaján-

Baptisták Kőszegen
A kőszegi baptista gyülekezet 
megalakulása 1991-re tehető. 
békésről érkezett néhány család, 
amely megkezdte misszióját. Az 
első bemerítkezésre – amely az 
egész világon az evangéliumi egy-
házakra jellemző – 1994-ben ke-
rült sor. A közösség tagjai aktívan 
részt vesznek, szolgálnak az egyház 
életében. A kőszegi gyülekezet 22 
főt számlál, lelkésze: varga László 
Ottó. (Az ugyanebbe a körzetbe 
tartózó szombathely mintegy 120 
főt tömörít.) 
A kőszegi baptisták is nagy hang-
súlyt fektetnek a közösségi életre. 
Összejöveteleiket a zeneiskola 
termében tartják. vasárnaponként 

16 órakor van az is-
tentisztelet, a „házi 
csoportok” csütörtö-
könként találkoznak. 
A közösségi élet ak-
tivitását mutatja pél-
dául a „Márk-dráma” 
bemutatója, mely ke-
retében tizenöt gyülekezeti tag adta 
elő Márk evangéliumát. A kőszegi 
előadást három éve láthattuk. 
A gyülekezet tagjai két fontos kér-
déssel élnek, melyek segítik a min-
dennapok döntéseit is. 1. / Ha most 
meghalnál, hová jutnál? 2. / Ha a 
mennyek országába jutnál, és Isten 
megkérdezné, miért engedjen be, 
akkor mit felelnél?

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

ló lapokat, melyeken a jelöléssel 
kapcsolatos információk is megta-
lálhatók, a templomban kaphatják 
meg a hívek. A plébánia kéri, hogy 
minden tizennyolcadik évét betöl-
tött személy töltsön ki egy lapot, 
és azt adja le a templomban vagy 
a plébánián. Az ajánlások végső 
határideje november 22. ezt kö-
vetően a választási bizottság ösz-
szeállítja a jelöltek listáját, amelyet 
kifüggesztenek, a templomokban 
meg lehet majd tekinteni. A válasz-
tás várható időpontja december 3.

szeptember negyedik vasárnapja 
ünnep volt a kőszegi közösség szá-
mára. egyházuk új taggal bővült. 
ekkor merítkezett be sebestyén 

Krisztián (a képen). ezzel azt nyil-
vánította ki, hogy a régi élete, amit 
még nem Istennek elkötelezve élt: 
elmúlt, a vízből kilépve – újjászü-
letett!
Máté evangéliumában olvashat-
juk: „Mennyei Atyám minden ha-
talmat nekem adott a Mennyben 
és a Földön. ezért menjetek el 
a nemzetekhez, és tegyetek ta-
nítványommá minden embert az 
egész világon! Merítsétek be őket 
az Atya, a Fiú és a szent szellem 
nevébe!”

Tóthárpád F.

KŐSZEGTŐL KŐSZEGIG – A fenti címmel, és „a 3 806 693. szá-
mú hadifogoly naplója” alcímmel jelent meg Dr. HOrváTH LászLÓ, 
„Tapi bácsi” könyve. A Jurisics Miklós Gimnázium egykori tanárának 
könyvbemutatója a Chernel Kálmán városi Könyvárban lesz novem-
ber 19-én 17.00 órakor. Köszöntőt Lajos Tiborné könyvtárigazgató, 
bevezető gondolatokat Horváth Tamás ny. tanár (nagykanizsa) mond. 
A kiadványt bemutatja dr. bariska István ny. főlevéltáros. 
Ünnepeljünk együtt!
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Gyorshír
radics béla (Fitt-boksz Öe) bronzérmes lett Oroszországban az anapai 
ökölvívó Diák eb-n. A fiatal sportoló sikerére következő számunkban visz-
szatérünk.

Kosárlabda: Változott a lebonyolítás
Két hetes csoportba osztották a megyei bajnokság mezőnyét. A szom-
bathely város-városkörnyék bajnoksága néven futó sorozat nyitányán 
a visszavonult szendrő Imre nélkül felálló kőszegiek az előző bajnokság 
bronzérmesét, a bC Oladot fogadták. Helytálltak, de az Olad érvényesítet-
te a papírformát. A szembeszél csapatát előzetesen a verhető ellenfelek 
közé várták. A szombathelyiek nem is nyújtottak egetverőt, mégis begyűj-
tötték a két pontot a kissé enerváltan játszó kőszegiek ellen. A harmadik 
körben a címvédő látogatott Kőszegre. A házigazdák a második negyedig 
tartották velük a lépést.

Eredmények: Kőszegi se-bC Olad 51:74 (10:18, 16:15, 16:26, 
9:15), Kőszegi se-szembeszél 46:57 (10:16, 16:15, 9:11, 11:15), 
Kőszegi se-9700.hu 58:87 (18:20, 9:30, 10:10, 21:27).

Labdarúgás: Hiányzó pontok
Győzelemmel kezdte az előző számunk óta eltelt időszakot a Kőszeg. 
egyházasrádóc ellen a második félidőben fordították a maguk javára a 
mérkőzést a kék-sárgák. A folytatás kevésbé volt örömteli. A Kemenesal-
ja elvitte a három pontot a Lóránt sporttelepről, annak ellenére, hogy a 
mérkőzés nagy részében a hazaiak irányították a játékot. Támadásaikból 
hiányzott az átütő erő. Az őszi szezon hajrájára kialakultak az erőviszony-
ok: érezhető volt, hogy a Kse az élcsapatokkal nem tudja felvenni a ver-
senyt. Így a listavezetőtől, répcelakon kapott ötös kisebb bajt jelent, mint 
a Csepregen és Táplánban elvesztegetett pontok. Csepregen kettős em-
berelőnyben sem sikerült kiharcolni a győzelmet. Táplánban a 85. percben 
szerzett góllal, szinte már zsebben volt a három pont, a játékvezető már 
szájába vette a sípját a mérkőzés lefújására, mikor a házigazda egyenlí-
tett. e két mérkőzésen elvesztegetett négy pont még nagyon hiányozhat 
a végelszámolásnál.

Eredmények Kőszegi se-egyházasrádóci se 3:1 (1:1), gólok: Farkas, 
Korényi brieber, Kőszegi se-Kemenesalja FC 0:1 (0:1), répcelaki se-
Kőszegi se 5:0 (2:0), Kőszegi se-Csepregi se 2:2 (2:2) gólok: Kovács, 
Farkas, Tápláni KsK- Kőszegi se 1:1 (0:0), gól: Farkas.

A megelőző szakasznál kevesebb sikert hozott az őszi szezon hajrája a 
kőszegfalvi csapatnak. Csak Gyöngyösfalu ellen sikerült győzniük. Két 
döntetlen és két vereség egészíti ki a sorozatot. Igaz a listavezetőtől el-
szenvedett szoros vereség és a dobogóra pályázó Gencsapáti elleni iksz 
nem kudarc, bőven vállalható eredmény. A megyei III-ban a 13. fordulóval 
a bajnokság első köre befejeződött. A Kőszegfalvi se az ötödik helyről fut 
neki a visszavágó körnek.

Eredmények nemeskolta KsK-Kőszegfalvi se 0:0 (0:0), Kőszegfalvi 
se-Gencsapáti Kse 2:2 (2:2) gólok: németh, Pukler, nárai se-
Kőszegfalvi se 2:1 (?:?) gól: Pongrácz, Acsád-Meszlen se-Kőszegfalvi 
se 3:2 (3:1) gólok: Kelemen, Horváth,  Kőszegfalvi se-Gyöngyösfalu 
se 3:0 (2:0), gólok: rába (2), slankovits.
Tabella: 5. Kőszegfalvi se 13 mérkőzés/ 6 győzelem/ 3 döntetlen/ 4 
vereség/ 30:26 gólarány/ 21 pont.

előző számunkba tévesen kerültek be a Csepregi se II-Kőszegfalvi se 
mérkőzés góllövői. A találkozót a kőszegfalviak németh Krisztián há-
rom találatával nyerték 3:2-re.

Teke: Győzelem!
valamennyi mérkőzésére úgy áll fel a Kőszegi se tekecsapata, hogy a győ-
zelemért lép pályára. Hét fordulón át mégsem sikerült begyűjteni a győze-
lemért járó pontokat. A balogunyom és a Herend is magabiztosan győzte 
le a kőszegieket. Ajkán ugyan csak 5:3-ra győztek a hazaiak, de fában itt 
is elég nagy (102 fa) volt a különbség. zalaszentgrót ellen végre megtört 
a jég. A 6:3-as siker azt jelentette, hogy a gárda elmozdult a tabella vé-
géről. reméljük a lendület folytatódik, hisz az Ob I megőrzéséhez további 
győzelmekre lesz szükség. Az ifi folytatta jó szereplését. balaogunyomban 
ugyan botlottak, de másik három mérkőzésüket magabiztosan húzták be. 
zalaszentgrót ellen 1040 fát döntöttek. egy elmaradt mérkőzéssel is do-
bogós helyen állnak. A megyeiben szereplő csapat három vereség után 
kóstolhatott bele újra a győzelem ízébe. A „bulcsú vezér” elleni sikerükkel 
ők is elkerültek az utolsó helyről. 

Eredmény: nb I-nyugat balogunyom TK-Kőszegi se 7:1 (17:7, 
3247:3078),  Horváth 497, biczó 501, bagi 529, szegedi J. 502, 
Kozmor 540, Polgár 509. Kőszegi se-Herend vTK 1:7 (11:13, 
3055:3152) szegedi sz. 509, bagi 505, Gutmann/Gugcsó 496, sze-
gedi J. 500, Polgár 539, Kozmor 506. Ajka Kristály se-Kőszegi se 
5:3 (14:10, 3224:3122), Horváth 533, Polgár 510, Szegedi J. 
545, Gugcsó 499, bagi 507, Kozmor 528. Kőszegi se-zalaszetgróti 
se 6:2 (15,5:8,5, 3128:3085), Horváth 523, Bagi 525, szegedi J./
sárközi 491, Hafenscher 501, Polgár 541, Kozmor 547. (vastagítva 
a pontszerzők), Ifi: balogunyom TK-Kőszegi se 3:1 (4:4, 921:919), Kő-
szegi se-Herend vTK 4:0 (5:3, 996:941), Ajka Kristály se-Kőszegi se 
1:3 (3:5, 975:1024), Kőszegi se-zalaszetgróti se 4: (7:1, 1040:941). 
Megyei Thermalpark szentgotthárd vse II.-Kőszegi se II. 6:2 (4,5:7,5, 
2648:2625), Körmendi Teke se-Kőszegi se II. 7:1 (9:3, 2459:2353), 
szőcéért egyesület-Kőszegi se II. 5:3 (6,5:5,5, 2534:2446), bulcsú 
vezér TK-Kőszegi se II. 3:5 (4:8, 2391:2402).

Egyéni bajnokságok
A serdülő és ifjúsági versenyzők megyei, szombathelyi fordulójából a ser-
dülő bagi Milán a 6. helyen (475 fa), az ifi szegedi szilveszter a 4-en (528 
fa) jutott a répcelaki, teületi döntőbe. Ott is továbbjutó helyen végeztek: 
bagi 14. hely (487 fa), szegedi 10. hely (500 fa).
A seniorok a vasjármű pályán küzdöttek meg a megyei bajnoki címért.  Az 
igazolt versenyzők között a kőszegiek közül Kozmor László a 2. (459 fa), 
szegedi Jenő a 6. (438 fa), sárközi Lajos a 7. (437 fa) helyen végzett. Az 
amatőrök között Mógor László 405 fával 5. lett.

Asztalitenisz: Szép sorozat
Öt fordulót játszottak le a megyei asztalitenisz csapatbajnokságban. A kő-
szegiek négy győzelemmel és egy döntetlennel tapadnak az eddig hibátlan 
teljesítménnyel élen álló celliekre. Az egervölgy vitt el egy pontot Kőszegről, 
de Kemestaródfa, egyházashetye, bük, szentgotthárd fejet hajtott. A juni-
orok a megyei másodosztályban szintén jól kezdtek. Csak a pontveszteség 
nélkül élen álló Kemestaródfától kaptak ki. Új színfolt a bajnokságban a 
horvátzsidányiak indulása, akik szintén 3:1-es győzelem-vereség mutató-
val állnak. egyetlen vereségüket éppen a kőszegiektől szenvedték el.

Eredmények: megyei 1. osztály Kőszegi se Kemestaródfa-Gasztony 
I. 13:5, Kőszegi se-samott ’97 KFT. egyházashetye 14:4, büki zK 
II.- Kőszegi se 7:11, szentgotthárdi vse I.-Kőszegi se 5:13, Kőszegi 
se-egervölgy 9:9. megyei 2. osztály szentgotthárdi vse-Kőszeg Junior 
3:7, Kőszeg Juior-Kemestaródfa-Gasztony II. 2:6, Horvátzsidány sC-
Kőszeg Junior 4:6, bejc AK 47.-Kőszeg Junior 2:8.

Ambrózy-kupa
vasszécsenyben a 10. Ambrózy-kupán a kőszegiek a serdülő fiúk között 
ezüst és bronzérmet értek el (2. Agg Patrik, 3. Lévai Márió). A női me-
zőnyben Dabóczi Alexandra 4. lett. A férfiak nyílt versenyén Terplán zoltán 
nyakába ezüstérmet akasztottak. Az amatőrök küzdelmét a horvátzsidányi 
Kelemen Gábor nyerte.
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Diáksport
Megyei úszó diákolimpia

A szombat-
helyi uszoda 
f e l ú j í t á s a 
miatt a meg-
szokott, ja-
nuár-februári 
időpont he-
lyett már ok-
tóberben sor 

került a megyei úszó Diákolimpiára. 
A Magyar Diáksport szövetség az új 
tanévben karcsúsította a diákolim-
piai versenyek kínálatát. Úszásban a 
nyílt kategória, ahol igazolt verseny-
zők is indulhatnak, változott: csak 
amatőröknek írták ki a versenyt, így 
a Kőszegi Úszó és Triatlon Klub ver-
senyzői elestek a diákolimpiai indu-
lás lehetőségétől. Így is szép számú 
kőszegi diák állt rajtkőre. Csak a 2. 
korcsoport gyorsúszó versenyszámá-
ban 12 kőszegi indulót regisztráltak. 
zajos sikerek nélkül, de sok értékes 
helyezéssel tértek haza a kőszegiek. 
Érmet Komjáthy Kíra (árpád-házi) 
szerzett. Korcsoportjában gyors és 
mellúszásban is a dobogó harma-
dik fokára állhatott. Ugyanebben a 
korcsoportban a fiú gyorsváltó 2., a 
leány harmadikként csapott célba. A 
középiskolások között brieber bar-
bara állt legközelebb az éremszer-
zéshez.

A kőszegi körzet diákjainak 
eredményei: (1-6. helyezettek) 
1. kcs. fiú 50 mell 5. Gazafi 
Dániel/be 1:24,86, 50 hát 4. 
Pados Gergő/TO 56,83. 2. kcs. 
fiú 50 gyors 5. neudl Gábor/áH 
39,31, 50 mell 6. Kelemen bar-
nabás/áH 54,43, 4x50 gyors 2. 
árpád-házi 2:56,39, 5. árpád-
házi II. 3:29,89, lány 50 gyors 
3. Komjáthy Kíra/áH 37,55, 4. 
Fekete Kata/TO 37,97, 50 mell 
3. Komjáthy Kírí/áH 48,94, 50 
hát 4. Pados Dóra/TO 44,81, 6. 
stumpf Anna/áH 48,68, 4x50 
gyors 3. árpád-házi 3:00,82, 
4. balog 3:11,61. 3. kcs. lány 
100 gyors 4. nagy Petra/bA 
1:38,30. 4. kcs fiú 100 mell 
5. Pillisz ákos/bA 1:52,12, lány 
100 mell 6. Kovács veronika/
be 1:53,41, 100 hát 5. Gazafi 
Júlia/be 1:49,89. 5-6. kcs. fiú 
100 gyors 5. Marton Levente/
JMG 1:13,76, 100 mell 5. vö-
rös bálint/JMG 1:39,16, 4x50 
gyors 5. Jurisich 2:17,81, lány 
100 mell 4. brieber barba-
ra 1:54,09, 5. virág Dorottya 
1:56,36.

Asztalitenisz Diákolimpia
A bersek iskola rendezte a 2015–
16-os tanév megyei asztalitenisz 
Diákolimpiáját. A verseny előtt 
az iskola, a „sport legyen a tiéd!” 
akció és program keretében nagy 
értékben vehetett át sportszere-
ket. Öt kiváló márkájú asztalitenisz 
asztalnak, hálókkal, 30 ütővel lett 
a birtokosa az iskola. A sportág esz-
köztárára adogatógéppel bővült. Az 
atlétika oktatás, edzés feltételei is 
javultak: közel félmillió forint ér-
tékű sportszerrel, segédeszközzel 
gazdagodott a szertár.
szépszámú mezőnyök neveztek, 
közel 100 fiatal állt asztalhoz. A 
fiú csapatbajnokságot a balog 
iskola együttese nyerte (Hamar 
Martin, Molnár Péter). Lány csapa-
tuk (nagy Petra, Kelemen Adél) is 
dobogóra állhatott: második helyen 
végeztek. A balogos fiúk egyéni-
ben is szépen teljesítettek. Molnár 
második, hamar harmadik helyen 
zárt. A kőszegi középiskolások sem 
maradtak érem nélkül. A lányoknál 
Dabóczi Alexandra a Jurisich gim-
náziumnak, a fiúknál Lévai Márió 
az evangélikus szakközépiskolának 
szerzett bronzérmet.

Atlétika Tinódi-kupa

2013-ban csak nevében élt to-
vább a sárvári gimnázium nagy 
hagyományú atlétika versenye a 
Tinódi-kupa (Pünkösthy Huba em-
lékverseny). Tavaly szerencsére újra 
a régi formában rendezték meg a 
megye legnagyobb középiskolás 
atlétikai versenyét. 2014-ben a 
Jurisich gimnázium megnyerte a 
leány pontversenyt, a fiúk harma-
dik helyen végeztek. A lányok idén 
116 pontot gyűjtve megvédték cí-
müket. A fiúk (127 pont) egy he-
lyezést előre lépve második helyen 
zártak. egyéniben sárközi Dominik 
100 méteren (11,3 mp) és ma-
gasugrásban (160 cm) is győzött. 
Tamási László 800 m-en (2:19,8 
p), varga Márk 3000-en (10:09,5), 
a lányoknál Pillisz réka 1500-on 
(5:43,4 p) végzett az élen. A ver-

senyen, amit a Tinódi gimnázium 
admonti testvériskolája nemzetkö-
zivé tett, 13 iskola indult.

Kőszegi érmek a karate OB-ről

Hat arany, négy ezüst és három 
bronzéremmel a harmadik helyen 
végzett az éremtáblázáton a kő-
szegi budoka se a 8. Atarashii-
kupa nyílt Ippon shobu Országos 
bajnokságon. nem kellett mesz-
sze utazniuk a kőszegieknek: 
Táplánszentkereszten mérte össze 
felkészültségét 23 egyesület 128 
karatékája. Pál Alexandra (kezdő 
kcs.) és Győző bálint (fiú 12–13 
év) a kata (formagyakorlat) és 
kumite (küzdelem) versenyszámot 
is megnyerte. Győző bálint mö-
gött mindkét számban klubtársa 
Horváth Dávid végzett a második 
helyen. Toplak bálint (fiú 6–7 év) 
és Tamás boglárka (lány 8–9 év) 
kata aranyát kumitében ezüsttel 
egészítette ki. Kuntner rudolf (8–9 
év) mindkét versenyszámban a 
dobogó harmadik fokára állhatott, 
amit katában csapattársával, Tujfel 
ádámmal osztott meg.

Tenisz: Gyermek sikerek Bur-
genlandban

Húsz évvel ezelőtt indulhattak 
először fiatal kőszegi teniszezők a 
burgenlandi bajnokságban. Akkor 
a szalay László, szalay balázs, 
Táncsics András összetételű csa-
pat győzelemmel mutakozott be. 
Azóta sok-sok kőszegi csapat mé-
rethette meg magát a különböző 
burgenlandi bajnokságokban. A 
20 éves jubileumot idén a Tihanyi 
Luca-schlapschy Daniella felállású 
csapat bajnoki címmel ünnepelte az 

U 10-es korosztályban (Kőszegi se/
Oberpullendorf sporthotel Kurz) Ti-
hanyi Luca a sorozatban játékot sem 
veszített. vágfalvi simonnal párban 
a fiúk U10 Kids csapatbajnokságban 
bronzérmesek lettek. Tihanyi Luca 
idei szezonjában nem akármilyen 
eredménysorral büszkélkedhet: A 
bersek iskola kíváló tanulója U 10 
és U12 korosztályban versenyezve 
győzött Oberpullendorfban, steier 
Wiezben, Fürstenfelden, Hartberben, 
Unterpetersdorfban és Deutsch-
kreutzban is. Testvére a szintén ber-
sekes Levente. U 12-ben győzött 
Unterpetersdorfon, negyeddöntős 
volt Lutsmaansburgban és Fürs-
tenfelden. Csapattársával (Gabriel 
sachs) meglepetésre bronzérmes 
lett az U 12 csapatbajnokságban.

Sport XXI. versenyek atlétikában
A szombathelyi sportiskola színe-
iben szerepeltek a balogos atléták 
a sport XXI. program őszi pálya- és 
mezeifutó bajnokságán. zalaeger-
szegen a pálya bajnokságon az 
U11 és az U13 korosztályban is 
ezüstérmet kiharcoló csapat tagjai 
lehettek.

U11-ecker nikoletta, róka bora, 
sárközi Tirza, Abért Olivér, béres 
Milán, bozzay Dániel, Horváth 
Máté, szabados ármin. U13- 
bigner Petra, Hankó Annamária, 
ecker Dávid, németh Márk.

Mosonmagyaróváron, a mezei futás 
versenyen az U11 korcsoportban a 
győztessel azonos helyezési szám-
mal második helyezett csapatban 
nyolcból hat futó volt balogos.

Iker natália (egyéni helyezése 
1.), róka bora (4.),ecker ni-
kolett (28), sárközi Tirza (32.), 
Abért Olivér (15.), (béres Milán 
(3.), szabados ármin.

Csótó Csúcsfutás
62-en képviselték a balog iskolát a 
hagyományos Csótó Csúcsfutáson. 
négy arany mellett négy ezüsttel, 
öt bronzéremmel is szaporították 
az érem gyűjteményt.

Dobogósok: Győzött: Iker na-
tália, németh Márk, Gurisatti 
Jázmin és nemes bálint. Máso-
dik helyezett: Abért Olivér, róka 
bora, Horváth evelin, Pillisz 
ákos. Harmadik helyezett: Pá-
pai nerina, béres Milán, bigner 
Petra, Decsi Dorka, nagy Milán.

A szombat-
helyi uszoda 
f e l ú j í t á s a 
miatt a meg-
szokott, ja-
nuár-februári 
időpont he-
lyett már ok-
tóberben sor 
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hir-
detés nem minősül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerződés további 
szerződési 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. További részletekről 
honlapunkon (www. sopronbank.hu) 
és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

Forint 
betéti akció

Gyémánt �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra, 6 hónapos futamidőre 
a kamatláb évi �,��% EBKM: �,��%

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

Zafír �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra 6 hónapos futamidőre + 
aktivitás esetén kamatláb évi �,��% + �,��% 
azaz �,��% EBKM: �,��%

ció

M � ��%

BKM �,��%
hónapos futamidőre + 
láb évi �,��% + �,��% 

�%
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