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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.

KAPuALJAs AdVeNt
„Őt nevezték Jézuskának, édesanyját 
Máriának, ki pólyába takarta, befektet-
te jászolba” – énekelte a számos fellépő 
csoport egyike, a Vadrózsa Népdalkör, 
advent második hétvégéjén. A Szent 
Imre-templom oldalkápolnájában még 
sokáig meg is tekinthető a berendezett 
jászol. Elérkezett az advent!
December 5-én és 6-án úgy tárultak 
fel a vendégeket, látogatókat váró 
kapuk a Jurisics téren, mint ahogyan 
az adventi naptár kis ablakai nyílnak. 
A Natúrpark karácsonyának minden 
kelléke megtalálható volt a házak 
karéjában, ami hangulatossá tette a 
hétvégét. csak a mindenséget szikrá-
zó fehérségbe öltöztető hó hiányzott. A 
plusz tízfokos hőmérséklet mellett nem 
csoda, hogy elmaradt a téli takaró. A 
kigyúló mécsesek, a fényfüzérek, a jel-
zőtüzek, a forralt boros beszélgetések, 
a szeretetteljes vendégváró hangulat, 
mégis sokakat kicsalt az ódon térre, 
széppé tette a hétvégét.
bebizonyosodni látszik, hogy ez a ren-
dezvény is elnyeri a kőszegiek szimpá-
tiáját. Minden évben többen jönnek, 
hogy a két templom tövében végre 
megálljanak egy kicsit, karácsonyi da-
lokat hallgassanak, és bár nem a vá-
sárlásról szól elsősorban a „várakozás”, 
meglepjék magukat és szeretteiket va-
lami kedves aprósággal. A tér (1., 3., 
5., 6., 8., 14. szám) és a rajnis utca 
(1., 3.) kapualjaiban megbúvó kéz-
művesek bőségesen kínáltak kedves 
ajándéktárgyakat. „Óriási siker a cáki 
önkormányzat jelenléte: Az egész fa-
lut megcsinálták mézeskalácsból! Volt, 
aki négyet vitt egyszerre, de a többi 
kézműves sem panaszkodhat, hiszen 
látogató van elég” – nyilatkozta bakos 
György egyesületi elnök, s közben: „az 
angyalok fenn az égben, mennyei nagy 
fényességben, zengették az éneket, di-
csőség az Istennek!
áldott ünnepet kívánunk!

tóthárpád Ferenc
Fotó: Németh Iván

ADVENT A TÉREN, ADVENT AZ OVIBAN
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„Így döntöttek a képviselők”
a 2015. november 26-án megtartott ülésükön

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6230 példányban

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: 2016. január 6.
dr. zALáN GábOr jegyző: 2016. január 13.

bástHy béLA alpolgármester: december 16., 2016. január 20.
dr. NAGy edINA aljegyző: 2016. január 27.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat  
9–11 és 14–15.30 óra között.

sAs NOrbert a 7. választólerület önkormányzati képviselője 
2016. január 11-én (hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
2016. január 6-án (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

A képviselő-testület első napirendi 
pontként – immár hagyományosan 
– a Kőszeg és térsége foglalkoz-
tatási helyzetéről szóló tájékoz-
tatót hallgatta meg. Az ülésen jelen 
volt a szombathelyi járási hivatal 
részéről Fucinné Dorner Anikó fog-
lalkoztatási koordinációs referens 
mint előterjesztő és Harangozóné 
Vígh Ilona főosztályvezető. Az elő-
terjesztő szóbeli kiegészítésében 
tájékoztatatást adott arról, hogy a 
Kőszegi ruhaipari Zrt. igazgatója 
november elején csoportos lét-
számbejelentést jelentett be náluk, 
mivel bezár a cég kőszegi székhe-
lye is és az egyházasfalu telephelye 
is. Összesen 47 fő munkavállalótól 
válnak meg, és mivel két évvel ez-
előtt – amikor már úgy volt, hogy 
megszűnik a cég – mindenkinek 
felmondtak, új munkaszerződé-
sek jöttek létre, tehát a munka-
vállalók számára rendkívül rövid 
felmondási idő vonatkozik majd. 
A munkaügyi központ felvette a 
kapcsolatot a szombathelyi Styl 
Fashion Kft-vel – ahol folyamatos 
a munkaerőhiány – és más cégek-
kel is a dolgozók átvétele céljából. 
Az is felmerült, hogy esetleg Kő-
szegre hoznának bizonyos gyártási 

folyamatokat. A jelenlegi csarnok 
viszont túl nagynak bizonyul az el-
képzelésekhez. Ezek a tárgyalások 
még nincsenek lezárva. Az biztos, 
hogy sok kőszegi kisgyermekes 
anyuka még az autóbusszal tör-
ténő munkába járás ellenére sem 
tudná a munkaidőkezdés miatt a 
Szombathelyre járást elvállalni. 
Az előterjesztők részletesen ismer-
tették még a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos jelenlegi helyzetet, a 
különböző pályázati lehetőségeket. 
Fucinné Dorner Anikó köszönetet 
mondott minden munkáltatónak, 
amely munkaadóként részt vesz 
a közfoglalkoztatásban, és ehhez 
valamennyien maximális empáti-
ával állnak hozzá. A cél az, hogy a 
közfoglalkoztatottak az elsődleges 
munkaerőpiacra kerüljenek visz-
sza. Kiss Péter felhívta a figyelmet 
arra, hogy a képzésben részt vevő 
közfoglalkoztatottak felé legyen 
elvárás is: ne csak pénzkidobás 
legyen a rájuk fordított oktatás, 
ezáltal tudjanak valóban beillesz-
kedni egy-egy szakmába, munka-
helyre. Meg kell találni – főleg a 
gépiparban és az építőiparban lé-
tező hiányszakmák esetében – az 
elvándorlás megállításának lehe-

tőségét. Tulajdonképpen a környé-
ken minden szakember csak addig 
marad itt, amíg nem talál egy jól 
fizető állást Ausztriában. A bencés 
székház felújításához is az ország 
másik végéből hoztak dolgozókat. 
rába Kálmán szerint az ilyen, a 
Kőszeg irányába történő „migrá-
ció” sem szerencsés. Plechl Tibor 
szerint az oktatásban ugyanez a 
helyzet: a diákok részt vesznek a 
támogatásokkal megvalósuló hi-
ányszakmák képzésében, de ha 
kikerülnek az iskolából, akkor már 
megakad a „gépezet az elhelyez-
kedésükben”. A munkáltatókat is 
helyzetbe kell hozni, hogy ebben 

változás legyen. Mindenki egyet-
értett abban, hogy a legfontosabb 
lenne, hogy a munkavállalók meg 
legyenek fizetve! Hosszú tanácsko-
zás után a képviselők elfogadták a 
kőszegi munkaerőpiaci pont tájé-
koztatóját. 

Második napirendi pontként a kép-
viselők döntöttek az október 16-i, 
rendkívüli ülésen jóváhagyott és 
azóta lefolytatott villamosener-
gia-beszerzés közbeszerzési 
eljárásának lezárásáról. Mind az 
intézmények által használt álta-
lános célú, mind a közvilágítás és 
díszvilágítás villamos energiája 
tekintetében az MNV Partner Zrt. 
(budapest) tette a legkedvezőbb 
ajánlatot, ezért a képviselő-testü-
let e céget hirdette ki mindkét rész 
tekintetében nyertesnek. 

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.: +�� �� ��� ���
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A harmadik napirendi pontban a 
2015. évi költségvetésről szó-
ló rendelet módosítását hagyta 
jóvá a képviselő-testület, ezzel 
párhuzamosan az I–III. negyedévi 
beszámolót is elfogadta. bognár-
Varga Szilvia pénzügyi osztályve-
zető ismertette, hogy a 60 millió 
Ft-os rendkívüli állami támogatás, 
a pályázatokból befolyó pénzeket, 
továbbá a képviselő-testület dön-
téseit vezették át a rendeleten. A 
költségvetés bevételeit tekintve 
továbbra is a vagyonhasznosítási 
bevételeknél van elmaradás, hi-
szen a volt orvosi rendelő épüle-
tének eladása be lett tervezve a 
költségvetésbe.

A képviselő-testület május 28-i 
ülésén felülvizsgálta az önkor-
mányzat közművelődési koncepci-
óját, és akkor született döntés arról 
is, hogy a helyi közművelődési 
rendelet is legyen áttekintve, ak-
tualizálva. Első és legfontosabb az 
a változás, hogy a rendeleten is át 
kellett vezetni a múzeumok önkor-
mányzati fenntartásba kerülését, 
hiszen ezen intézmények is részt 
vesznek a közművelődési feladat-
ellátásban a könyvtárakhoz hason-
lóan. Ezen túl csak a megváltozott 
jogszabályok, a névváltozások és 
az esetleges megszűnések miatti 
javítások tekintetében lett módo-
sítva a rendelet, amit a képviselő-
testület – kisebb módosítással – el 
is fogadott. 

Utoljára 2009-ben volt a képvi-
selő-testület előtt a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Vár-
színház intézményi beszámo-
lója. Éppen ezért Pócza Zoltán 
igazgató rendkívül hosszú időszak-
ról adott számot, kiegészítve azzal, 
hogy napjainkban a Kőszeg és 
Vidéke lapkiadói feladatát is már 
az intézmény látja el. Kiss Zoltán 
képviselő a sikeres Nyitok prog-
ram újbóli beindítását forszírozta. 
básthy béla azt emelte ki, hogy az 
intézmény – bár nem a hivatalos 
szervezője a programsorozatnak 
– az Ostromnapok szervezésében 
is aktív szerepet vállal. Elisme-
réssel szólt a művelődési központ 
különböző szervezetekhez való jó 
kapcsolatáról: Príma Primissima, 
Ipartestület, Falvak Városok Szö-
vetsége, dr. Kiss Gyula Kulturális 
Egyesület stb. Tóth Gábor képvise-
lő szerint sok magyar város büszke 
lenne, ha ilyen intézménnyel bírna, 
mint ami Kőszegnek megadatott. 
Ő az intézmény „turisztikai felleg-
vár” funkcióját még jobban fejlesz-
tené, akár létszámbővítés árán is. 
Huber László is elismerően szólt az 
intézményről. Maga is aggódott, 
amikor a vár felújítása elkezdő-
dött, de aztán a munkák befejezté-
vel túljutottak a hullámvölgyön, és 
a kollektíva már nem csak a régi 
kerékvágásban dolgozik, hanem 
annál magasabb szintre is tudott 
kerülni. Kiemelte a művelődési 
központ szerepét a régi, híres civil 

szervezetek (concordia, fúvósze-
nekar, Hajnalcsillag stb.) megsegí-
tésében, bíztatásában is.

A beszámoló elfogadása után a 
képviselő-testület jóváhagyta azt a 
megállapodást is, amelyet a TAO 
pályázatok igénybevétele miatt 
kell a fenntartónak és a művelődé-
si központnak – mint intézmény-
nek – megkötnie.

A következő napirendi pontban a 
képviselő-testület a Kőszeg Vá-
ros és Térsége Társulás társulási 
megállapodásának módosítását 
hagyta jóvá. A változtatásokat 
főleg 2016. január 1-el létrejö-
vő családsegítő és gyermekjóléti 
központ létrehozása indokolja, de 
kikerült a társulás feladatai közül a 
falugondnoki szolgálat is, továbbá 
a bozsoki főzőkonyha is megszűnt. 

bár nemrég volt a legutóbbi mó-
dosítás elfogadva, Szima Andrea 
kezdeményezte a településren-
dezési eszközök egyszerűsített 
eljárás során történő, további 
módosításait is a várható fejlesz-
tések, az ezekhez kapcsolódó pá-
lyázati lehetőségek, a kormányzati 
támogatások kihasználása és a 
beruházások megvalósítása érde-
kében. Ehhez az első lépés, hogy 
a meghatározott területek olyan 
pozícióba kerüljenek, amely alap-
ján meg tudnak felelni a fejlesztési 
elképzeléseknek. A szóban forgó 

területek az alábbiak: a városi piac 
és a városmajor, a volt botgyár, a 
gimnázium, a Pogányi út és a le-
endő intermodális csomópont, va-
lamint a volt Vízmű üdülő területe. 
Az ülésen e tekintetben külön szó 
esett a Dr. Nagy László EGYMI-ben 
tervezett elképzelésekről, amely-
hez a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság kért önkormányzati 
segítséget. Kormányzati szándék 
van ugyanis arra, hogy szintén 
pályázati forrásból a gyermekek 
elhelyezése céljából külön lakóott-
honok épüljenek meg. Ezek helye 
az intézmény területén lenne, és 
ugyancsak a településrendezési 
eszközök módosítását igényli.

A képviselő-testület a szeptember 
24-i ülésen rendelte el az önkor-
mányzat és a Kőszegi Sportegye-
sület között létrejött ingatlanhasz-
nálati, középtávú- és támogatási 
szerződések felülvizsgálatát, vala-
mint a Kőszegi Futball club egye-
sülettel a Lóránt Gyula Sport-
telep használatára vonatkozó 
szerződések előkészítését. A sport-
pályát az Utánpótlás Futball club 
is használja, ezért szükség volt egy 
hármas megállapodásra a három 
sportegyesület részéről. Mindhá-
rom egyesület egyetértett abban, 
hogy a Sporttelepet a jövőben a 
KFc használja azzal, hogy a KSE-
nek és az UFc-nek is biztosítja az 
ingatlan használatát. 

Folytatás a 4. oldalon

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!
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Folytatás a 3. oldalról
Az erről szóló megállapodást 
mindhárom egyesület vezetője 
aláírta. Ez alapján készültek el a 
KFc-vel és a KSE-vel megköten-
dő új feladatátvállalási megálla-
podások és ingatlanhasznosítási 
szerződések tervezetei. A napirend 
tárgyalásán jelen volt Koltay árpád 
a tenisz szakosztály vezetője is, aki 
kérte, hogy a teniszezők által hasz-
nált, nemrég épített új centerpálya 
területe maradjon a KSE haszná-
latában. básthy béla kiemelte: 
továbbra sem kívánatos, és el kell 
kerülni, hogy a sporttelepet poli-
tikai tevékenységre vagy politikai 
marketingre használja bárki is. A 
fenti módosításokkal valamennyi 
megállapodást jóváhagyta a kép-
viselő-testület, tehát 2016. január 
1-től új szakasz kezdődik a Lóránt 
Gyula Sporttelep életében! Hajrá 
Kőszeg! 

Az önkormányzat kötelező felada-
ta, hogy évente tájékoztatást adjon 
a település környezeti állapotá-
ról. Ez az anyag az elmúlt évekhez 
hasonlóan szerkezetben került a 
képviselő-testület elé. részletesen 
szó van ebben a települési kör-
nyezet tisztaságáról, a zöldterület 
gazdálkodásról, a csapadékvíz-el-
vezetésről, a kommunális szenny-
vízkezelésről, az ivóvízellátásról, a 
kommunális hulladékkezelésről, a 
zaj-, rezgés- és légszennyezés el-
leni védelemről és a helyi közleke-
désszervezésről.

2014-ben kötött az önkormány-
zat használati és ráépítési meg-
állapodást a Vasi Jégkorongért 
Alapítvánnyal, amelynek tartalma 
szerint az alapítvány, mint haszná-
ló az önkormányzati tulajdonú Kő-
szeg, 2975/107 hrsz-ú ingatlanon 
jégkorong- és görhoki pályát 
fog megvalósítani és üzemeltetni. 
A beruházás megvalósulásának 
határideje eredetileg 2015. június 
30-a lett volna, de ez év júniusá-
ban a felek meghosszabbították 
ezt 2015. december 15-ig. Mivel 
félő volt, hogy ezen időpontig sem 
tud az alapítvány eleget tenni a 
vállalásának, a képviselő-testület 
2016. március 31-ig ismét módo-
sította a megállapodást. Kiss Péter 
tájékoztatta a képviselő-testületet 
arról, hogy a tereprendezési mun-

kálatok megkezdődtek, a villa-
mosáram-ellátás rendelkezésre 
áll, december 15-tel le lesz szállít-
va a jégképző gép is, tehát minden 
jel arra mutat, hogy lesz jégpálya 
Kőszegen!

A város úthálózata fejlesztésének 
érdekében nagy szükség lenne egy, 
a várost délről elkerülő gyűjtőút ki-
építésére, amely tehermentesítené 
a várost az átmenő forgalomtól. A 
TEScO áruház építésével egyide-
jűleg elkészült az út első szakasza, 
a Pogányi út. Az útszakasz foly-
tatását, a rohonci útig tartó kb. 
600 m hosszú szakaszt a Széche-
nyi 2020 pályázati időszakban a 
TOP keretében nyújtott pályázati 
forrásból kívánja az önkormányzat 
megvalósítani. Ahhoz, hogy a vár-
hatóan a 2016. első negyedévében 
megjelenő pályázat benyújtására 
megfelelően fel lehessen készülni, 
szükséges a tervezési, majd kivi-
telezési feladatokat megtervezni, 
de ehhez mindenképpen szüksé-
ges előzetes tanulmánytervek el-
készíttetése. Az előzetes felmérés 
alapján ez utóbbi elkészíttetése 
mintegy bruttó 4 000 000 Ft-ba 

kerül. Terplán Zoltán szerint régóta 
áhított ez az elkerülő szakasz meg-
építése, mert ez a rákóczi utcát is 
tehermentesítené. Tekintettel a szo-
ros határidőkre és a munka nagy-
ságrendjére a képviselő-testület 
a tanulmánytervek elkészíttetése 
céljából a fenti összeg biztosítását 
jóváhagyta.

Az ülés végén a képviselő-testület 
döntött arról, hogy az Alsó körút és 
a Kórház utca között lévő, 2100 
hrsz-ú ingatlan az el nem ide-
geníthető kategóriából az egyedi 
döntés alapján értékesíthető ka-
tegóriába kerüljön át. Mivel két 
érdeklődő is van az ingatlan meg-
vásárlására, a képviselő-testület 
egyúttal jóváhagyta az ingatlan 
liciteljárás útján történő értékesí-
tését, az értékbecslésben szereplő 
963 900 Ft-os vételáron. 

A képviselő-testület ülésén tár-
gyalt valamennyi döntésre vonat-
kozó előterjesztés (mellékletekkel 
együtt) megtekinthető itt:
h t t p : / / w w w. k o s z e g . h u / h u /
onkormanyzat/testulet/ulesek/
ules.php?id=233&ev=2015

„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Az év végéhez és karácsony ünne-
péhez közeledve értékelni szoktuk 
az eltelt évet, illetve jobban oda-
figyelünk szeretteinkre és a szoci-
álisan nehéz helyzetben élő csalá-
dokra. Örvendetes, hogy már több 
szervezet és magánszemély is be-
kapcsolódott a karitatív munkába.

A Kormány foglalkoztatás- és 
családpolitikájának köszönhetően 
egyre többen tudnak munkából 
megélni, és egyre több család kap 
természetbeni támogatást. Az ál-
lam biztosítja az óvodás és iskolás 
gyermekek déli meleg főétkezését 
és két további étkezést. Kőszegen 
2014-ben 150 gyermek része-
sült ingyenes étkezésben. Ez év 
nyarán a gyermekszegénység elleni 
program keretében 53 napra 52 
gyermek kapott ingyenesen 
ebédet (2756 adag).
Kőszegen a bölcsődébe és az óvo-
dáinkba járó 360 gyermekből 
214 fő (60%) ingyen étkezik, 
mivel a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a kö-
telező legkisebb munkabér 130%-
át, azaz a 89 408 forintot. Az iskolai 
közétkeztetésben részvevők közül is 
jelentős számban részesülnek 
térítési díjkedvezményben (díj 
50%-a) és ingyenességben is. 
Mindezeken túl, az önkormányzat 
– új segélyként – az arra rászo-
ruló további 40 gyermek étke-
zési térítési díját átvállalta. Úgy 
gondolom, hogy fontos volt mind-
erről szót ejteni a szeretet ünnepe, 
karácsony „előestéjén”.
Szeretetteljes, áldott karácsonyt 
kívánok!
 Huber László

polgármester
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KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény  
LEZÁRULT AZ „ ESÉLYTEREMTÉSI AKCIÓPROGRAM A KŐSZEGI JÁRÁSBAN” CÍMŰ, 
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT
Kőszeg Város Önkormányzata 22,0 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást 
nyert az ÁROP-1.A.3-2014 azonosító számú, a „Területi együttműködést segítő prog-
ramok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című konstrukció 
keretében, melyből az „Esélyteremtési Akcióprogram a Kőszegi Járásban” című projek-
tet valósította meg.
A projekt célja a Kőszegi Járás települései, helyi szereplői közötti területi együttműködés kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő 
és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehatásához kapcsolódó koordináció megvalósításával, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Ennek „megtestesítője” és egyben a projekt egyik kulcseleme a Járási Felzárkózási Kerekasztal, amelyet a 2015. június 16-i ülésen hívott életre az 
önkormányzat, és a folyamatos találkozások során a Megállapodásban rögzített célokat elérték. A Partnerségi és disszeminációs fórumokon való rész-
vétellel a Kerekasztal munkáját az ahhoz nem csatlakozott szereplők is nyomon tudták követni. 
A projekt keretében közös, több önkormányzat részvételével zajló járási esélyegyenlőségi akcióprogram került megvalósításra, melyeknek célja a család 
szerepének megerősítése szülői klubok szervezése, generációk együttműködését és egészségműveltség fejlesztését célzó programok által.
Szociális gazdaságfejlesztő fórumok kerültek megrendezésre, melyeknek célja, hogy önkormányzati részvétellel szociális szövetkezetek jöjjenek létre a 
hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása érdekében.
Közigazgatási rendszer fejlesztése tevékenység keretében szociális és egészségügyi eljárások dokumentációjának horvát nyelvre történő fordítása va-
lósult meg.
A járási együttműködésben résztvevő önkormányzatok HEP megbízottjai, valamint esélyteremtéssel foglalkozó munkatársai részére „Esélyteremtő 
attitűd formálása ” címen képzés, a Kerekasztal tagjai és a szakmai megvalósítók részére pedig érzékenyítő tréning került lebonyolításra.
A projekt keretein belül beszerzésre került a szakmai munkatársak munkavégzéséhez 1 db laptop, valamint a rendezvények lebonyolításához 1 db 
projektor.
A megvalósítás során elkészült a Járási Esélyteremtő Programterv, mely a projekt 2015.november 25-i Záró Konferenciáján került bemutatásra.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2015. 
április 1. és 2015. november 30. között. 
A projektről bővebb információt a www.koszeg.hu weboldalon olvashatnak.

Civil szervezetek figyelem! 
Tájékoztatom a Kőszegen tevékenykedő civil szervezeteket (egyesüle-
teket, alapítványokat), hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi 
V. törvénynek (Ptk.) az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó 
szabályai számos ponton megváltoztak. A törvény hatályba léptető ren-
delkezései a változások átvezetésére, az alapszabályok és az alapító ok-
iratok módosítására a 2016. március 15-ei határidőt szabta meg. 
Ez azt jelenti, hogy ezen határideig a civil szervezetek döntéshozó szer-
veinek meg kell alkotniuk a fenti dokumentumok módosítására vonat-
kozó határozataikat és a március 15-ét követő 60 napon belül ezeket 
be kell nyújtaniuk a Szombathelyi Törvényszékhez (9700 Szombathely, 
Szily J. u. 7.), dr. Tauber ákos bírósági titkárhoz címezve. A határidő le-
teltét követően az ügyészség vizsgálni fogja a törvényi előírások teljesí-
tését és amennyiben ezek elmulasztását észleli, kezdeményezni fogja a 
Törvényszéknél az adott civil szervezet megszüntetését!
Az új Ptk. által előírt – alapszabály, vagy alapító okirat módosítására, 
vagy új szervezet alapítására vonatkozó – szabályok nagy mértékben 
a gazdasági társaságok mintájára születtek és kifogástalan teljesítésük, 
átvételük speciális jogi szakismeretet igényel. 
Mindezek miatt javaslom, hogy keressék fel a Vas Megyei civil Informá-
ciós centrum (9700 Szombathely, Horváth boldizsár krt. 9.) e tárgyban 
illetékes munkatársát Nagy Krisztinát (tel.: 30/585-8322, e-mail cím:  
kriszta.nagy.vasicivil@gmail.com) a kellő információszerzés és tanács-
adás végett. Konkrét esetekben forduljanak a Kőszegen bejegyzett ügy-
védekhez.

Dr. Tóth László
szervezési és humánpolitikai osztályvezető

Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) 
önkormányzati rendelet alapján liciteljárás útján értékesíti az 
alábbi ingatlanokat:
Lakás: Kőszeg, Gyöngyös 19. fszt. 2.
 Induló vételár: 3.900.800,-Ft. 
Egyéb ingatlan: Kőszeg, 2100 hrsz-ú beépítetlen terület
 Induló vételár: 963.900,-Ft 
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

Kiskőszeg
Az országhatártól 18 km-re fekszik 
Horvátországban, mostanra 60%-
ban élnek itt magyarok. Az írások 
1316-ban említik először a telepü-
lés nevét, amelynek horvát megne-
vezése batina. 

•
boldog Karácsonyi Ünnepeket Kí-
vánok minden kőszeginek a mi 
kicsi falunkból, Kiskőszegről. Meg-
nyertünk egy EU-pályázatot, így 
megváltozott, átépült a falu köz-
pontja. Pár romos házat lebontot-

tak, és a körforgalmat, az emlékmű 
felé vezető új utat megépítették. A 
kulturális  egyesületünk továbbra is 
működik, sokfelé hívnak bennün-
ket egy-egy fellépésre. December 
6-án, vasárnap adventi kórustalál-
kozót szerveztünk a templomunk-
ban. December 12-én, szombaton 
tartottuk a „Karácsonyi falu” ha-
gyományos rendezvényünket, ahol 
mindannyian jól éreztük magun-
kat. Sajnos mostanra már egyre 
kevesebben vagyunk, sok fiatal 
Németországban keresett munkát, 
kiöregszik a kicsi falunk. 

Radicsev Mária 
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ri táborok, a Magyarországi Evangélikus 
Ifjúsági Szövetség keretében gitártáboro-
kat szervezett. A zene ma is fontos az is-
tentiszteleteken. Kőszegen a hagyományos 
istentiszteletet, az új gyülekezeti házban a 
családi istentisztelet követi, ahol nemcsak a 
gitár, de más hangszer, így a fuvola és dob 
is „szóhoz jut”. Gyakran szűknek bizonyul 
a gyülekezeti terem. Ezren tartoznak a kö-
zösséghez. Kisebbségi egyház lévén nagy az 
összetartás köztük. Tolna megyében indult 
a tiszteletes asszony munkája segédlelkész-
ként, majd mindkettőjüknek Siófok követ-
kezett, majd Pécs, és azt követően Kőszeg.  
– Elmúlt 11 éve, hogy 2004 augusztusában 
megérkeztek.
– Négy hónappal később, Szenteste délutánján 
felmentem a szószékre, zsúfolásig tele volt a 
templom. Végignéztem az embereken, alig is-
mertem valakit. Egészen döbbenetes érzés volt, 
hogy itt van 450 ember és alig tudom, ki ki-
csoda. Az eltelt időben azért változott a helyzet, 
akit nem ismerek, azt is tudom valakihez kötni. 
Egészen különleges, jó érzés, hogy átlátjuk, ki él 
ebben a városban. Kik az evangélikusok, ki az, 
aki nem evangélikus, de elkíséri a családtagját. 
Ehhez kapcsolódik az a fajta tradíció, ami Kősze-
gen megvan, hogy fontos az egyházhoz tartozás, 
fontos, hogy evangélikus vagyok.  Jó megélni azt 
az érzést is, hogy fontos családias formában a 
gyülekezethez tartozni. Hozzásegíteni az embe-
reket, hogy érezzék, ez az a közösség, ami en-
gem meg tud tartani – idézi föl első emlékeit a 
lelkész asszony. 
– Nagyon hálásak vagyunk az Úristennek – foly-
tatja baranyay lelkész úr – egész eddigi élet-
utunkért, hogy különböző helyeken szolgálhat-
tunk. Siófokon bár új templom épült, tradíciók 
nélküli volt a piciny gyülekezet. Pécsett, ahol két 
évet szolgáltunk nagyon erős ifjúsági munkával, 
arra sem lehet mondani, hogy tradicionális gyü-
lekezeti élet lett volna. Abban a környezetben 
mi otthon voltunk. Kicsit féltünk is, hogy mit 
csinálunk majd Kőszegen, egy ilyen tradicionális 
környezetben. 
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Kávészünet a Baranyay lelkészházaspárral
 Tradíció és nyitottság

Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsé-
bet 2004-ben érkezett a Kőszegi Evangéli-
kus Gyülekezet élére. Az azóta felépült gyü-
lekezeti házban beszélgettünk. Mindketten 
evangélikus családból származnak.  A lelkész 
úrnak vannak lelkész felmenői anyai ágon. 
Apai nagyapja révén – aki ugyan Budapes-
ten élt – erős a vasi kötődése Csöngéhez. A 
faluban Weöres Sándorék közelében laktak. 
Bár édesapja is járt a teológiára, de civil 
foglalkozása volt. Csaba elhívása a csömöri 
gyülekezethez kötődik, ahol nagybátyja volt 
a lelkész. Ott is konfirmált. Igazából zenei 
pályára készült. Közben a gyülekezetben 
zenélt, gitározott.  Erzsébettel egy ifjúsá-
gi táborban találkoztak először. Később 
a teológia hozta össze őket. Egy abszolút 
evangélikus Tolna megyei sváb családból 
származik, Németországból betelepített 
ősökkel. Lelkész felmenői nem voltak. Bu-
dapesten született és Dunaharasztiban nőtt 
föl, ott viszont katolikus svábok éltek. Már 
kisgyerek korában érezte a belső elhívást a 
lelkészi pályára. Nagymamája vitte magá-
val a gyülekezetekbe, ekkor fogalmazódott 
meg a pálya iránti vonzalma, ami aztán 
a serdülőkorral elmúlt. A 80-as években 
Gyenesdiáson voltak az ifjúsági konferenci-
ák, oda kezdett járni, ott segédkezett, aztán 
sok olyan lelki hatás érte, ami újra élesztet-
te benne azt az érzést, hogy lelkész szeret-
ne lenni, emberekkel szeretne foglalkozni. 
Fontos volt a döntésben a külső körülmé-
nyek sora is. Sok fiatal lelkész volt, akiknek 
az élete vonzó volt számára. Példájukon, 
lényükön keresztül érezte, hogy nagyon jó 
lehet lelkésznek lenni. A gimnáziumi évek 
közepén már teljesen egyértelmű volt, hogy 
teológiára megy. Rögtön érettségi után 
megkezdte tanulmányait. Csaba zenésznek 
készült, egy ifjúsági tábor azonban felkel-
tette érdeklődését a teológia iránt, felvették 
a budapesti Hittudományi Egyetem levelező 
szakára. Közben katona lett, aztán nappalin 
folytatta tanulmányait. Három évet jártak 
együtt az egyetemre, Erzsébet két évvel 
korábban végzett. Megkapta állását egy kis 
Tolna megyei településen. Csaba hétvégén 
járt haza az egyetemről, egy év elteltével 
megszületett első gyermekük. Közben az 
esperes – aki mellett Erzsébet lelkészkedett 
– beteg lett, egyre több feladatát kellett 
átvenni. Mélyvízként emlegetik azt az idő-
szakot, amikor szinte két szoptatás között 
kereszteltek, konfirmáltak. Volt időszak, 
amikor 6–7 istentiszteletet tartott Csaba 
vasárnaponként. Emellett beindultak a nyá-

– Amikor idekerültünk és mentünk 
az utcán, valaki meglátott minket 
és kalapot emelt – vág közbe a lel-
késznő. Ez meglepő volt, mert sokkal 
közvetlenebb gyülekezeti háttérből 
jöttünk, inkább mondható baráti-
nak.
– Úgy tűnt Önöknek, hogy a kő-
szegiek tartózkodóbbak, távolság-
tartóbbak?
– Hamar kiderült, hogy nem! – 
mondták szinte egyszerre. Vannak 

itt olyan emberek, akik nagyon nyitottak, azzal 
együtt, hogy először nem engednek közel ma-
gukhoz. Talán jó példa erre a finnországi élmé-
nyünk – meséli csaba tiszteletes, aki egy évet 
ösztöndíjasként tanult a Helsinki Egyetemen, ké-
sőbb pedig családostól is éltek kint. Kicsit olyan 
érzésünk volt, hogy a kőszegiek olyanok, mint 
a finnek. Kicsit távolságtartók, de amikor tény-
leg közel kerülünk egymáshoz, akkor nagyon jó 
barátságok születhetnek. Fogékonyak, nyitottak 
mindenre. Tradíció és nyitottság jellemzi őket. 
Próbálkoztunk sok mindennel, amiből sok min-
den meg is valósult. A gyülekezeti életben pedig 
nagyon fontos, hogy az ember mindig nyitott le-
gyen az újra. Mi magunk is tudtunk elengedni 
dolgokat. Amikor ide kerültünk volt este hatos 
istentisztelet is, de nem ment, elhagytuk. A fele-
ségem elindította a baba-mama kört, most már 
nem megy, de helyette működik a bibliai játszó-
ház. Tele van a ház gyerekekkel, szülőkkel, akik 
hozzák az óvodásokat, kisiskolásokat. A négy-öt 
éve indult Férfikör, amely a Szeretetotthonunk-
ban old meg különböző feladatokat, nyújt segít-
séget, nagyon jól működik. rendszeresen segí-
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tenek. Havonta egyszer előadással, 
áhítattal vagyunk együtt a férfiak-
kal. Eleinte a bibliaóráinkra szinte 
csak nők jártak, s ma is így van 
ez, a keddi bibliakörbe szinte csak 
asszonyok járnak. Viszont ma már 
a Férfikörben is várják a szellemi 
együttlét idejét. 
– A gyerekeik közül van követő-
jük?
– Ejtettünk szót a finn ösztöndíjam-
ról, mely 1990–91-ben volt, éppen 
25 éve, és most úgy alakult, hogy 
bence fiunk, aki a teológiát végzi, az 
idei évben Helsinkiben ösztöndíjas. 
Zsófi a második gyermekünk, ő is 
Pesten tanul, tanárnak készül ma-
gyar-angol szakon, a legkisebb, bor-
bála pedig az idén kezdett szintén az 
ELTE-n, germanisztikával foglalkozik. 
Mindhárom a Jurisichban érettségi-
zett. Velük együtt voltunk egy évig 
Finnországban, amikor kicsik voltak. 
csaba egy gyülekezetben szolgált. 
Mikor idekerültünk, itt is felvettük a 
kapcsolatot finn testvéreinkkel.
– Korábban is voltak külföldi kap-
csolatai a kőszegi egyházuknak?
– Nem volt jellemző. Mikkeliben van 
a gyülekezetünknek egy testvérgyü-
lekezete. Minden évben legalább 

két csoport megfordul itt nálunk. Mi 
idén májusban voltunk a büki gyü-
lekezettel közösen. Azóta az egyház-
megyében egy testvéregyházmegyei 
kapcsolat is szövődött. Tavaly óta 
pedig a Nyugati Egyházkerület-
nek is lett egy kapcsolata, a teljes 
kerület vezetői itt jártak nálunk 
Mikkeliből. Kőszeg testvérvárosá-
val, Vaihingennel nem lett ilyen 
aktív a kapcsolatunk. De mi nyi-
tottak vagyunk továbbra is. Kétszer 
is tartott itt nemzetközi ifjúsági tá-
bort az Atlantic bridge nemzetközi 
keresztény ifjúsági szervezet. Több 
programot is szerveztünk velük, és 
a kőszegi fiatalok Hollandiában és 
csehországban is jártak. Ittlétünk 
egyik kiemelkedő rendezvénye volt 
még 2008-ban a Szélrózsa Orszá-
gos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, a 
magyarországi  evangélikus fiatalok 
4–5 napos fesztivál jellegű nyári 
találkozója, amely kétévente kerül 
megrendezésre. Több mint 2300 
fiatal vett részt rajta, a gyülekezet 
tagjai nélkül nem sikerülhetett volna 
a találkozó. Határozott célunk, hogy 
az emberek lássák, tapasztalják 
meg, hogy nemcsak mi vagyunk itt 
Kőszegen, hanem Magyarországon 

és külföldön is vannak evangélikus 
egyházak. Legyenek élő kapcsola-
taik velük. A fiatalokat is próbáljuk 
erre segíteni, hiszen minden ilyen 
kapcsolat erősíti a gyülekezet létét.
– büszkék vagyunk a város öku-
menikus életének előmozdításában 
elért eredményekre, ebben kezde-
ményezők voltunk a Határátlépő 
Fesztiválok elnidításával is. Ami 
ebből megmaradt, hogy Pünkösd-
hétfőn azóta is tartunk ökumenikus 
istentiszteletet.
– Árulják el, jól érzik magukat 
Kőszegen?

– Nagyon. Hiszen a gyülekezet-
ben jó csapat van, akikkel együtt 
lehet gondolkodni az előttünk álló 
feladatok megoldásán. Közeleg a 
reformáció 500. évfordulója 2017-
ben, izgatottan várjuk a Kőszegi to-
ronyélmény megvalósulását, mely 
a harangtornyunk megújulását, 
funkcióbővülését hordozza magá-
ban. Ennek elkészültét, valamint 
a kiszsidányi leánygyülekezetünk 
imaházának felújítását és egy pi-
henőház kialakítását tervezzük a 
közeljövőben. 
  Kiss János
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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.
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Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

130 évesek
„Nem azt nézzük, hogy az ipartes-
tület mit tehet értünk, hanem azt, 
mi mit tehetünk az ipartestület-
ért, a városért” – fogalmazta meg 
Szőnye József a Kőszeg és Vidéke 
Vállalakozók Ipartestületének 
örökös elnöke november 28-án, 
az ipartestület alapításának 130. 
évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen. Az elődök tiszteletére 
a lovagteremben rendezett baráti 
találkozón a jelenléti ívet – az utó-
dok számára – 127 fő írta alá. Volt 
olyan idős iparos, aki az előző hé-
ten még a kórházi ágyon feküdt, de 
nagyon akarta és megérkezett az 
eseményre. Az ipartestület 
vezetése már az év elején 
döntött a 130. évfordulós 
ünnepség megrendezéséről. 
A JVMK, Pócza Zoltán hat-
hatós segítségével az aktív 
csapat hozzákezdett a szer-
vezéshez. A régi tagoknak 
a lakására, üzletébe vitték 
és személyesen adták át a 
meghívókat. A lovagterem-
be érkezők belépőjegyet kaptak, 
amellyel részt vettek a 40 ajándék-
tárgy sorsolásán. Aki nyert, nagy 
értékkel térhetett haza, azzal az 
ajándéktárggyal, amit az iparosok 
ajánlottak fel. Megszokott a tombo-
latárgyak bősége az Iparosbálokon 
is, ugyanúgy, mint a városi rendez-
vények iparosok általi támogatása. 
Az ünnepi ülésen az ipartestület 
mindennapjairól, a csapatmunká-
ról Szárnyas János beszélt. Védik a 
várat az Ostromnapok keretében, 
az esemény szervezéséhez kötődő 
egyesületnek alapító tagjai az ipa-
rosok. Tartottak falusi menyegzőt 
a szüreti rendezvényen, egy másik 
alkalommal a Hófehérke elvitte 
magával a törpéket. rendszeresen 

részt vesznek a böllérversenyen 
és a Malacfesztiválon, a Jurisics-
várban felállított konyhájukon jó 
hangulatban falatozhattak a város 
– Vaihingenből érkező – vendégei 
is. A regionet Aktív projekt a tag-
ság szakmai fejlődését szolgálta. 
Kiss Péter az ünnepségen így fo-
galmazott: „az évek során az iparos 
csapat összekovácsolódott, az ipar-
testület nem csupán egy testület, 
hanem csapat csupa nagybetű-
vel”. Mindennek bizonyítéka az 
összefogással felújított székház. A 
lakásokat bérbe adták, egyik bérlő, 
Ili néni jelenlétével tisztelte meg 
az iparosokat. Az 1993-ban visz-
szakapott székház – básthy Tamás 
polgármester aktív támogatásá-

val – jelentős értéket képvisel az 
iparosok számára, a működtetése 
bevételt is jelent. Erről már Szőnye 
József elnök beszélt, és arról is, hogy 
mostanra a kőszegeik az ország 
leggazdagabb ipartestületei közé 
tartoznak. Az elnöksége kezdetén a 
testület a „tagdíjakból tengődött”. 
Mostanra már meg tudják szervezni 
„a tagság számára ingyenesen, de 
egyébként drága tanfolyamokat”. 
Az elnök a beszédében követelte 
a kormánytól „a kicsik számára 
túlburjánzott bürokrácia visszaszo-
rítását”, valamint „az élőmunkára 
rárakodó közterhek” csökkentését.  
Huber László polgármester megkö-
szönte az iparosoknak az évtizedek 
alatt a városnak nyújtott támoga-

tást, arról az eredményes kapcsolat-
ról beszélt, amely a város érdekeit 
szolgálja, és átadta az önkormány-
zat által adományozott emléklapot. 
ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Vas megye fejlesztési biztosa el-
mondta, hogy 2017-ig meghirdetik 
az EU-s pályázatokat, ezek elnye-
résére készüljenek fel az iparosok. 
Gratulált az évfordulóhoz, és ahhoz 
az összefogáshoz, amelyet tapasz-
talt. Egy átfogó előadás keretében 
foglalta össze az ipartestület 130 
esztendejét Söptei Imre levéltáros.
Az ünnepségen Károlyi Gyula az 
IPOSZ nevében adta át a 25 éves 
munkáért Szőnye József örökös el-
nöknek az oklevelet. A kézművesség 
érdekében végzett tevékenységéért 

ugyancsak elismerő 
oklevelet kapott az 
ipartestület. Majtényi 
László a megyei ön-
kormányzat elnöke, 
illetve Harangozó 
bertalan emléklapot 
adott át a jubiláló csa-
patnak. Több személy 
kapott emléklapot. 
baka Géza által fel-

szolgált bőséges vacsora közben 
léptek színpadra a bE-JÓ táncosai, 
mint mindig, most is okkal érdemel-

ték ki a tapsot. A borokhoz Soproni 
Zoltán adományozta a pékárut. Az 
ipartestület önmagát lepte meg az 
új címerrel díszített, 75 x 75 cm-es 
tortával, amelyet Vadász Tibor cuk-
rászmester készített. A jelenlévők 
tapsa mellett gyújtották meg a tor-
tán a tüzijátékot. A szikrák magasba 
szöktek, hosszasan égtek, és a te-
remben néma, várakozó csend lett. 
Ezt törte meg básthy béla éneke, 
amihez a közönség is csatlakozott. 
A táncos – Kovács Attila által biz-
tosított –, zenés jókedv hajnalban 
ért véget. Az iparosok tevékenysége 
folytatódik, a munkájukat összefog-
laló Kőszeg és Vidéke különszámá-
ban leírtak szerint: „Isten éltesse a 
tisztes iparost!”.

Kámán z

Emléklapot kaptak:
Szőnye József, Kiss Péter Szár-
nyas János, Harsányi Zsolt, Polák 
Norbert, Horváth György,  Hor-
váth Györgyné, Vadász Tibor, 
Soproni Zoltán, Pócza Zoltán, 
id. Derdák Gusztáv, Láng Ilo-
na, Liebich András, Hersics At-
tila, Preininger Ferenc, Lepold 
Attila, Seper János, Pintér Jó-
zsef,  böőrné Horváth Julianna, 
Kollarits Kornél, Kovács Attila.

ugyancsak elismerő 
oklevelet kapott az 
ipartestület. Majtényi 
László a megyei ön-
kormányzat elnöke, 
illetve Harangozó 
bertalan emléklapot 
adott át a jubiláló csa-
patnak. Több személy 
kapott emléklapot. 
baka Géza által fel-
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A közösségért tesznek
A Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház régóta partneri viszony-
ban dolgozik a város vállalkozóival. 
Sok esetben működtünk együtt 
rendezvények közös szervezése 
kapcsán: Farsangfarka, Vas Megyei 
PrIMA, Iparosbál, stb. Lehetőség 
szerint az intézmény megrendelé-
sei esetén a helyi vállalkozásokat 
preferálja, persze amennyiben az ár 
versenyképes. A megrendelt mun-
káknál viszont sokkal jelentősebb 
az, amikor a helyi vállalkozók önzet-
lenül, társadalmi munkában segítik 

tevékenységünket. Kiss Péter segít-
sége nélkül egyik nagyrendezvényen 
sem lenne biztosítható a megfelelő 
energiaellátás. Szállítási és építési 
munkálatokban a Harsányi Zsolt 
vezette 5th Gear Kft és a Szárnyas 
János vezetésével működő Szárnyas 
Kft. a legnagyobb önzetlen támo-
gatónk. Szőnye József úr sok éven 
át biztosította a szüreti lelátót in-
gyenesen, de a Fő téri színpadot is 
tőle kaptuk. Felsorolhatatlanul sok 
támogatónk volt az elmúlt években 
a gyermeknapon, vagy a Mindenki 

A pék
Az ipartestület megalakulásának 
130. évfordulójára jelent meg 
a Kőszeg és Vidéke különszáma. 
Schreiner Teréz jelezte, hogy a pékek 
névsorából kimaradt az ő édesap-
ja, Schreiner Gusztáv, aki életének 
utolsó pillanatáig, 1959. november 
30-ig kitartóan gondoskodott a 
családjáról. átélték az államosítás 

fájdalmait, azt, amikor még a tü-
zelőt is elvitték tőlük. A pékségük 
a rákóczi út 27. szám alatt műkö-
dött, ahol most a kínaiak árusítják 
portékáikat. Schreiner Gusztáv az I. 
világháborúban Isonzónál teljesített 
katonai szolgálatot, majd a világ-
válság elvitte a család vagyonát, 
de újrakezdték. Ifjúként bécsben, a 
császári pékségben dolgozó édes-
apja megnyitotta az üzletét, ame-
lyet 1952-ben állomosítottak.

Mikulásán is. Az egyik leglátványo-
sabb ajándékunk a 2009. július 
7-én felavatásra került óriás rek-
lámtábla a Vasútállomással szem-
ben, melyet a Kőszegi Ipartestület 
tagjai készítettek ingyenesen az 
intézmény számára. Szima Andrea 
vállalta a tervezés és engedélyezte-
tés terheit (statikus Stampf Gyula), 
Szőnye József gyártatta üzemében a 
fémszerkezetet, Szárnyas János fel-

építette, bráder Tibor (beton), Szár-
nyas Péter (tereprendezés), Márffy 
Tamás (földmunkák) segítségével, 
majd Kiss Péter megvilágította. Így 
hirdetheti azóta a városi rendezvé-
nyeket az építmény. 
Minden támogatást köszönünk a 
Kőszegi Ipartestület tagjainak, akik 
közösségünkért mindig, minden 
esetben készek tenni. 

Pócza Zoltán

szeNC: Kőszeg lakosainak kí-
ván boldog Karácsonyt a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola  Kertész 

ramon tanuló által készített raj-
zával az iskola közössége.

Mgr. Matus Mónika
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Biomassza kazán épül
A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. 
100%-os tulajdonrészét 2014-ben 
megvásárolta a győri székhelyű 
cothec Kft. Ezt követően 2015. no-
vember 1-től a cég végzi Kőszegen 
a távhőszolgáltatást 470 lakásban, 
nyolc kiemelt nagyfogyasztónál, és 
65 egyéb épületben. Ilyen feladatot 
más városokban is ellát. A cothec 
Kft. alighogy megjelent a városban, 
már támogatta az Ostromnapokat, 
és szponzorálta az adventi ren-
dezvényeket. Ígérik a jó szokásuk 
megtartását, a várossal való tartós 
együttműködést, és a környezetet 
kímélő hatékony szolgáltatást.

A november 3-án megtartott saj-
tótájékoztatón a kft. ügyvezeté-
sét Huber László polgármester 
köszöntötte, és felidézte a városi 
távhőszolgáltatás múltját. Arról az 

egyedi helyzetről beszélt, mi-
szerint a kőszegi távhős cég-
nek sosem volt tulajdonosa az 
önkormányzat. Nem vették át a 
tulajdonrészt a ’90-es években, 
mert a megelőző időszakban 
elmaradtak a fejlesztések, ezért 
a belvárosban a drága üzemel-
tetésű olajkazánokkal történt a táv-
hőszolgáltatás. Azóta megtörtént a 
gázüzemű átállás, és a cégnek volt 
bécsi tulajdonosa is. Két évvel ez-
előtt a fűtés és a melegvíz-szolgál-
tatás csak kormányzati segítséggel 
folytatódhatott.
bercsi Gábor a cothec Kft. ügy-

vezetője bejelentette, 
hogy eben az évben 
a műszaki biztonság 
érdekében 30 millió 
Ft értékben hajtottak 
végre fejlesztést. A 
Deák utcai fűtőműnél 
vezetéket cseréltek, 
gázmotorokat vásárol-
tak, beépítettek meleg-
víz tárolásra alkalmas 
puffertartályokat, cse-

réltek vezérlőket, és a szolgáltatás-
hoz kapcsolódó egyéb eszközöket. 
Az ügyvezető beszélt a következő 
évekre vonatkozó tervekről is, 
amelyek elsődleges célja a korsze-

rűsítés. A tervek között szerepel a 
Deák utcai fűtőműnél egy 750 kW 
teljesítményű biomassza üzemű 
kazán telepítése, amely legkoráb-
ban a következő évi fűtési szezon-
ra készülhet el. A jelenlegi kazánt 
cserélik le egy kiváló hatásfokkal 
rendelkező kondenzációs kazánra, 
ugyanezt megteszik a Táncsics ut-
cai fűtőműnél is. A tervek szerint 
csatlakoznak a Dr. Nagy László 
EGYMI várható fejlesztéséhez egy 
nagyobb teljesítményű biomassza 
kazán telepítésével. Kérdésünkre 
bercsi Gábor ügyvezető elmondta: 
a fatüzelésű biomassza kazán védi 
a környezetet, füstkibocsátásuk 
minimális. Megköszönte az önkor-
mányzatnak – a Deák utcai telek 
biztosításával – a fejlesztéshez 
nyújtott segítséget. Az ügyvezető 
szavai szerint chipszszerű formával 
rendelkező faanyagot tüzelnek el, 
a kazán mellett néhány napra ele-
gendő mennyiségű fűtőanyag táro-

lására lesz szükség. Úgy 
látják, hogy a fűtéshez 
szükséges faalapanya-
got Kőszeg közvetlen 
környezetéből be tudják 
szerezni. A kft. tulajdo-
nosi körei működtetnek 
biomassza kazánokat 
többcsillagos szállodák-
ban, ahol a vendég csak 
a teherautók érkezését 

tapasztalja. A környezet tisztasá-
ga Kőszegen is biztosított lesz. A 
fejlesztések tervezett beruházási 
költsége meghaladja a 700 millió 
Ft-ot, a megvalósításhoz szükség 
lesz pályázati támogatásra is.
bercsi Gábor szavai szerint a fej-
lesztések határozott célja a szol-
gáltatást igénybe vevők számának 
a növelése, erre van lehetőség 
mindkét fűtőmű környezetében. 
Megköszönte Dalos Tibornak, a 
kőszegi távhőszolgáltatás felelős 
vezetőjének a munkáját.
A cothec Kft. a környezettudatos-
ság egyik képviselője, ennek érde-
kében rajzpályázatot hirdettek meg 
az árpád-házi iskolában. A felső 
tagozatosok közül Szőke Dávid (a 
képen) kapta az első díjat, aki egy 
komoly „műszaki dokumentációt” 
is mellékelt a rajzához. Az alsó ta-
gozatosok közül Kalincsák balázs 
érdemelte ki az „aranyérmet”.

Kámán z.

lására lesz szükség. Úgy 
látják, hogy a fűtéshez 
szükséges faalapanya-
got Kőszeg közvetlen 
környezetéből be tudják 
szerezni. A kft. tulajdo-
nosi körei működtetnek 
biomassza kazánokat 
többcsillagos szállodák-
ban, ahol a vendég csak 
a teherautók érkezését 

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

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

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

A mozgó árusító
 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!
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Felújított híd
December 5-én rögtönzött sajtótá-
jékoztató keretében adta át Huber 
László polgármester az Auguszt 
János utcában, a Malomárok fe-
lett lévő felújított hidat. A korábbi 
faszerkezet több helyen korhadt, 
veszélyessé vált, ezért az érintett 
lakosság kérte a híd felújítását, a 
testületi ülésen a képviselők is je-
lezték a városvezetés felé a prob-
lémát. Az önkormányzat a munka 
elvégzésére a Városgondnokságot 
bízta meg. A polgármester fon-
tosnak tartotta azt, hogy a város 

cége képes volt a híd 
felújítására, és köszö-
netet mondott a Forrás 
Kft.-nek (Kaltenecker 
Lajos) alvállalkozóként 
elvégzett munkájáért. 
Kovács István város-
gondnok arról beszélt, 
hogy a faszerkezet 
megbontása után újabb 
statikai problémák vál-
tak láthatóvá. Ezért az 
egyik tartópillért megerősítették, a 
másikat le kellett bontani, helyette 
újat építettek, a nyolc vasgerenda 
közül csak négy visszahelyezését 
engedélyezte a statikus. A négy 

új I-gerenda félmillió Ft-ba ke-
rült. A járófelületet vörösfenyőből 
alakították ki, a korlátokat pedig 
felújították. A híd kivitelezésének 
költsége nettó 3,4 millió Ft. Az utca 

elején lévő tábla továbbra is öt 
tonnás súlykorlátozást jelez. 
A városgondnokság az Auguszt 
János utcában elvégezte a fák 
koronájának a csonkítását a la-
kosság kérésére. A híd mögött, 
a Gyöngyös-patak partján lévő 
fa ágai is rövidebbek lesznek.
Huber László polgármester 
köszönetet mondott a hídfel-
újításban résztvevőknek az el-
végzett munkáért. Kapy Ferenc 

képviselő, aki az evangélikus iskola 
12/A osztályos tanulóival vett részt 
az eseményen, örömmel vette tu-
domásul az új híd elkészültét.

Kz   

elején lévő tábla továbbra is öt 
tonnás súlykorlátozást jelez. 
A városgondnokság az Auguszt 
János utcában elvégezte a fák 
koronájának a csonkítását a la-
kosság kérésére. A híd mögött, 
a Gyöngyös-patak partján lévő 
fa ágai is rövidebbek lesznek.
Huber László polgármester 
köszönetet mondott a hídfel-
újításban résztvevőknek az el-
végzett munkáért. Kapy Ferenc 

Ezredév hagyományai
December 1-jén Kőszegen tett 
látogatást L. Simon László a Mi-
niszterelnökség államtitkára, aki a 
kormány kastély és várprogramjá-
nak a felelőse. A politikus tárgyalt 

a városvezetéssel a Jurisics-vár 
felújításának folytatásáról, és ígé-
retet tett a tervek támogatására. 
Az elhangzottak szerint nemcsak 
fejlesztési célok, hanem a vá-

ros működése érdekében 
is szükség van a kormány 
támogatására.  Abban a 
KÖSZHáZ-ban (Jurisics-vár) 
került sor a lakossági fórum-
ra, amely szintén állami se-
gítséggel újulhatott meg.  A 
Polgári Esték keretében ágh 
Péter országgyűlési képvise-
lő meghívására érkezett Kő-
szegre L. Simon László ál-
lamtitkár. A négygyermekes 
családapa okkal beszélt a 
családok fontosságáról, ar-
ról, hogy a nemzet fogyását 
a családok támogatásával 
lehet és kell megakadályozni. A 
nemzet létszámának csökkenésé-
re nem jelent megoldást a – más 
politikai és kulturális hagyomá-
nyokkal rendelkező – migránsok 
érkezése. Az államtitkár hangsú-
lyozta, hogy Európa keresztény 
hagyományokra épül, és azok is 

felvették a keresztény kulturális 
örökséget, akik nem gyakorolják a 
vallást. Példaként említette, hogy 
az európaiak elfogadják a ven-
dégségbe érkezőkre, és a vendég-
látókra vonatkozó ezredév alatt 
kialakult hagyományokat.

Kz
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Energetikai felújítás
Az evangélikus iskola energetikai 
projektjének eredményes befeje-
zéseként hálaadó istentiszteletet 
tartottak, ahol szolgálatot tett 
Szemerei János a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke, Zsóri-Ments Orsolya 
iskolalelkész és baranyay csaba 
lelkész.
Az intézmény vezetése célul tűz-
te ki egy gazdaságosabban üze-
meltethető és a szükségleteknek 
jobban megfelelő épületegyüttes 
kialakítását az iskolai nevelés fel-
tételeinek további javítása érdeké-
ben. Ehhez kerestek támogatást, 
pályázati lehetőségeket, és nyertek 
el 325 millió Ft-ot. rodler Gábor 
intézményvezető elmondta, hogy 
a projekt keretében a kedvezőtlen 

hőtechnikai adottságokkal, kor-
szerűtlen elektromos hálózattal 
rendelkező épület fűtési, világítási 
rendszerét felújították, cserélték a 
nyílászárókat, valamint a napele-
mek és napkollektorok telepítése is 
megtörtént. 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
az emberek előtt álló kihívásokról 
beszélt. Kifejezte, hogy kemény 
munkára van szükség a város érde-
kében, hogy a korábbi megvalósult 
célokat további fejlesztések köves-
sék. Az evangélikus iskola energeti-
kai felújítása ismét bizonyítja, hogy 
újabb előbbre lépés történt. Az 
ünnepségen részt vettek Horváth 
Antal és Király csaba nyugalmazott 
igazgatók.

Kz

A zarándoklat
2016-ban Szent Márton évfor-
duló lesz, erre készül Vas megye. 
Gyöngyösfalu és Kőszegdoroszló 
temploma a szent nevét viseli, a 
két falu ezért is hagyományt kí-
ván teremteni. Az elmúlt évben a 
kőszegdoroszlóiak zarándokoltak 
Gyöngyösfaluba. Idén, november 
14-én Gyöngyösfaluból indultak 
a hívek a szomszéd falu temp-
lomába. Nem maradtak maguk-
ra, hiszen a Hegyalja falujából is 
érkeztek társak. A zarándokokat 
Kőszegdoroszló faluvégén fogad-
ták, köszöntötték őket a faluház-

ban is. Az idős emberek „csak” a 
templom előtt várták az érkezőket. 
A szentmisét Harangozó Vilmos és 
Porpáczy József esperesplébánosok 
tartották, akik – a jelenlévők szerint 
– Szent Márton örökségét adták to-
vább a híveknek. A vendéglátók az 
agapén is bizonyították szívélyes-
ségüket. A falu lakossága különbö-
ző finomságokkal, a Pogány-hegyi 
gazdák boraikkal járultak hozzá az 
emlékezetes naphoz. A zarándoklat 
szervezésében sokat tett Mihácsi 
István, Kiss Tibor és Joó Tamás.

Kámán z         

Az uszoda
Az uszoda ünnepi nyitva tartása a 
következő: December 21–22–23-
án 7.00 – 15.00 óra. December 
24–25–26-án zárva. December 
28– 29–30-án 7.00 – 15.00 óra. 
December 31-én és január 1-jén 
zárva. Január 2-án 10.00 – 18.00 
óra. Január 3-án zárva. 2016. január 
4-től az uszoda a megszokott nyit-
vatartási rendben működik tovább. 
Az uszoda dolgozói áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új eszten-
dőt kívánnak minden vendégüknek 
és minden kedves olvasónak!

Gyöngyösfalu: November 15-
én szeszélyes volt az időjárás. 
Gyönygösfalu ezen a napon ha-
gyományt teremtett, megrende-
zésre került az I. Márton búcsú és 
Kézműves Vásár a Szent Márton 
Plébániatemplom kertjében. A 
kézművesek Tamásné Geröly Mária 
meghívására jelentős létszámban 
tisztelték meg rendezvényünket. 
Láthattunk termékeket gyöngy-
fűzőtől, fafaragótól, keramikustól, 
textilbábostól, mézeskalács ké-
szítőtől. Karácsonyhoz közeled-
ve angyalkát, adventi koszorút 
is vásárolhattak az érdeklődők. 
A délelőtti szentmisét követően 
megtörtént az  I. Márton-napi 
Újbor szentelése, amely egyben a  
pösei borosgazdák ünnepe lett. Az 
eseményen közreműködött a Szent 
Márton Kórus férfikara, és a Pösei-
hegy gazdái bemutatták az idei év 
bortermését, Vörös cuvéet, Sár-
kányvért, Zweigeltet, Merlotot.

Az ebéd utáni csendet a Gencs-
apátiból érkezett Horváth Márk 
törte meg az emlékezetes orgona-
hangversenyével, amelyet a nagy-
számú közönség hatalmas tapssal 
jutalmazott. Mindeközben szorgos 
kezű gyerekek a kézműves sátor-
ban ragasztottak, festettek, barká-
csoltak. Majd a napocska is előbújt 
a Gyöngyház Óvoda gyermekeinek 
hívó szavára. Kis lampionnal a ke-
zükben emlékeztettek bennünket 
Szent Márton ünnepére. A vidám 
hangulatú nap zárásaként a bozsoki 
Dalárda a jelenlétével, a közönsé-
get vonzó műsorával tisztelte meg a 
falu ünnepét. A népes vendégsereg 
teát, süteményt, forralt bort és sült 
gesztenyét is fogyaszthatott. Ezen a 
napon több mint 400 vendég érke-
zett Gyöngyösfaluba, a templom-
kertbe. A szervezők nevében ezúton 
is köszönjük a felajánlásokat, és a 
támogatásokat. 

Vannesson  dóra

Búcsú és vásár

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

Az idősekről 
Ólmod: December 13-án, vasárnap 
14 órakor tartott „Falukarácsony” 
ünnepség keretében köszöntötték 
a község idős polgárait, és a jövőt 
képviselő gyermekeket. Hergovich 
Vince polgármester az idősek által 
létrehozott és képviselt értékekről 
beszélt, amelyet tovább kell adni az 
utódoknak. Egy-egy megszületett 
gyermek kincs a faluban, általuk 
biztosítható a jövő. A lakosságnak  

a faluhoz való kötődését jelenti a 
létszám növekedése. „Színpadra” 
léptek a gyermekek egy varázsla-
tos műsorral nemcsak a nagyszülők 
örömére. Ezen a délutánon videók 
vetítésével idéztek fel az egyes 
eseményeket. Az önkormányzat 
barátias agapéval köszöntötte az 
ünnepelteket, és mindenki egy-egy 
ajándékcsomaggal térhetett haza. 
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Időseket köszöntöttek

Bozsok
November 21-én a bozsoki Óvoda 
Szülői Munkaközössége szervezett 
jótékonysági bált. Külön műsorral 
készültek az anyukák és külön az 
apukák. Az édesanyák előadásában 
egy csodálatos „cselsztont” látha-
tott a közönség, amíg az édesapák 
előadásában megrendezték az I. 
bozsoki Fatert.
November 28-án köszöntöttük a 
falu szépkorú lakóit, külön tisztelet-
tel a kerek évfordulósokat: 85 éves 
Koller Ferencné, Marika néni; 80 
éves Hunyadvári Antalné, Gubicza 

Imre; 75 éves csáji Lajosné, Kutics 
Anna, Pásztor Tiborné; 70 éves 
Sziklai Ede, 65 éves banga Imréné, 
Jakab Frigyesné, Jakabné Kovács 
ágnes, Sziklai Edéné, Kutics György 
Frigyes; 60 éves baán Ferencné, 
banga László, Dávid Istvánné, 
Horváth György, Horváth Györgyné, 
Horváth Károly, Karikás Lászlóné, 
Kincses Gyula, Kollerné Francsics 
Gabriella, Kovács János. A bozsoki 
Dalárda és a Felnőtt Színjátszó kör 
műsorát követően vadpörkölttel 
és a jól ismert helyi süteménnyel 
kedveskedtünk nyugdíjasainknak, 
majd következhetett a közös nótá-
zás és tánc.

Advent első vasárnapjára Antal 
Zsuzsanna, Kissné banga rita, és 
Francsics Gábor munkájának kö-
szönhetően elkészült a bozsoki 
betlehem. 
December 5-én ellátogatott hoz-
zánk a Mikulás, aki a Kerekes Üzlet-
házban megtöltött zsákjait Dobrádi 
György lovasfogatával hozta el a 
gyerekeknek. A lázas várakozás 
közben a gyerekek a Három Kis-
malac című bábjátékot nézhették 
meg Kisteleki László előadásában. 
A Bozsoki Képviselő-testület 
nevében kívánok a falu minden 
lakójának áldott, békés boldog Ka-
rácsonyt, és boldog Újévet! 

Darabos Béla polgármester

Fejlesztések 
Horvátzsidány: November 28-án 
ünnepélyes keretek között köszön-
tötték a falu idős polgárait, és egy-
ben átadták az energetikai szem-
pontból felújított önkormányzati 
épületeket. ágh Péter országgyű-
lési képviselő példaképként tekin-
tett a szépkorúakra, akiknek pél-
dájából erőt lehet meríteni minden 
feladat elvégzésére. Krizmanich 
István polgármesterrel a korábbi 
időszakban megfogalmazták a kö-
zös célokat, azt az energia-megta-
karítást eredményező fejlesztést is, 
amelyet ünnepélyesen és közösen 
adtak a falu lakóinak. A polgár-
mester elmondta: az energia ha-
tékonysági pályázat keretein belül 
3000 négyzetméter szigetelőanya-
got használtak fel, valamint 200 
négyzetméter üvegfelületet és 73 
nyílászárót cseréltek ki.
Horvátzsidány Község Önkormány-
zatának tulajdonában álló épülete-
ken a KEOP 5.7.0/15-2015-0001 
pályázat keretében energetikai kor-
szerűsítést végeztek el. A korszerű-
sítés kiterjed az épületek (óvoda, 
művelődési ház, idősek klubja) 
utólagos külső homlokzati szigete-
lésére, és a padlás is hőszigetelésre 
került. Az energia-megtakarítás 
érdekében a művelődési ház, va-
lamint az idősek klubja esetében 
a nyílászárókat korszerű, három-
rétegű hőszigeteltre cserélték. A 
település a fejlesztés eredménye-
ként jelentős összeget takarít meg 
évente. A projekt összköltsége 52 
806 875,- Ft, mely összeg 100%-
ban pályázati támogatásból került 
finanszírozásra.

Peresznye: November 22-én az 
Integrált Közösségi Házban (Kultúr-
ház) köszöntötte az önkormányzat 
az időseket. Délután két órakor a 
finomságokkal megterített asztalok 
mellett beszélgetett az 57 szépkorú. 
Grüll János polgármester elmondta, 
hogy a falu példaképei az idős em-
berek, és okkal érdemelték ki a la-
kosság tiszteletét. A falu eredményei 
az ő munkájukon is alapszik. Né-
meth István plébános a hit összetar-
tó erejéről beszélt. Az ünnepségen 
meghívottként és hazatérőként is 
jelen volt Dumovits István plébános, 

aki a szülői házát múzeumként ado-
mányozta a falunak. A 75. életévét 
taposó atya szívhez szólóan beszélt 
az idős társakhoz. Örömteli perceket 
adtak az óvodások, akik a nagyszü-
lőknek bemutatták a falu óvodájá-
ban tanultakat. (A falu számára pe-
dig külön öröm a 26 óvodás, hiszen 
évek óta nem voltak ilyen sokan.) 
Az ünnepség része volt, amikor az öt 
tamburás „színpadra” állt, és órákon 
át zenélt, énekelt horvát és magyar 
nyelven. Az énekbe bekapcsolódtak 
az idősek is.

Kz

Advent
Nemescsó: A község 
néhány vállalkozó szel-
lemű lakója készítette 
el a Faluház előkert-
jében az adventi ko-
szorút, amelynek gyer-
tyáit vasárnaponként 
meggyújtják. Az elsőt 

• Decemberben fejeződik be a Pe-
tőfi Sándor utcában a csapadékvíz 
elvezetése. 
• Hozzánk is eljött a Mikulás házról 
házra járva meglátogatta és meg-
ajándékozta a gyerekeket.
• Örömmel és lelkesen vettünk 
részt a kőszegi Adventi vásáron, 
ahova elvittük magunkkal a mé-
zeskalácsból készült parasztháza-
kat. A látogatók megcsodálták az 
édes csodákat. 

Év vége Cákon
• Készülődünk az Adventi koncert-
re. A zenei csemegét december 23-
án 18 órakor a Zenélő udvarban 
tartjuk. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, akiket belépődíj 
nélkül forralt borral és kaláccsal 
várjuk.
békés, boldog Karácsonyi Ünne-
peket, eredményekben gazdag 
Újesztendőt kívánunk a Kedves 
Olvasóknak!

Paukovics Józsefné

az egyház, a 
másodikat az 
Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, 
a harmadikat 
a Nemescsói 
Tézsula Ha-
gyományőrző 
Egyesület, ka-
rácsony előes-
téjén, a negye-
dik vasárnapon 

Nemescsó Község Önkormányza-
tának egy-egy képviselője gyújtja 
meg a gyertyát. Az események 
perceit versek, énekek tették ün-
nepélyessé. A közösen elfogyasz-
tott forralt bor, tea, sütemény 
alkalmat adott a beszélgetésre 
is. A Hagyományőrző Egyesület 
tagjainak jóvoltából nagyanyáink 
korát felidéző karácsonyfában 
gyönyörködhettek a jelenlévők, 
és kóstolhatták a házi készítésű 
szaloncukrot.

Százesztendősen sétált az udvaron
„Jó volt a karácsonyunk, mert anyánk jó volt hozzánk.”

Kőszeg, december 11. péntek 
14.15 óra. Franciska néni, az 
Acsádi Szociális Otthon lakója elő-
ször járókerettel, majd bottal, aztán 
anélkül óvatosan sétálgatott az 
udvaron. A fotó kedvéért megállt, 
és türelmesen várakozott. „rólam 
készít fényképet? Öreg vagyok” – 
mondta egymás után többször is. 
Franciska néni, bata Ödönné (Ko-
vács Franciska) idős asszony, de-
cember 23-án lesz százesztendős. 
Az ünnepelt köszöntését december 
18-án tartják. Azt biztosan tudjuk, 
hogy a városvezetéstől kap aján-
dékot, és egy nagy csokor virágot 
Kőszegszerdahely polgármesterétől. 
A fotózást követően Franciska néni-
vel a szociális otthon előterében ül-
tünk le beszélgetni. bekapcsoltam 
a diktafont, amely rögzítette a kö-
vetkező szerteágazó mondatokat.
÷Kőszegszerdahelyen a malom-
ban laktunk, édesapám meghalt 

a világháborúban. Én nem ismer-
tem. Ott maradt a négy lánygyer-
mek. Ott a vízimalomban nőttünk 
fel, mert a vízimalom a nagyapá-
mé volt. Édesanyám is ott élt ve-
lünk, négyen voltunk lányok, a 
harmadik voltam én. Ella és Olga 
az idősebb. Aztán én következ-
tem, és Mariska.
…
Zoli unokám van Szombathelyen. 
Már nem tudok úgy gondolkodni. 
El szoktam menni Nagykátára, 
ott volt a lányom. Leginkább ott-
hon voltam Kőszegen. Kőszegen 
vettem szoba-konyhás lakást a 
gimnázium mellett. 
...
Már megöregedtem, nem jó 
megöregedni. Addig jó, amíg az 
ember dolgozni tud. Annyi gyü-
mölcsöt hordtam ide az öregek-
nek. Mindig kerékpároztam, még 
Szombathelyre is elmentem ke-

rékpárral, vittem gyümölcsöt az 
unokámnak. Kimentem a hegy-
be, a Park Szállótól nem messze 
szedtem létráról a gyümölcsöt. 
A szomszéd mindig fenyegetett, 
hogy leesek. Nem estem le én 
soha. Mindig vigyáztam, melyik 
ágra lépek rá. 
…

Cipekedtem nagyon sokat. Keres-
tem a munkát. Az alsógyárban, a 
Posztógyárban dolgoztam, a rak-
tárban csomagoltam. Nyírógépen 
is dolgoztam.
…
Nekem korán el kellett mennem 
dolgozni. Anyám nem tudott any-
nyi lányt eltartani. Nem volt köny-
nyű az élet. Nem lazsálhattunk, 
meg kellett valamiből élni. 
…
Valamit kaptunk karácsonyra. Jó 
volt a karácsonyunk, mert anyánk 
jó volt hozzánk. Volt hegyünk, ott 
neveltük a fákat, karácsonykor 
kivettük. Anyám egyedül nevelt 
bennünket. Jó volt együtt len-
nünk. Szerettük anyánkat. 
…
Mindig becsületesen dolgoztam. 
Férjhez mentem. Két gyermeket 
neveltem, egy fiam volt meg egy 
lányom. Azt mondta a fiam, hogy 
ilyen jó édesanyja senkinek nincs, 
mint nekünk. Szerettem a gyer-
mekeimet, igen szerettem. Elmúlt 
az idő. Sajnos megöregedtem.”

Lejegyezte: Kámán Z.
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A festmény
Németh János festőművész-ta-
nár  „Kapcsolatok, Kőszeg – 
Nyitrageren-csér” címmel festményt 
készített a Kőszeg és Vidéke újság 
számára, amely a 2016. évi naptár 
részét képezi. Tisztelettel köszönjük 

az önkéntes munkáját. Az alkotáson 
egységbe foglalta a két település 
múltját. bal oldalon látható Kőszeg 
jellegzetessége, a Jurisics-vár. A 
középen magasló szőlőhajtásokon 
túl Nyitragerencsér jellegzetessé-
ge, a XI-XII. században épült Szent 
György katolikus templom emel-
kedik ki. Előtte a „Gerencséri utca 

végig piros rózsa” látványa. Ezt a 
népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a 
faluban. Az itt élő magyarok lokál-
patriotizmusának szimbóluma a pi-
ros rózsa, amely a gerencséri utcán 
szemet gyönyörködtető látványt 
nyújt. A templom tornyán túl, a 
Zobor-hegyen tör felfelé jelképesen 
az emlékmű. Jelképesen, mert az 

1896. augusztus 30-án felavatott 
emlékművet 1921. február 21-
én felrobbantották. A megmaradt 
talapzat zarándokhely lett. A hon-
foglaló magyarok ennek közelében 
vívták meg az utolsó csatájukat. 
A Zobor-hegyen túl terülnek el a 
csitári-hegyek.

Kámán z

Kálvária-templom
A Kálvária-hegy alatt lévő szociális 
otthon lakói egyik szentmise után 
adták át a karácsonyi köszöntés-

ként gyűjtött adományukat. Az itt 
élők már nem tudnak feljutni a 
hegycsúcson lévő Kálvária-temp-
lomhoz, amely annyi örömet adott 
a kőszegieknek évszázadokon át. 
Székely apát így írt a naplójában: 
„Amennyi bánatot okozott a leégé-
se, annyi örömöt hoz az építése”. Az 
apátplébános 1947. október 19-én 
történt bejegyzésében szörnyűséges 
katasztrófáról írt, mert éjfél előtt öt 
perccel gyújtogatásból származó, 
harapódzó tűz miatt ébresztették. 
Az akkori összefogás újjávarázsolta 
a templomot, amelyet 1729. szep-
tember 14-én szentelt fel Kisóczy 
Mihály jezsuita rendfőnök. 

Kz

A koncert
Kőszegpaty: December 13-án a 
Kőszegi Vonósok egy varázslatos 
koncerttel ajándékozták meg a 
falu lakosságát. A Szent Miklós-
templom padsoraiban a hallgató-
ság méltó figyelemmel követte az 

„Északi fény” című adventi kon-
certet. Scheer bernadett a vonós 
társaival már másodszor mutatta 
meg a zene szépségeit a közönség-
nek. A folytatás szándékát fejezte 
ki az együttes vezetője. A koncert 
a „csendes éj” dallamával, közös 
eléneklésével fejeződött be. 

Kz



JÚLIus szePteMber
 1 Tihamér
 2 Ottó, Ottokár
 3 Kornél, Soma
 4 Ulrik, babett
 5 Emese, Sarolta
 6 csaba, romola
 7 Apollónia
 8 Ellák, Edgár
 9 Lukrécia, Marina
 10 Amália, Alma
 11 Nóra, Lili
 12 Izabella, Dalma
 13 Jenő, Szilvánusz 
 14 Örs, Stella
 15 Henrik, roland
 16 Valter, Kármen
 17 Endre, Elek
 18 Frigyes, Kamill
 19 Emília, Esztella
 20 Illés, Marina
 21 Dániel, Daniella
 22 Magdolna
 23 Lenke, borisz
 24 Kinga, Kincső
 25 Kristóf, Jakab
 26 Anna, Anikó
 27 Olga, Liliána
 28 Szabolcs, Alina
 29 Márta, Flóra
 30 Judit, Xénia
 31 Oszkár, Heléna

 1 boglárka, boglár
 2 Lehel, Özséb
 3 Hermina, Kíra
 4 Domonkos
 5 Krisztina
 6 berta, bettina
 7 Ibolya, Afrodité
 8 László, Eszmeralda
 9 Emőd, roland
 10 Lőrinc, blanka
 11 Zsuzsanna, Tiborc
 12 Klára, Letícia
 13 Ipoly, Gertrúd
 14 Marcell
 15 Mária, Vladimir
 16 ábrahám, rókus
 17 Jácint, Arika 
 18 Ilona, Ilka
 19 Huba, Lajos
 20 Szent István ünnepe
 21 Sámuel, Hajna
 22 Menyhért
 23 bence, Szidónia
 24 bertalan, Jonatán
 25 Lajos, Patrícia
 26 Izsó, Tália
 27 Gáspár, cézár
 28 ágoston, Mózes
 29 beatrix, Erna
 30 rózsa, rozalinda
 31 Erika, bella

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

 1 Mindenszentek
 2 Achilles, Tóbiás
 3 Győző, Hubert
 4 Károly, Karola
 5 Imre, Tétény
 6 Királynap
 7 rezső, csenger
 8 Zsombor, Kolos
 9 Tivadar
 10 réka, Ariel
 11 Márton, Martin
 12 Jónás, renátó
 13 Szilvia, bulcsú
 14 Aliz, Huba
 15 Albert, Lipót
 16 Ödön, Edmond
 17 Gergő, Hortenzia
 18 Jenő, román
 19 Erzsébet, Zsóka
 20 Jolán
 21 Olivér, Mária
 22 cecília, csilla
 23 Kelemen
 24 Emma, Flóra
 25 Katalin, Katinka
 26 Virág, Leonárd
 27 Virgil, Amina
 28 Stefánia, Trisztán
 29 Taksony, brenda
 30 András, Andor

H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ

 1 Újév, Fruzsina
 2 ábel, ákos
 3 Genovéva
 4 Titusz, Leona
 5 Simon, Edvárd
 6 boldizsár, Gáspár
 7 Attila, ramóna 
 8 Gyöngyvér, Keve
 9 Marcell
 10 Melánia, Vilma
 11 ágota, Agáta
 12 Ernő, Tatjána
 13 Veronika, Vera
 14 bódog, Félix
 15 Lóránt, Loránd
 16 Gusztáv, Dániel
 17 Antal, Antónia
 18 Piroska, Margit
 19 Sára, Márió
 20 Fábián, Sebestyén
 21 ágnes, Menyhért
 22 Vince, Artúr
 23 rajmund
 24 Timót, Tádé
 25 Pál, Henrik
 26 Vanda, Paula
 27 Angelika
 28 Károly, Karola
 29 Adél, Eta
 30 Martina, Gerda
 31 Marcella, Lujza

P
SZO

V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO
V
H
K

SZ
cS
P

SZO

 1 Ignác, Virgínia
 2 Karolina, Aida
 3 balázs, Oszkár
 4 ráhel, csenge
 5 ágota, Ingrid
 6 Dorottya, Dóra
 7 Tódor, rómeó
 8 Aranka, Jutocsa
 9 Abigél, Alex
 10 Elvira, Ella
 11 bertold, Marietta
 12 Lívia, Lídia
 13 Ella, Linda
 14 bálint, Valentin
 15 Kolos, Georgina
 16 Julianna, Lilla
 17 Donát, Lukács
 18 bernadett, Leó
 19 Zsuzsanna
 20 Aladár, álmos
 21 Eleonóra, Dorina
 22 Gerzson, Zétény
 23 Alfréd, Mirtill
 24 Szökőnap
 25 Mátyás, Jázmin
 26 Géza, Alexander
 27 Edina, Viktor
 28 ákos, bátor
 29 Elemér, Antónia 
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 1 Albin, Albina
 2 Lujza, Henrik
 3 Kornélia, Nelli
 4 Kázmér, Zorán
 5 Adorján, Adrián
 6 Leonóra, Inez
 7 Tamás, Tomaj
 8 Zoltán, beáta
 9 Franciska, Fanni
 10 Ildikó, Melissza
 11 Szilárd, borsika
 12 Gergely, Miksa
 13 Krisztián, Ajtony
 14 Matild, Tilda
 15 Nemzeti ünnep
 16 Henrietta, Vidor
 17 Gertrúd, Patrik
 18 Sándor, Ede
 19 József, bánk
 20 Klaudia, Alexa
 21 benedek, Napsugár
 22 beáta, Izolda
 23 Emőke, Kartal
 24 Gábor, Karina
 25 Irén, Írisz
 26 Emánuel
 27 Húsvét, Hajnalka
 28 Húsvét, Gedeon
 29 Auguszta,Jónás
 30 Zalán, Gujdó
 31 árpád, benő

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

 1 Tünde
 2 Kármen 
 3 Klotild 
 4 bulcsú
 5 Ferdinánd
 6 Norbert
 7 róbert
 8 Medárd 
 9 Annabella
 10 Margit, Gréta
 11 barnabás
 12 Villo, cinnia
 13 Antal, Anett
 14 Vazul, Herta
 15 Jolán, Vid
 16 Jusztin
 17 Laura, Alida
 18 Arnold
 19 Gyárfás, Zóra
 20 rafael, Dina
 21 Alajos, Leila
 22 Paulina
 23 Zoltán, Edua
 24 Iván, Héra
 25 Vilmos
 26 János, Pál
 27 László
 28 Levente, Irén
 29 Péter, Pál
 30 Pál, Apostol
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Németh János: Kapcsolatok, Kőszeg – Nyitragerencsér
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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 munkakörben 
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

rAKtárOs
Az Ön képességei:  
 • legalább középfokú végzettség 
 • targonca vezetői jogosítvány
 • raktározás területén szerzett gyakorlat
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • számítógépes ismeret (SAP) előnyt jelent
Feladatok:
 • anyagmozgatás a termelés és a raktár között 
 • készáru csomagolása
 • minőségi követelmények betartása
 • egyéb raktári feladatok ellátása

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, valamint 
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk si-
kereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. december 31-ig az 
alábbi címek egyikére:

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

Békés karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet 

kívánunk!

Lukácsháza hírei
December 4-én a Közösségi Ház-
ban Lukácsháza képviselő-testüle-
te közmeghallgatást tartott. Virág 
János polgármester ismertette a 
település lakóinak a 2015. évi 
fejlesztéseket, eseményeket és az 
önkormányzat 2016. évi terveit, 
elképzeléseit.
December 5-én este a Falu Mi-
kulása látogatott el a lukácsházi 
gyerekekhez, és vitte el ajándékait. 
A csillogó szemű gyerekek verssel, 
énekkel köszöntötték a Télapót, aki 
mindenkiről elmondta, hogy mit lá-
tott a távcsövén.
December 6-án a Szent Márton 
Kórus tartotta hagyományos ad-
venti hangversenyét a Közösségi 
Házban. A Simkó Zsuzsa énekkar-
vezető vezényletével felcsendülő 
karácsonyi dalok mellett a nagy-
számú közönség betlehemes játé-
kot is láthatott. A műsorban köz-
reműködött Lezsák Vilmos csellón, 
Madár ágnes klarinéton, Pulai Teréz 
fuvolán, Várhelyi Zoltán citerán. Se-
regély Krisztina szólót énekelt. 
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete december 12-én a Kö-
zösségi Házban tartotta meg az „Új 
bor dicsérete” című rendezvényét, 
ahol a helyi és a környező tele-
pülések gazdái mutatták be idei 
új boraikat. A rendezvényt meg-
tisztelték a csepregi és a kőszegi 
borbarát hölgyek és a kőszegi bor-
királynő bilics Enikő is. Felléptek a 
kőszegszerdahelyi színjátszók, és 
Major Judit, Juli néni személyében. 
December 16-án az óvodásokat 
és az iskolásokat várják a Mesebér-
let előadására a Közösségi Házba. 
A karácsonyra készülődve a Vad-
vacsora című előadást tekinthetik 
meg a kicsik.
december 18-án avatják a Kos-
suth utcai új térköves járdát és 
a zárt csapadékvíz hálózatot. Az 
ünnepségen köszöntőt mond ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
Virág János polgármester. Köz-
reműködik a Szent Márton Kó-
rus, valamint Novák Henrietta és 
Kriston Zille. A beruházás kivitele-
zője a GEOMÉ Kft. Ezen a napon 
adják át ünnepélyesen a ScHOTT 
Lukácsháza SE Leader pályázati 
forrásból vásárolt Ford custom  új 
mikrobuszát  is.

December 19-én 17 órakor kerül 
sor a Közösségi Házban a hagyo-
mányos Mindenki karácsonya című 
műsorra. Fellépnek a Gyöngyház 
Óvoda nagycsoportosai, valamint 
a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor 
általános Iskola tanulói.
A Lukácsházi Boszorkányok 
Egyesülete az idei évben is süte-
ménnyel kíván boldog karácsonyt 
a település idős lakói számára. 
A bosziknak a középiskolások is 
segítenek a csomagok kézbesíté-
sében. 
December 8-án tartotta idei záró 
foglalkozását a Közösségi Házban a 
babaringató klub. bolfánné Zhörer 
Mónika a boszik egyesületi elnöke 
által szervezett és a foglalkozásokat 
vezető Tettinger Virág a közelgő ün-
nep alkalmából ajándékkal köszön-
tötte a kis lurkókat és a szülőket.
December 29-én a Nyugdíjas klub 
tartja hagyományos előszilveszteri 
bálját a lukácsházi Közösségi Ház-
ban.
Adventi gyertyagyújtás. Az ad-
venti vasárnapokon a Közösségi 
Ház szervezésében a Szombathelyi 
utcai fa harangláb előtt került sor 
– a műsort követően – a gyertya-
gyújtásra. November 30-án a Szt. 
Márton Kórus, december 6-án a 
Dr. Tolnay Sándor általános Iskola 
tanulói verseit, december 13-án a 
Gencsapáti Hagyományőrző Egye-
sület betlehemes előadását tekint-
hették meg az érdeklődők. De-
cember 20-án ismét a Szt. Márton 
Kórus ad műsort. Minden vasárnap 
Porpáczi József esperes Úr mondta 
el a nap és az ünnep üzenetét. Ezt 
követően forralt bor és meleg tea 
várta a résztvevőket.
A lukácsházi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó 8 település 20 
millió Ft-os önerő alapot hozott lét-
re a mikrotérség projektjeinek elő-
finanszírozására és megalapította 
a Gyöngyösmenti Nonprofit Kft.-t, 
amely a települések települési és 
térségfejlesztő lehetőségeit hivatott 
felmérni, azt összehangolni és segí-
teni a megvalósítást.
Lukácsháza Község Önkor-
mányzata a térség valamennyi 
lakójának Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gaz-
dag Új esztendőt kíván!
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Mindenki Mikulása
Hamar elterjedt a híre, hogy az iga-
zi Mikulás a Jurisics-vár belső ud-
varán fogja üdvözölni a gyerekeket 
december 5-én este. rengeteg ki-
csi és nagy „gyerek” érkezett, hogy 
élvezhesse a szervezők által össze-
állított műsort, melyet a bersek Jó-
zsef általános Iskola diákjai adtak. 
Az idei év ajándékozása különösen 
jól sikerült, hiszen ismét sok-sok 
segítőre talált a nagyszakállú. A 
fő támogató cothec Kft. (Kőszegi 
Távhő) mellett rengetegen siettek 
a puttonyt megtölteni. Így aztán 
nem csoda, hogy nem bírta el a 

Mikulás azt az 
550 csomagot, 
amely szétosz-
tásra került. 
A Jurisics-vár 
munkatársai 
segédkeztek, 
hogy minden-
ki elégedetten, 
ajándékkal a 
kezében tá-
vozhasson – persze csak, ha jól 
viselkedett az év folyamán. A hosz-
szú sorból arra következtethettünk, 
hogy – mint azt az egyik szervező, 

Sokan tettek azért, hogy a Min-
denki Mikulása rendezvényről 
a gyerekek élményekkel és teli 
csomagokkal térhessenek haza.
De kik is segítettek?
KIeMeLt táMOGAtó:
cOTHEc KFT. – KŐSZEGI 
TáVHŐ
További Kedves Támoga-
tók: rátz Zoltán – Vendégba-
rát Kft., Káldi csaba, Kőszegi 
Ipartestület, Fókusz Üzletlánc 
(Vianni), Tóthné Eszenyi Krisz-
tina, biotéka – Neudl Mariann, 
Szárnyas János, böröcz Tamás, 
bersek József általános Iskola, 
bE-JÓ Táncegyüttes, Váradi Já-
nos, Huber László, básthy béla, 
Strucc Étterem, Mozsolitz Tibor, 
Nagyné Kövér Tímea, csokiszeg, 
Kamilla Virágház, Pont bolt, 
Virág Orsolya, Trifusz Péter, 
Szabadfi Fejes Györgyi, Varga 
Pc, Gelencsér Evelin, Wachter 
Krisztina, Drescher Károlyné, 
Petkovits Edit, Kocsis renáta.

Gelencsér Ildikó is elmondta – Kő-
szegen csak jó gyerekek és felnőt-
tek élnek.

táF. 

Állomás 

Jótékonyan
A Harmónia címet kapta a csók 
István Művészkör adventi, jóté-
konysági kiállítása. Ebben az évben 
tizenharmadik alkalommal mutat-
ták be munkáikat az Írottkő Hotel-
ben. Az év folyamán meghí-
vott hazai és külföldi alkotók 
vendégeskedtek Kőszegen, 
de a kör tagjai is szerepeltek 
Szencben, balatongyörökön, 
Vonyarcvashegyen és Győrben 
is. Legnagyobb rendezvényük 
a Nemzetközi biennále volt. 
Mint december 5-én bráder 
Tamás felvezetőjében említet-
te, Huber László polgármester 
sokadszorra tisztelte meg a 
kör kiállítását. A városvezető 
megnyitójában Michelangelót 

idézte és biztatta az alkotókat. 
Ez alkalommal is vendégszereplők 
tették hangulatosabbá a találko-
zót. Nem először lépett a közönség 
elé a hűséges bE-JÓ Táncegyüttes, 
a bájos Tolnay Veronika, az újjá-
alakult Tücsökzenekar, a Kőszegi 
Vonósok és Lakihegyi Ibolya se. Az 

Különleges meglepetéssel szolgált 
a Mikulás Szombathelyen. A he-
lyi Vasútmodellező és Vasútbarát 
Egyesület terepasztalát állították 
ki a megyeszékhely vasútállomá-
sán. A hír attól érdekes számunk-
ra, hogy a váróteremben Kőszeg 
állomása és annak környéke „ele-
venedett meg” vonattal, utazókö-
zönséggel, utcai járművekkel. 
A terepasztal 2009-től folyamato-
san épül, még a növényzet, a fák 
fajtái is a valóságot modellezik. 
„A pálya elhelyezése és vonalve-
zetése is az eredeti tervek alapján 
készült” – mesélte Nacsa Zoltán az 
egyesület elnöke. 
A bemutató december 3-tól 6-ig 
volt megtekinthető.
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esemény kedves pillanatai voltak, 
amikor Kolnhofer Ildikó tanítvá-
nyai – Illés Donatella, Maroskövi 
Viktória, Maroskövi ádám – ver-
set mondtak, valamint közönség 
elé lépett Kállai Judit és Tánczos 
Krisztofer.
A művészkör az árverés bevételét 

gyógyításra aján-
lotta fel. 
Az összegyűlt ösz-
szeget az egyesület 
nevében Palcsó 
Julianna, bráder Ta-
más és Gódor József 
a család otthoná-
ban adta át a beteg 
fiatalembernek. (A 
képen az árverésből 
összegyűlt összeg 
átadása látható.)

tóthárpád F.

Kőszegfalva
A Kőszegfalvi baráti Kör – 
saját költségén és támoga-
tók segítségével – novem-
ber 4-én köszöntötte a falu 
idős lakóit. Elsőként az idén 
nyugdíjba vonulókat. Egye-
di tisztelet övezte az 1923-
ban született Kiss Lajosnét, 
aki a találkozón nem tudott 
részt venni. Az asszonykó-
rus sváb és magyar nyelvű 
énekével szórakoztatta az 
ünnepelteket. A falu közel 
30 óvodása a nemzetiség 
nyelvén előadott műsorával 

érdemelte ki a tapsot. A vacsora 
ízletes volt, a nótázás késő éjsza-
ka ért véget.

December 4-én a baráti kör tagjai 
kisbusszal utaztak el Ilmicbe, ahol 
találkoztak Piringsdorf  falu képvi-

selőivel. A két települést ba-
rátsági szerződés köti össze, 
amit Kőszegfalva alapításá-
nak 300. évfordulóján erősí-
tettek meg. Az Ilmicbe szóló 
meghívás viszonzása volt a 
Nyitragerencséren megvaló-
sult hétvégének. 
December 5-én érkezett 
meg a baráti kör „örökös” 
Mikulása. Délután kézműves 
foglalkozást tartottak a gyer-
mekeknek, akik a puttonyból 
45 csomagot vehettek ki.

 Kz
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Karácsony-vár
A Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház „társulata” a 2015-
ös évet teljes egészében az „új” 
helyen, a KÖSZHáZ-ban tölthette 
mindazon feladatok ellátásával, 
amelyek egy részét a felújítás alatt 
mellőzni kényszerült.  
Az intézmény a bevételeinek jelen-
tős hányadát turisztikai feladatok 
ellátásával teremti meg. A látoga-
tottság növelése volt az idei eszten-
dő egyik legfontosabb cékitűzése. A 
megszépült komplexum és a kínált 
szolgáltatások sok iskolás és felnőtt 
csoportot vonzottak Kőszegre. 
„A helyiek körében sikeres Vár-
kártya is beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket” – tudtuk meg Pócza 
Zoltán igazgató úrtól. Már lehetőség 
van a 2016-os kártyák kiváltására, 

amelyek ez év decemberében is 
igénybe vehetők. Sokan talán nem 
is gondolnak arra, hogy karácsonyi 
ajándék, figyelmesség, ha család-
tagjainkat Várkártyával lepjük meg. 
A felnőtteké 500, a diákoké 250 
forint csupán az éves díj!
A december a művelődési központ 
életében is az ünnep jegyében te-
lik. Ilyenkor láthatjuk a művészeti 
csoportok évzáró bemutatóit. A 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a 
concordia-barátság Énekegyesület 
és a cirákulum együttes műsora, a 
Mindenki Mikulása, a Szilveszteri 
futás évek óta népszerű rendez-
vény. Ugyancsak nagy érdeklődésre 
számíthat a december 24-i Jézuska 
váró mesefilm vetítés. Találkozzunk 
a várban! táF.

Már megszoktuk, hogy a Szent 
Imre-templom oldalában kapott 
helyet a karácsonyi jászol. Azt 
azonban nem tudjuk, hogy kiknek 
köszönhető a szépen berendezett 
kapualj.
bakos György és Petkovits Sándor 
tájékoztatta lapunkat arról, hogy 
példás összefogással, a Natúrpar-
kért Egyesület, a Kőszegi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat a Kő-

szegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
a Kőszegi római Katolikus Plébá-
nia együttműködésével alakították 
ki a József-kapuban a betlehemet 
mintázó teret. Ha advent idején 
arra járunk, láthatjuk, hogy a Kis-
jézus még nincs a helyén. Érdemes 
szenteste is ellátogatni a temp-
lomhoz, mert mire megszületik, a 
jászolban is elhelyezésre kerül a 
Megváltónkat ábrázoló kis szobor.

A kőszegi jászol

A munka nem állhat meg
L. Simon László a Miniszterelnök-
ség államtitkára városunkba láto-
gatott december 1-jén. Ekkor nyílt 
mód arra a beszélgetésre, melyen 
Pócza Zoltán is részt vett, és amely 
a vár további felújítási munkáinak 
a lehetőségeiről szólt. 
A felújítás folytatását mindannyian 
várjuk. általa lehet teljes az épület-
komplexum kínálata. bíztató, hogy 
„a kormány által kiemelten számon 
tartott projektek között szerepelnek 
a kőszegi vár további munkálatai”. 
Ekkor kerülhet sor a KÖSZHáZ te-
tőterének a kialakítására, a külső 
várkapu feletti épületrész felújítá-
sára, az északi torony látványele-
mekkel való felszerelésére, haszno-
sítására, a most még csak molinón 
látható oltár restaurálására és a 
nyílászárók cseréjére is.
Az államtitkári ígéret mellett szük-
ség lesz további forrásokra is. „Na-
gyon várjuk a pályázatok kiírását” 
– nyilatkozta Pócza Zoltán igazga-
tó úr. Az intézmény azon dolgozik, 
hogy felkészülten tevékenykedhes-
sen a sikeres projektek érdekében.
Minden évben újabb célként kerül 

megfogalmazásra a nyári színház 
„felépítése” is.  Nemcsak a reper-
toár összeállítása a feladat, hanem 
– évek óta tervben van – szükség 
volna például a nézőtér moderni-
zálására is. A Kőszeg és Vidéke kér-
désére megtudtuk, hogy a 2016-os 
évaddal – Kelemen József (1961–) 
személyében – új rendezőt is ava-
tunk. Kelemen József (a képen) a 
kaposvári csiky Gergely Színház 
színész-rendezője. Kőszegen 2014-
ben a Vízkereszt, vagy bánom is 
én című darabban láthattuk, mint 
Orsinót.

táF.
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Legutóbb két éve jöttek össze Kő-
szegen az egykori Herman Iskola 
pedagógusai Pochán Ferencnél. 
(Iskolájuk jogutód nélkül szűnt 
meg. Amíg a MáV Alapítványi isko-
la működött – ez még jogutód volt 
–, addig nem múlt el karácsony, 
amit ne ott ünnepeltek volna.) A 
kiszámíthatóság, a szakmai tudás 
és a végtelen gyermekszeretet se-
gítette munkájukat a kis vasutas 
gyerekeknél, akik nélkülözni voltak 
kénytelenek a mindennapos szülői 
jelenlétet. A gyermekek hálája, a 
mai napig tart. 
Akik mindig itt voltak: bodor 
Sándorné, File László, rákosi 
Györgyné, Varga Zoltánné, Hor-
váth Istvánné, Kákossy Endréné, 
rónay Gábor, Szendiné Kovács 

Katalin. El tudott jönni volt igaz-
gatójuk Döbrősy József is. Mintha 
első órájuk megtartására készültek 
volna, olyan izgalommal mondták 
el gondolataikat. reméljük, jövőre 
ugyanitt egészségben köszönthetik 
azokat is, akik most betegség, uta-
zás miatt távolmaradtak: Surányi 
Imrénét, Soós Gyulánét és Gráf 
Lászlónét.
 Kiss János

Ismét találkoztak

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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Visszatekintő
Advent első vasárnapjának ünnepe az Írottkő 
Natúrpark, a Jurisics-vár Művelődési Központ, 
a kőszegi római Katolikus Plébánia és Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara közreműködésé-
vel kezdődött november 29-én. Németh csaba 
káplán gyújtotta meg az első gyertyát a Jurisics 
tér közepén felállított koszorún. A remegő kis 
láng a várakozás kezdetét jelentette, a várako-
zásét, amely alkalmat ad arra, hogy megvizs-
gáljuk – mint csaba atya mondta – „mi van a 
szívünkben, mit várunk az ünneptől”. 

Lapszámunk megjelenését megelőzően a má-
sodik vasárnapon, december 6-án az evangé-
likus, 13-án a református felekezet vezetésével 
ünnepeltünk. December 20-án este hat órakor 
az ökumené jegyében mindhárom egyház kép-
viselője jelen lesz a koszorú körül, hogy segítse a 
hívő emberek lelkét is felkészíteni a karácsonyra. 
Ne feledjük: az ünnep a szívünkben kezdődik!

Folytatódik a gyűjtés a Szent Jakab-templom 
ablakainak felújítására. Utolsó közlésünk óta: 
190 000 + 25 000 + 62 000 + 50 000 – ösz-
szesen 327 ezer forint gyűlt össze!
A Jó Isten fizesse meg az adakozóknak, és to-
vábbra is kérjük a hívek nagylelkű adományait.. 

A plébánián december 22-ig tartós élelmisze-
reket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az 
adományokat szerda kivételével hétfőtől pénte-
kig délelőtt 9.00 – 12.00-ig, illetve hétfőn és 
csütörtökön délután 15.00 – 17.00-ig várják. 
Aki teheti, támogassa a rászorulókat!

„Boros” hírek: A Društvo Vinogradnikov 
Dobrovnik (Szőlő és bortermelők Egyesülete 
Dobronak) meghívására 2015. november 8-án 
Láng József és bilics Enikő borkirálynő vezeté-
sével 5 fős delegáció utazott a szlovén telepü-
lésre. A többségében magyar ajkú község lakói 
a Dobronaki György-Ház udvarán gyűltek össze. 
Az iskolások és a férfikar műsora után a helyi 
vezetők és a kőszegiek közreműködésével „Már-
ton püspök” (Varga Joze) megszentelte a mustot, 
s csak ezután kóstolhatták meg a vendégek a 
belőle készült újbort. 

A feltálalt sült gesztenye és a fokhagymás, zsíros 
pirítós remek kísérőként társult az italokhoz! A 
hangulatos program után, a nap zárásaként, a 
kőszegi csapat tagjai egy borkóstolón vettek részt 
az őrszentvidi (Strehovci) szőlőhegyen, ahol az 
Urisk borház kiváló borait ismerhették meg!

Márton napján, 2015. november 11-én, került 
sor az Újbor bemutatóra a Kőszegi borbarátok 
Egyesületének szervezésében a KÖSZHáZbAN. 

Alasz László elnök és bilics Enikő borkirálynő kö-
szöntő szavai, majd Dumovich István plébános úr 
előadása után kezdődött meg a borok kóstolása. 
csepreg, Lukácsháza és Kőszeg gazdái mutatták 
be nedűiket. Az est folyamán 10 fehér-, 3 rozé- 
és 14 vörösbort ízlelhettek meg a vendégek.

A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete 
tizenkettedik alkalommal hívta bálozni ven-
dégeit 2015. november 14-én a Jurisics-vár 
lovagtermébe. A bál a hagyományok szerint a 

borkirálynők és a kőszegi borbarátok fanfáros 
bevonulásával kezdődött. bilics Enikő borkirály-
nő köszöntötte a vendégeket, majd básthy béla 
alpolgármester nyitotta meg a bált. 
Ez alkalommal is a vendégek szavazatai alap-
ján került megválasztásra az „Est bora”, mely 
elismerést Gáspár Szabolcs cabernet Sauvignon 
bora érdemelte ki. Éjfélkor következett a meg-
lepetés műsor, a borbarát hölgyek apáca show 
bevonulásával, majd a ’20-as évek hangulatát 
idézték meg charleston táncukkal. Az idei év-
ben a tombolára nagyon szép számmal érkezett 
felajánlás, a főnyeremény a szombathelyi Ford 
Strauss Autószalon jóvoltából került kisorsolás-
ra. A vacsorát és a büfét az Arany Strucc étte-
rem szolgáltatta, az est folyamán pedig a Kócos 
Ördögök zenéltek. Az egyesület, és az elnök, 
Orbán-Tóth Adrienn ezúton fejezi ki köszönetét 
minden támogatójának!

táF.

Szalagavató
November 27-én a lovagteremben az Evangé-
likus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informati-
kai Szakképző Iskola és Kollégium 98 végzős 
tanulója kapta meg a kis szalagot, amely a 
középiskolás évek végét jelzi. A hagyományos 
mezőgazdaság, kereskedelem-marketing, infor-
matika szakok mellett a vendéglátás-turisztika 
szakmacsoportban is avattak végzős diákokat. 
Az ünnepelteket köszöntötte Illés Péter tanár, 
aki a beszédében kiemelte az emberi kapcso-
latok fontosságát, és eredményes érettségi és 
szakmai vizsgákat kívánt a végzősöknek. A sza-
lagok feltűzését követő bálon látványos táncot 
mutattak be a diákok, amelyre a felkészítést 
Kovátsné Kemenes Andrea tanárnő vállalta. 
A végzősök szüleiket is felkérték egy keringő-
re. A jó hangulatú rendezvényen az osztályok 
bemutatkozó filmekkel szereztek meglepetést a 
vendégeknek.
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In memoriam 
Erwin Birnmeyer (1926 – 2015)

Erwin birnmeyer 2015. november 
5-én hunyt el az Oberwart-i kórház-
ban, 2016. március 15-én lett volna 
90 éves.  Münchenben született egy 
értelmiségi, tanár s művész csa-
ládban. Szülei zongoraművésznek 
szánták. Erwin birnmeyert „csak” 
1944-ben hívták be katonának, 
közvetlenül az érettségi után. Szov-
jet fogságba esett. Fél évtizedig, 
embertelen körülmények között, 
kőbányában dolgozott. A keze olyan 
sérüléseket szenvedett, hogy zon-
goraművészi tervei szertefoszlottak, 
de feléledt a másik nagy szerelem, 
a képzőművészet. ámulatba ejtő 
módon dokumentálta a kőbánya 
mindennapjait a fogva tartóitól 
„kunyerált” papírlapokon, fecniken 
és kis fatáblákon. Ezt az anyagot 

a Kaufbeureni Városi Múzeum mu-
tatta be 2013 júliusában. Édesap-
ja nyomdokait követve 1950–54 
között a müncheni Képzőművé-
szeti Akadémián egyszerre tanult 
festészetet, művészetpedagógiát 
és művészettörténetet, méghozzá 
a világhírű Hans Sedlmayrnél. Fi-
renzében, rómában és Milánóban 

Búcsú…
2006 nyarán a kőszegi Jézus Szíve 
templom plébánosa – József atya 
– így búcsúzott el híveitől: „Kilenc 
évvel ezelőtt Jézus küldöttjeként 
apostoli feladattal érkeztem. Azzal 
az örömmel szívemben, hogy szeret 
engem az Isten… Munkámnak volt 
egy emberi erőfeszítésekből fakadó 
emberi oldala, ahol hibázhattam 
és tévedhettem: amiért Istentől 
és embertől bocsánatot kérek. De 
munkámnak Isten ajándékozó jó-
sága által – bízom benne – volt egy 
kegyelemmel megáldott és kísért 

része is, amikor Jé-
zus világossága az 
emberi küzdelem-
ben felragyogott. 
A kérdés bennem 
az, hogy eltávozá-
sommal mi marad 
utánam. 
Emberi botlado-
zásaim emléke, 
vagy Jézus fénye, 
világossága, amely 
nem csak maradandó emlék, ha-
nem Isten köztünk lévő Országá-
nak biztos jele és Isten ajándéka 
minden időkre.”
Köszönjük József atyának, hogy ezt 

Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Gyöngyösfalu: Geröly Gyöngyi és Németh Zsolt fia Dávid; 
Somfai Eszter és Máté Zsolt lánya Kloé Eszter; Mesterházy Klára és Varga 
László fia Levente. Kőszeg: Lintner Dénes és Neisz Edit lánya Ivett; Kovács 
Krisztián és Szabó Orsolya fia Flórián; Kovács Norbert és Kiss Patrícia fia 
Olivér. Lukácsháza: bokor Mária és Pákozdi Szabolcs fia Martin Szabolcs. 
HázAssáG: Talabér Judit – Németh balázs, Guthy Gabriella – Juhász 
Attila, Németh Krisztina – Gaál Tibor. 
HALáLOzás: Horváth csaba Imre, Sándor rebeka, Jagodits Ferenc.

Kőszeg Város Önkormányzata és a MH vitéz Szurmay Sándor budapest 
Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység szervezésében emlé-
kezéssel és koszorúzással egybekötött megemlékezés volt a „Koronaőrző 
bunkernél” 2015. december 1-jén délelőtt. Az ünnep szónoka (a képen) 
ádám barnabás volt.

is volt vendéghallgató. 1956-tól 
Athénban nemcsak tanított, hanem 
az egyetemen régészetet is hallga-
tott. Megtanult újgörögül is. 1958-
tól az isztambuli német gimnázium 
tanára, majd az ottani egyetemen 
vendégtanára: művészettörténe-
ti előadásait már törökül tartotta. 
1963-ban, visszatér bajorországba: 
Kaufbeurenbe 1986-ig, nyugdíjazá-
sáig volt a gimnázium tanára. Fel-
sorolni is nehéz sikereit: kutatópro-
fesszori kinevezés, hazai és külföldi 
kiállítások, előadások, publikációk; 
díjak, kitüntetések. Ő dolgozta ki a 
bajor gimnáziumok művészeti okta-
tásának programját. Nyugdíjazásától 
teljesen a művészetnek szentelhette 
életét. 2000-ben balatonalmádiba, 
két évvel később Kőszegre költöz-
tek. 2005-ben a Kőszegi Művészeti 
Egyesület alapító alelnöke, amely 
tisztséget 2009-ig tölti be. 2010-
ben Pécs Isztambul mellett Európa 
kulturális fővárosa volt, ebből az 

alkalomból született az ötlet, amely 
talán egyedülálló Európában: az 
„Isztambul – Kilátás az ablakom-
ból” c. összeállítás Erwin birnmeyer 
képeivel és Orhan Pamuk kísérőszö-
vegével. bartha László művészetét 
megismerve egyre jobban foglal-
koztatták az absztrakt irányzatok. 
Néhány év alatt egy olyan „exp-
resszív absztrakciót” hozott létre itt 
Kőszegen, amely még az Európában 
számon tartott nagyok közül is ke-
veseknek sikerült.
Életének utolsó tizenöt évét ha-
zánkban töltötte, absztrakt korszaka 
Kőszeghez köthető: most már nem-
csak a német művészettörténet, ha-
nem a magyar művészettörténetnek 
is részét képezi életműve. Ezért is 
lenne méltó helye az általam meg-
álmodott „Kőszegi Pantheon”-ban. 
Isten veled Erwin!

Prof. Dr. Lőrincz Zoltán
művészettörténész, egyetemi tanár
a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke 

az ajándékot megosztotta velünk. 
Köszönjük, hogy a lelkek, a közös-
ségek, Isten Országának rendíthe-
tetlen építője volt, még betegen is.
November 19-én mi búcsúztunk 

tőle: Nagy József nyugalmazott es-
peresplébánost életének 68., áldo-
zópapi szolgálatának 44. évében 
a Szombathelyi Egyházmegye va-
lamennyi papja és számtalan hívő 
jelenlétében kísértük utolsó útjára 
a szombathelyi székesegyházból a 
Papi Sírkertbe.
Tudtunk súlyos betegségéről, még-
is megrendülve vettük tudomásul 
halálhírét. Végrendeletében is taní-
tott, üzent nekünk: „Tudom, hogy 
az utolsó nap csak egy átszállás, 
s életem folytatódik Nálad (Uram) 
örök szeretetben.”
Imádkozzunk érte!

Molnárné Polgár Katalin
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Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit, 
frohe Weihnachten und ein glückliches neues 
Jahr!

                Kőszegfalvi Ágnes
                          NNÖ elnöke
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Jubilarno svečevanje na Hrvatskom danu u Kisegu
„Budimo složni, jer sloga je moć.”

Na ljetošnji Hrvatski dan 20. novembra, pozvaniki 
došli su iz cijeloga Gradišća iz ugarske strane u 
Kiseg. U okviru ovoga dana svečevao se je 25. 
jubilej utemeljenja Društva Gradišćanskih Hrva-
tov u Ugarskoj. U Jurišičevoj tvrdjavi u 18 uri  s 
gradišćanskom himnom početo svečevanje nudilo 
nam je vid na prošlost, na sadašnjost i na buduć-
nost gradišćanskohrvatskih zbivanj. Utemeljitelji 
i dosadašnji peljači ovoga civilnoga društva kao 
ča su Franjo Payrić stariji, Štefan Dumović, Vince 
Hergović, Matilda bölcs, Marija Pilšić, Čaba Hor-
vat imali su važnu ulogu u tom da je sadašnjica 
GH na kulturnom polju na takove višine stupila 
ča svi skupa moremo uživati i nač moremo po-
nosni, gizdavi biti. Jačkarni zborovi, folklorne gru-

pe, tamburaški sastavi, katoličanska svečevanja, 
igrokazačka društva su nam važan dio našega 
života – rekao  je Andrija Handler sadašnji pred-
sjednik DGHU – a u svojem svečanom govoru. 
Škola  je najveću ulogu dostala u učenju jezika 
i u očuvanju identiteta. Kroz zanimljive projekte 
vabi dicu u jezičnu blizinu: Nakovićevo natica-
nje, Grajam, Gradišćanska olimpijada, jezična i 
folklorna logorovanja… a buduća hrvatska kom-
pleksna zgrada (čuvarnica, osnovna škola i gi-
mnazija) u Sambotelu je temelj naše budućnosti. 
„Nasljedstvo treba utemeljiti, da proslavimo i 50. 
obljetnicu  rekao je uz ostalo Ivan Gugan HDS-ov 
predsjednik.Jubilante pozdravio je i berislav Živ-
ković prvi tajnik Veleposlanstva rH u Madjarskoj. 

Po svetačni pozdravi 
začelo se je kulturno 
putovanje kroz Gradišće 
s muzikom, tanci i igro-
kazi. Tematičnu izložbu o 
minuli  25 ljet otvorio je 
etnolog Šandor Horvat. 
Kod švedskoga stola pri 
vičeri se je već počelo 
medjusobno  druženje, 

a nastavilo se je uz muzičku pratnju TS bonder-
sölj-a i Koprive. Da se je svaki dobro ćutio u tomu 
su imali veliku zaslugu domaći kiseški organiza-
tori, Hrvatska samouprava Kisega s pjevačkim im 
zborom „Zora”. 
November 20-án a Jurisics-vár lovagtermében,  
÷Horvát Napon” ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját a Gradistyei Horvát Szövetség. Az 
elmúlt 25 év tematikus bemutatására kiállí-
tás keretei között nyílt lehetőség. Az ünnepi 
köszöntők és köszöntések után kulturális 
utazásra invitálták a résztvevőket, mely során  
zenével, tánccal, versekkel és jelenetekkel 
mutatták be az ÷élő horvát jelent”. A szervező 
helyi horvátok kitünően biztosították a kere-
teket a rendezvény sikeréhez.

Huljevné Fülöp Mária (Foto: Tiho)

Po svetačni pozdravi 
začelo se je kulturno 
putovanje kroz Gradišće 
s muzikom, tanci i igro-
kazi. Tematičnu izložbu o 
minuli  25 ljet otvorio je 
etnolog Šandor Horvat. 
Kod švedskoga stola pri 
vičeri se je već počelo 
medjusobno  druženje, 

Zbor ÷Zora” na jubilarnom nastupu

Pohvalne peljačice kazališnih društav
Jadranka Tóth i Ana Škrapić

sa predsjednikom Andrijom Handler  

Német nemzetiségi hírek
Adventskalender in Schwabendorf 
Immár hagyomány, hogy a kőszegfalvi házak 
ablakait feldíszítjük (dec. 1-től 24-ig), mint 
egy „ablakkalendárium”-ot. Minden nap más 
család vállalja a ház ablakainak dekorálását. 
Nagyon készséges és nyitott mindenki. Örülünk 
ennek, és köszönjük. 

Adventskranz in Grosskanischa 
Advent első szombatján (nov. 28-án) a Vas és 
Zala megyei német nemzetiségi énekkarok kon-
certjét rendezték meg Nagykanizsán, amelyen a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi Kó-
rus és az Alpensänger is részt 
vett. A templomban adott hang-
versenyt követően német nyel-
vű szentmise volt. Az együttlét a 
többi kórussal mindig kellemes 
élmény. Ilyenkor néhány kedves 
szó, kis beszélgetés, az emléke-
zés maradandó élményt nyújt a 
következő találkozásig. 

Adventklang 
in Schwabendorf

A Kőszegi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében 
december 6-án, a kőszegfalvi 
templomban, a helyi német 
énekkarok közös adventi hang-
versenye volt, melyet Horváth 
Ildikó orgonajátéka színesített. 
Azt követően közös agapéra 

várták a szervezők a szereplőket és az érdek-
lődőket. A NNÖ elnöke beszámolt a 2015-ben 
megrendezett programokról és eseményekről.

***
2016. január 23-án sváb bál lesz a Csi-
kar Csárdában, zenél a Mulatósok(k) ze-
nekar.
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„A virágkötők kegyelmi időszaka ez!” – mondta 
bakos György a 23. Advent a Natúrparkban… 
Ahogy mi szeretjük elnevezésű rendezvényen 
a Virágudvarban. Ebben az időszakban má-
sok és a saját örömére is készít különféle kis 
fűszer- és koszorúcsodákat. Az alkotás folya-
matát átjárja az advent hangulata, amelynek 
virág- és fűszerillatába belekóstolhatunk, ha 
ellátogatunk a kis üzletbe. November 20-án 
nyílt a kiállítás. A hangulatot még átélhetőbbé 
tette a forralt bor, a gyógytea és a sütemények 

Ahogy mi szeretjük!
illata, íze és a meghitt zeneszó. Az egyedi ké-
szítésű tárgyak már a bejáratnál felkeltik az 
érdeklődést. A kis kiállító és eladótérbe vezető 
úton, rönkökből és vesszőkből készített díszek 
sorakoznak koszorúkkal. 
Az idei év a természetes színek éve. A méz és 
a különféle barnák árnyalatai keverednek, de 
– mint kiderült – nem maradhatott el a piros 
(csipkebogyó) és a zöld (fenyő) díszítés sem.  
Az illatok között a legjellemzőbb a levendula, a 
citrus. 

A tavalyi kiállítócsapat bővült. A teljes névsor: 
bakos György és bakosné berkényi berna-
dett, bíró brigitta, Decsi Diana, Gellén ágnes, 
Horváth Attila és Horváthné Merics Katalin, 
Jagodics Tamás, Kutschiné Naisz ági, Pálinkás 
Mónika, Tornai Julianna, Török rita, Vargáné 
Krug Erika és Vértes Ildikó. 
Ha a megnyitóról le is maradtunk, egy láto-
gatás, mely elvezet az illatok és a természetes 
színek karácsonyi világába, az elkövetkező na-
pokban is élvezetes lehet.

táF.

Karácsony – Cirákulum
Ahogyan a concordia – barátság Énekegyesület 
karácsonyi műsora, úgy a cirákulum Együttes 
adventi koncertje sem hiányozhat az év végi kő-
szegi programsorból. December 21-én 18 óra-
kor – hétfőn – csendülnek fel a várva várt dalok 
a lovagteremben. 
A zenekar állandósága mellett változás is tör-
tént: Tulok Tamás budapestre költözött, s bár ő is 
vendégszerepel ezen az esten, hiszen a barátság 

töretlen, hiányát pótolni kell. A Jurisich Gimnázi-
um egykori diákja, bánó Zoltán és Tompa Krisz-
tián csatlakozott a csapathoz. 
– Az első részben csak karácsonyi dalokat játsz-
szunk, a másodikban pedig mindenfélét. Per-
sze lesznek új dalok, és lesznek saját számok 
is – tudtuk meg Gelencsér Ildikótól, az együttes 
egyetlen hölgytagjától.
Mint az már bevált szokás, a kétrészes műsort 

„közös süteményezős, koccin-
tós, beszélgetős szünet” sza-
kítja majd meg. És mint ahogy 
az szintén szokás: erre az alka-
lomra, az érkező vendégek is 
hoznak ezt-azt. Egészségünk-
re, testünk, lelkünk épülésére 
váljon a falat, a korty és a 
cirákulum zenéje! 
(Felvételünk 2014 adventjén 
készült.)
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Karácsonyhoz közeledve az SOS Gyermekfalu-
ban felgyorsul az élet. Ilyenkor az adományozók, 
a támogatók gyakran keresik fel ajándékaikkal 
a gyermekeket. Vannak olyan lehetőségek, hogy 
budapesten a Hókirálynő előadásra vagy Hava-
si koncertre illetve caramel koncertre kapunk 
ajándékba belépőjegyeket. A karácsonyi készü-
lődés időszakában a kerámia szakkör keretében, 
illetve még két alkalommal karácsonyi ajándék-
készítésre van lehetőségük a gyerekeknek. A kö-
zös karácsonyi ünnep a szenteste előtt van, ahol 
a közösségi teremben egy adomány hat méteres 
karácsonyfa alatt találják meg a gyerekek a közös 
ajándékokat. Ezek általában a szponzorok által 
adott játékok, sportszerek, amit a családok kap-
nak. A szentestét minden család külön ünnepli, 
akkor kapják meg a nevelőszülőtől a személyes 
ajándékokat a gyermekek. Ilyenkor az önfeledt 
játék, az öröm és a jókedv lengi körül a házakat. 
bízunk abban, hogy a támogatók segítségével 
a nevelőszülők gondoskodása során elfelejtik, 
mi mindenen mentek keresztül korábbi életük 
során, s a gyermekfaluban lelkileg megerősödve 
tudnak majd önálló életet kezdeni.

Karácsonyi 
készülődés

Velem
A hagyományokat követve idén is minden 
vasárnap meggyújtották a gyertyákat a község 
adventi koszorúján, a szertartásos feladatra a 
falu legidősebb polgárait kérték fel. A várakozás 
gondolatait Harangozó Vilmos esperesplébános, 
illetve Németh csaba káplán fogalmazta meg. 

A fények felgyulladásának perceiben az advent-
hez kapcsolódó versek és történetek hangzottak 
el. Az önkormányzat által szervezett ünnepen 
forralt borral, teával kedveskednek a jelenlé-
vőknek. 

Idősek karácsonya. régi hagyomány, hogy 
az önkormányzat karácsony előtt a falu kultúr-

házában vendégül látja a község nyugdíjasait. 
Ezúttal a jó hangulatú Idősek Karácsonyára 
december 19-én 15 órakor várják a korosodó 
polgárokat. A délután Dr. Fábián Mária Született 
nagymamák című könyvének bemutatójával in-
dul, ezután Gregorich Zsófia verses, zenés mű-
sora következik. A délután vacsorával és zenés, 
kötetlen beszélgetéssel folytatódik. 
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Tisztelt hívő keresztények és nem keresztények! 
A decemberi szürke, ködös napok 
a lelki szürkeséget, a lelki ködös 
tompa valóságunkat is jelképezik 
amellett, hogy a rideg időjárás ele-
ve bizonyos lehangoltságot idéz elő 
bennünk. Mintha csak a bűnbeesés 
utáni első pillanatokat élnénk át, 
mint az első emberpár. 
Mi magunk és a környezetünk 
is tapasztalja azt a feszültséget, 
amely az egymás iránti szere-
tetlenségünkből fakad. Pedig a 

bűnbeesés után Isten éppen azért 
is ígérte meg azonnal a Messiás 
elküldését – aki nem más, mint az 
Isten Egyszülött Fia, Jézus Krisztus 
–, hogy már az első emberek, de 
mi magunk, a 21. századi ember 
is megérezze Isten irántunk való 
szeretetét és irgalmát. Ennek elle-
nére, lótunk-futunk, idegesek va-
gyunk, békétlenek és szeretetlenek 
sokszor egymás iránt, pedig a pró-
féták az eljövendő Megváltót így 

Szabadság és biztonság. csodála-
tos értékek ezek. Emberi életünk 
legszebb és legmagasztosabb 
eszméi. Szomorú mégis, hogy e 
kettőnek teljes egységét itt a földi 
életünkben nem fogjuk tudni ma-
radéktalanul megtapasztalni. Mert 
amíg ember él a földön, marad a 

Adventus Domini – az Úr eljö-
vetele. Ama mennyei bölcsesség 
teljesen és maradéktalanul meg-
érkezett ebbe a világba Jézus 
Krisztussal. A mennyei bölcsesség 
híján, csak földi bölcsességgel 
bírhatunk. A földi bölcsességben 
pedig irigység és viszálykodást 
találhat, amely zűrzavarhoz ve-
zet. Jézus Krisztusban a fentről 
való bölcsességgel találkozunk, 
ismerkedünk meg. Ez megvál-
toztatja életünket, újjá szül, újjá 
teremt bennünket. Mint lehető-
ség felajánlja nekünk Isten ezt a 

jellemzik, hogy a „béke Istene!” 
Az adventi várakozás és készülődés 
szent idejében, a roráték hajnali 
sötétségéből a nap világossága felé 
vezetnek, mintha csak valósággá 
akarnák tenni a mi lelki sötétsé-
günk kivezetését az Isteni világos-
ság felé. Ismerjük fel Jézus Krisz-
tusban ezt a világ Világosságát! 
Induljunk határozottan feléje, hogy 
megszüntesse lelki sötétségünket, 
hogy szelídségének kegyelmével 

mi is türelmesek, jó szándékúak, 
segítőkészek és főleg megbocsá-
tók tudjunk lenni egymás iránt. S 
akkor Karácsony szent ünnepe lelki 
békességben és fényességben talál 
minket, és igazi örömben tölthetjük 
akár egyedül, akár szeretteinkkel 
meghitt családi közösségben, amit 
szívből kívánok mindnyájuknak! 
áldott békés, lelkiekben gazdag 
Karácsonyt!      

 Harangozó Vilmos plébános         

A nagy lehetőség 

A karácsony lényege
Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él… Jer 23, 6

bölcsességet Jézus Krisztusban. A 
földi bölcsességet lecserélhetjük a 
mennyei, fentről való bölcsesség-
gel. Nagy lehetőség ez! A testet öl-
tött, földre érkezett Jézusban ezt a 
hatalmas lehetőséget kapjuk meg. 
Így már a mi életünkben nincs 
helye a versengésnek, a lázon-
gásnak, a színlelésnek, rendetlen-
ségnek, hanem a békességnek, a 
szelídségnek, engedelmességnek, 
méltányosságnak. Legyünk ezért 
mindenkor hálásak a Krisztusban 
hozzánk érkező Istennek!

Donatin Tamás

tapasztalás, hogy csak a szabadság 
korlátozásával érhet el valamifajta 
biztonságot az ember. S egyben 
saját biztonságra való törekvésével 
korlátozza mások szabadságát. En-
nek feszültségétől szenved a világ – 
nem csak ma, de így volt ez az egész 
történelem folyamán. Ami persze 

Köszöntések
Polgármesterünk az elmúlt és az elkövetkező időszakban az alábbi 
kőszegieket köszönti személyesen születésnapjuk alkalmából: Magyar 
Józsefné Kasper Márta (90), bata Ödönné Kovács Franciska (100), 
Döbrősi Lajosné brukner Franciska (90).

Huber László képeslappal köszöntötte brückler Józsefné Mondl Máriát 
(92), Orbán Józsefné Péntek Vilmát (96), Schrancz Antalné Tompeck 
Máriát (91) és Lausch Kálmánné bujtor Angélát (91).

nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk 
ennek megvalósulásáért. Hogy ne 
imádkozhatnánk a békéért, hogy a 
lehető legnagyobb szabadságban 
és biztonságban élhessen minden 
ember ezen a földön…
De az igazi szabadság mégiscsak 
más! Az igazi szabadság az, ami-
kor az ember rabszolgává lesz! 
Igaz, nem Egyiptomban, nem Ba-
bilonban, mint egykor Izrael népe, 
de nem is a fogyasztói társadalom 
rabjává válva, sem pedig valami-

lyen szenvedély rabságában élve – 
hanem amikor az ember a Szeretet 
szolgája lesz. Ez pedig egyetlen va-
lakiben lehet valóság. Abban a Jé-
zusban, aki kétezer éve eljött ebbe 
a világba. 
Mert az igazi szabadság az, hogy a 
végtelenül szabad Isten magára vál-
lalta az emberlét mérhetetlen rabsá-
gát. Ez karácsony lényege. Ebből a 
testet öltött Szeretetből meríthetünk 
mi is az ünnepen és azután is!

Baranyay Csaba
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KáVé-koncert dióhéjban is

Jó nyomon 
Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel 
lefolytatott egyeztetés után meg-
kezdődhet a belvárosban annak a 
szimbólumrendszernek a felfesté-
se, amely megálmodója a Jurisich 
Miklós Gimnázium tanulója, Auer 
Alexandra. A fiatal hölgy ötlete 
nyomán a kockakövekre felfestett 
ábrákkal különböző tematikus út-
vonalakat jelölnek ki Kőszeg bel-
városában.
Az előzményekről: 2015 tava-
szán a kőszegi ISES Alapítvány, 
mint a KrAFT program gazdája, 
workshopot és alkotói pályázatot 
hirdetett kőszegi vagy a városban 
tanuló középiskolások részére. A 

Találd ki Te is Kőszeget! című 
pályázatra beérkezett munkákból 
kiállítást szerveztek és kiadvány is 
született.  
A több megvalósításra érdemes 
ötlet közül elsőként Auer Alexand-
ra elképzelése valósulhat meg. 

Ebben az évben a Kőszegi Vonósok 
(KáVé) együttese három nagykon-
certtel kedveskedett a helyi  hall-
gatóságnak. Először A zene szár-
nyán Kőszegtől Kismartonig ka-
landozhattunk velük márciusban. 
Nyáron a Pávatánctól a tangó-
ig című összeállítássukkal kalau-
zoltak minket évszázadok tánczenéi 
között, legutóbb pedig december 
12-én hívták a lovagterembe a ko-
molyzene rajongóit.
– A fény évében az idei utolsó nagy 

koncertünk Kőszegen az Északi 
fény címet kapta. Ismert és kevés-
bé ismert északi zeneszerzők – Gr
ieg, Glazunov, Svendsen és reinec
ke – darabjait hallhatta a közön-
ség. csupa különlegességgel ké-
szültünk erre az alkalomra – nyilat-
kozta Scheer bernadett a zenekar 
vezetője.
Különlegesség volt az is, hogy hosz-
szú idő után az együttessel lépett a 
színpadra a régen hallott – újjá-
alakult – Tücsökzenekar. További 

ritka alkalom, hogy angyallal talál-
kozhat a földi halandó. A kőszegi Fő 
téren advent második hétvégéjén 
egyszerre több is földre szállt, hogy 
segítse feldíszíteni a tér sarkában 
álló kis fenyőfát. Együtt kezdték 
ünneplőbe öltöztetni az örökzöldet, 
és nem maradtak magukban. E 
sorok írója sem tudott ellenállni, és 
vitt a fára két díszt. 
A szép fenyő látvá-
nya sokak arcára 
mosolyt csalt, a szí-
veket jó érzés töltöt-
te el. Kiderült, hogy 
a kőszegi angyalok 
szárnypróbálgatásai-
kat a gimnáziumban 
és a technikumban 
kezdték, de az ötlet 

a főangyaltól, Horváth Tündétől 
származik. „Arra gondoltam, hogy 
jó volna, ha városi összefogással 
díszítenénk fel ezt a fát, örömet 
szerezve fiataloknak, időseknek. A 
csodához pedig kellenek az angya-
lok. A mai napon nyolcan is eljöt-
tek” – mondta. 

tóthárpád F.

Angyali angyalok Mesemondó verseny
Ez évben a 14. alkalommal szer-
vezték a városi mesemondó ver-
senyt az SOS-Gyermekfaluban. A 
város iskoláiból 23 gyermek vett 
részt a megmérettetésen. A zsűri 
tagjai bősze Éva, Gelencsér Il-
dikó, és ebben az évben a Príma 
Primissima díjas Nagyné Erőss ro-
zália értékelte a versmondókat. Ne-
héz dolguk volt, mert 
az érkező versenyzők 
nagyon felkészültek 
voltak, köszönet érte 
a szüleiknek, tanára-
iknak, akik segítették 
támogatták őket eb-
ben. Díjazottak / alsó 
tagozat: I. helyezett: 
Horváth Lili Luca 
(árpád-házi), II. he-

lyezett: Desics bettina (bersek), III. 
helyezett: Harkány Júlia (bersek). 
Különdíj: Krisztián-rudolf Kira 
(bersek).
Felső tagozat: I. helyezettek: Ko-
vács róza (balog) és czimber 
Márk (bersek) II. helyezett: Füzi 
Hanna (balog) III. helyezett: Hütter 
Szilárda (bersek).

básthy béla 
alpolgármester 
javaslatára a 
szimbólumrend-
szer alkalmazá-
sát összekötik a 
Kőszegen már 
működő Több 
nyomon a vá-
rosban prog-
rammal. Így az 
egyes szimbólu-
mok a már meg-

lévő tematikus utakon vezetnek vé-
gig: a belváros nevezetes épületei, 
az egyházi emlékek, az iskolaváros 
és az irodalmi emlékhelyek válnak 
felkereshetővé a megjelölt útvona-
lak mentén.
A tervet november 20-án az Eu-

rópa Ház kapualjában ismertették. 
Ott, ahol fel is festették az első je-
leket. Felvételünkön az alkotó, Auer 
Alexandra; Keszei balázs, a gimná-
zium igazgatója; básthy béla al-
polgármestere; valamint Alexandra 
tanára, rónaszéki Linda látható, 
amint az első motívumokkal meg-
jelölik a kockaköveket.
Dr. bokányi Péter, a KrAFT program 
kommunikációs vezetője Szerb An-
talt szavaival foglalta össze a projekt 
lényegét: a műalkotás elkészülte egy 
folyamat végét jelzi, de jelezheti egy 
újabbnak a kezdetét is, hiszen, jelen 
esetben az egykor megálmodott és 
elkészített szimbólumok életre kel-
hetnek Kőszeg macskakövein az itt 
élők és ide látogatók örömére és 
hasznára egyaránt.

újdonság, hogy az előadás előtt a 
kisded-óvodás korúaknak rövid 
ízelítőt adtak „KáVé-koncert dió-
héjban” címmel. Nem lehet elég 
korán elkezdeni. A gyerekek közül 
kerül majd ki az utánpótlás, azok, 
akik a Tücsökzenekar tagjai, majd a 
„nagyzenekar”, a Kőszegi Vonósok 
muzsikusai lehetnek. 
– Szándékunk, hogy a legkiseb-
beknek és a kísérőiknek is lehető-
séget adjunk, hogy belekóstolhas-
sanak a koncertjeinkbe. Olyanokat 
vártunk, akik kicsi gyerekként, vagy 
éppen „miattuk” nem tudnak el-
jönni az előadásainkra, de szívesen 

hallgatnának vonósmuzsikát – 
mondta Scheer bernadett.
Az első alkalom után hagyománnyá 
válhat a kezdeményezés. Ilyenkor a 
legkisebbek is ízelítőt kaphatnak, 
megismerkedhetnek a vonószené-
vel, hangszerekkel és a zenészek-
kel. A különleges kezdeményezés a 
2016-os esztendő szép előjátéka, 
hiszen a Kőszegi Vonósok jövőre 
ünneplik húszéves jubileumukat. 
Első nagyobb rendezvényük az áp-
rilisi elsejei koncert lesz, amelyen a 
japán Miyajima Gengakudan vonós 
zenekar ad velük közös koncertet.

tóthárpád F
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Könyvek Kőszegről
Karácsonykor sokan választják a könyvet, mint ajándékot. Kapni és adni 
is öröm. Az elmúlt időszakban több kiadvánnyal is megismerkedhettünk. 
Székely László igényesen elkészített vaskos kötete méltán lett napok alatt 
ismert és keresett mű. A Kőszegi Polgári Kaszinó rendezvényén ismer-
kedhettünk meg Molnár Rezsővel és a Hiénák kora című könyvével, 
Tóthárpád Ferenc pedig a mikromesék harmadik részével (A kincset 
rejtő Óház) szerzett meglepetést. Karácsony alkalmából különleges vers-
válogatással jelentkezett Zé Zsankó József Sándor. Vásárlóm vágyón 
várom című műve több karácsonyi verset is tartalmaz: „Ott tündökölsz a 
tünemény fényén / Karácsony éjnek éltető szépén! / Ott tartod kezedben 

azt a fátylat / Levetted így már 
élőben látlak?” – szól édesany-
jához a 303 oldalas kötet egyik 
verse.
A városi könyvtár is segítségünk-
re volt a választásban. A Kő-
szegtől Kőszegig (Lásd lejjebb!) 
című és Király Péter (a képen) 
a Kalandok a kamrában című 
könyve ugyancsak szép ünnepi 
meglepetés lehet a fa alatt, de 
meglepetéssel jelentkezett az Eu-
rópa Ház Egyesület is: december 
10-én mutatták be Ilon Gábor új 
művét.

Kőszegtől Kőszegig – Zsúfolásig megtelt a chernel Kálmán Városi 
Könyvtár november 19-én. Dr. Horváth Lászlóra (1913 – 1994), Tapi bá-
csira emlékeztünk egy posztumusz, a „Kőszegtől Kőszegig  – a  3.806693. 
számú hadifogoly naplója” című könyv bemutatójával. A rendezvény kez-
detén egy 1991-es filmrészlet segítségével „személyesen” is jelen volt az 
író, Kőszeg egykori utolsó katonatanára, aki amikor papírra vetette fel-
jegyzéseit, nem gondolta, hogy egyszer könyvvé állnak össze sorai. 
Tapi bácsi gyermekeinek egyike, Horváth Tamás lépett elsőként az olvasó-
terem figyelmes hallgatósága elé. 
Kőszegi kö-
tődései mel-
lett, édesapja 
becenevének 
eredetéről me-
sélt, és a nap-
lóról, amelynek 
anyagából a 
könyv szüle-
tett; azokról a 
hatásokról, ta-
pasztalatokról, 
amelyek azzá 
tették Tapi bá-
csit, amivé vált. Hogy az új kőszegi könyv „kinek mit mond, milyen tanul-
ságokat von le belőle, ez már az olvasó dolga, és ez az a pillant, amikor a 
könyv elkezdheti saját önálló életét élni! – mondta Horváth Tamás. S hogy 
ez az alkalom számos további érdekességgel szolgált már a helyszínen is, 
az dr. bariska Istvánnak (szerkesztette és az utószót írta) nagymértékben 
köszönhető.
beszélt Tapi bácsiról: a tanárról, a katonáról; és a naplóról, a posztumusz 
kötetről, amelynek a nyelvezete „mikszáthi magasságokba emelkedik”. A 
műről, mint sorsregényről szólt. „Elképesztő nagy élmény volt” olvasni – 
mondta róla, s a bemutatót, mint történelmi pillanatot aposztrofálta: „Egy 

nagy egyéniség elképesztő összetartó erejéről van szó!” – hangsúlyozta. 
Tapi bácsi halála után huszonegy évvel ennek az erőnek, a példaértékű 
emberi tartásnak mi is részesei lehetünk, ha elolvassuk a könyvét. Már 
kapható!

Varázshegy – Egy nagyszerű történész újabb nagyszerű kötete került – 
magyarul és angolul is – a szakmai és az amatőr régésztársadalom, a téma 
iránt érdeklődők figyelemkörébe. 
A „történet” a „nagyérdemű” számára a vármúzeum kiállításával kezdő-
dött, de most részletező írásos összefoglaló is készült a velemi aranykin-
csekről. 
De mi is a kötet, a kincsek „meséje”? A velemi Szent Viden 1929 au-
gusztusának utolsó napjaiban, a Szent Kút forrás közelében, került elő a 
lelet. Feltehetően egy összehajtogatott (talán valamely vezető lányának a 
ruháját díszítő) hiányos ékszer együttesről lehet szó. 
A legutóbbi feldolgozást a kötet szerzője, Ilon Gábor végezte, aki hang-
súlyozza, hogy még több hitelesítő feltárást is kellene végezni, mivel sok 
még a tisztázatlan adat. Azt is csak két éve tudjuk, milyen körülmények 
között került elő a kincs. Miske Kálmán – a kőszegi múzeum egyik alapítója 
– volt az a régész, aki megtalálta, és néhány nappal később egy nemzetközi 
régészcsoportnak be is mutatta. Nem véletlenül ásott a területen, hiszen a 
szomszédos telken 1896-ban már előkerült két nagy bronzkincs is. Az „ara-
nyakról” eddig két jelentősebb írás jelent meg: Mozsolics Amáliáé (német 
nyelven) és bándi Gáboré. Sajnos mindkettőből – részben a technikai felté-
telek hiánya miatt 
– fontos adatok 
hiányoztak.
A lelet legfonto-
sabb darabját, a 
diadémot 1943-
ban restaurálták: 
rátették egy vörös-
réz hordozóra, ez-
zel azonban, sajnos 
a rézlemezre húzva 
deformálták is. 
Amikor Trogmayer 
Ottó a szegedi múzeum vezetője a velemi kincset elkérte, hogy bemutassa 
Keszthelyen, akkor került hangsúlyosan Ilon Gábor látókörébe az együttes: 
„Elszörnyedtem, milyen állapotban van” – emlékezett a régész. A kiállítás 
mégis hatalmas sikert aratott. 
2004 és 2006 között restaurálták legutóbb, ezzel új információkhoz jutot-
tak, és természetesen újabb kérdések merültek fel. 
A lelet Ilon Gábor egész eddigi pályáját meghatározta. Tíz év telt el, míg 
megszülethetett a kincsről szóló összegzés, a Varázshegy című könyv. Si-
kertörténetről számolhatunk be több szempontból is, hiszen egy pályázat-
nak köszönhetően a magyar változat, a Savaria Múzeum támogatásával 
pedig az angol változat is kapható. A megjelenés az Archaeolingua Kiadó 
érdeme. Megrendelhető itt: kovacsr@archaeolingua.hu.
A velemi aranykincset 1950 óta ismerik és tanítják világszerte minden ős-
régészettel foglalkozó egyetemen. Az angol kiadásnak köszönhetően, már 
több országban olvassák.
Ilon Gábor „Varázshegye” jelentős mű, de a szerző már „túl van rajta”. Je-
lenleg egyszerre három újabb könyvön dolgozik. „beléptem a hatvanadik 
évembe, és nem szeretnék túl sok olyan hagyatékot hagyni magam után, 
amiről azt mondhatja az utókor, hogy ezt se csinálta meg…” – mondta. 
A három tervezett mű közül talán 
a legjelentősebb: Savaria keleti 
temetője címmel jelenhet meg. A 
munka folyik, van még tennivaló 
mindhárommal: kíváncsian várjuk 
a végeredményt!

tóthárpád F. 

azt a fátylat / Levetted így már 
élőben látlak?” – szól édesany-
jához a 303 oldalas kötet egyik 
verse.
A városi könyvtár is segítségünk-
re volt a választásban. A 
szegtől Kőszegig
című és 
a 
könyve ugyancsak szép ünnepi 
meglepetés lehet a fa alatt, de 
meglepetéssel jelentkezett az Eu-
rópa Ház Egyesület is: december 
10-én mutatták be 
művét.

Lakossági apró
KŐSZEGEN Szépségszalon-
ban, manikűrös-pedikűrös és 
masszőr részére üzlethelyiség 
kiadó. Tel: 06 30 513 3247
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Programajánló
December 15. 17.00 Kurdisztán az elfeledett tartomány – Séllei 

Csaba előadása a bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontban.

December 19. 18.00„Mostan kinyílt egy szép rózsavirág” – A 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Karácsonyi műsora a 
lovagteremben.

December 20. 14.00 – 16.00 Karácsonyi Bütykölde – kézműves 
foglalkozás a várban. 

December 20. 18.00 Ökumenikus adventi gyertyagyújtás a Jurisics 
téren. 

December 20. 18.30 A Concordia – Barátság Énekegyesület ka-
rácsonyi koncertje a Jézus Szíve Plébániatemplom-
ban. Az est vendége a Halászi Vegyeskar.

December 20. 16.00 Adventi koncert Horvátzsidányban. Inf.: Hor-
váth Péter (30/476-2615).

December 21. 18.00 Cirákulum koncert a lovagteremben. 
December 23. 18.00 Adventi hangverseny cákon. Inf.: Paukovics 

Józsefné 30/543-2633).
December 24. Pásztorjáték az árpád-házi Szent Margit Iskola dísz-

termében. Inf.: (94/563-397).
December 24. 14.00 Jézuska várás bozsokon. 21.00 Karácsonyi 

dalok a Szent Anna-templomban. Inf.: Darabos béla 
(30/235-2490).

December 24. 14.00 – 16.00 Jézuska váró mesefilm vetítés a 
Jurisics-vár lovagteremében. 

December 31. 11.00 Szilveszteri Futás. Indulás a Jurisics-várból a 
belvárosba. 

Január 16.  A 16. bersek-bál a Dr. Nagy László EGYMI dísztermé-
ben.                           

Január 16.      Hajnalcsillag Farsang a lovagteremben.

Az adventi időben szombat és vasárnap kivételével minden reggel 
6.00 órakor hajnali szentmise (rorate) a Jézus Szíve templomban.

Újévi kvartett koncert!
Nemcsak bécs és budapest, Kőszeg is büszkélkedhet azzal, hogy az 
igényes komolyzene kedvelőit a muzsika élvezetére hívja az év első 
hetében, 2016. január 5-én 17.30-kor Jurisics-vár lovagtermében.
A Művelődési Központ vendége lesz a Kelemen Kvartett (Kelemen bar-
nabás – hegedű, Kokas Katalin – hegedű, Homoki Gábor – brácsa, 
Fenyő László – cselló).
A Kelemen Kvartett 2010-ben alakult, és már az első év műhelymun-
kája után egyre rangosabb koncerttermek, fesztiválok vendége lett vi-
lágszerte. A vonósnégyes 2011 szeptemberében megnyerte a 4. Pekin-
gi Nemzetközi Zenei Verseny első díját, 2011 júliusában a Melbourne-i 
Nemzetközi Kamarazenei verseny 2. és Közönségdíját, valamint az 
egyik fődíjat, melyet a verseny történetében először nem a győztesnek 
adott át a versenytől független Musica Viva ausztrál menedzsment.
Műsoruk: Henry Purcell: Három Fantázia; Murray Schafer: 3. vonósné-
gyes (magyarországi bemutató)! A szünet után: Joseph Haydn: d-moll 
„Kvinten” vonósnégyes Op. 76. No. 2; bartók béla: 1. vonósnégyes. A 
kvartett egy a kamaramuzsikálást népszerűsítő országos koncertkörút 
állomásaként tiszteletdíj nélkül lép fel városunkban!
Érdekesség, hogy délelőtt 11.00 órakor a koncert helyszínén beavató 
matiné koncert lesz – ízelítő az esti programból! 

Könyvtári hírek 
A könyvtár ünnepi nyitvatartási rendje:
December 21. (hétfő): Zárva. December 22-23. (kedd-szerda): Nyitva: 
8.30-17.30. December 24-28.: Zárva. December 29-30. (kedd-szerda): 
Nyitva: 8.30-17.30. December 31–Január 3.: Zárva. Január 4. (hétfő):                        
Nyitva: 8.30-16.00. A gyermekrészleg szokás szerint 13.00–17.00 órá-
ig tart nyitva, kivéve január 4-én 13.00–16.00-ig.       
rendezvények: 
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! (A legközelebbi ta-
lálkozó január 27-én lesz.)
2016. január 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 
Kötőklub (a 2. emeleten).
Január 8. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. (Kedvcsináló Könyv-
ajánló 1.)
Január 21. (csütörtök) 17.00 óra: Könyvtári olvasókör. Téma: Szerb 
Antal: Pendragon legenda. 

Minden kedves olvasójuknak áldott, szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendőt kívánnak 
a könyvtár dolgozói!

A Jézus Szíve Plébánia Karitász is-
mét sokat tett a rászorulók megse-
gítéséért, ebben jelentős segítséget 
kaptak a jószándékú emberektől. 
Advent időszakában karácsonyozni 
hívják meg a rászorultakat. A se-
gítségnyújtást szolgálta a november 
22-én a plébániatemplomban meg-
tartott jótékonysági hangverseny. A 
hallgatóság egyedi koncertélmény-
nyel lett gazdagabb, és ebből a 
„gazdagságból” jut(ott) bőven ado-
mány a rászorultaknak is.  A koncer-
ten az árpád-házi iskola énekkara 
Kubányi Anna Mária renáta nővér 
és Süléné Fodróczy Gabriella veze-
tésével mutatott be kórusműveket. 
Majd Horváth Ildikó, a fíliák kántora 
Liszt Ferenc: Angelus című darabját 
szólaltatta meg orgonán. A koncer-
ten elhangzott Arcadelt Ave Mariája 
a Kőszegi római Katolikus Egyházi 
Énekkar előadásában dr. csabáné 
Király Erzsébet vezényletével, majd 
bárdos Lajos: Aeterne 
rex című kórusműve 
bazsó cecília orgona-
kíséretében. Serényi 
Tibor – fuvolára és 
hárfára írt – Opus 
167. szonátáját ősbe-
mutatóként szólaltatta 
meg klarinéton Hor-
váth László, az orgo-
nán bazsó cecília. Az 
előadást indokolta a 

kőszegi Serényi Tibor zeneszerző 
iranti tisztelet, aki hét éve nincs kö-
zöttünk. 
A jótékonysági koncert megva-
lósításában az 1667-ben alakult 
római Katolikus Egyházi Énekkar 
jelentős szerepet vállalt. A kórus 
lendületét a történelmi viharok sem 
tudták megtörni, mert a kitartás és 
az áldozatvállalás legyőzte az aka-
dályokat. Az összetartó erőt adja 
az elkötelezett hit, az egyházi zene 
szépsége, a Gondviselő különös ke-
gyelme. Küldetésük elsődlegesen a 
szentmisék áhítatának növelése.
A jelenleg nyolc szoprán, öt alt, 
négy tenor és négy basszus énekest 
orgonán kíséri a kőszegi egyház-
község kántora, bazsó cecília orgo-
naművész. A próbákat a brenner-
házban tartják. Nagy szeretettel 
várják kórustagként az énekelni 
kedvelőket.

Kz
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Mikulás a pályán
Éppen húsz éve, 1995 szeptemberében, léptek először pályára a kőszegi 
Gyógypedagógiai Intézmény diákjai, hogy kipróbálják, meghonosítsák a 
padlóhokit Magyarországon. Hosszú ideig járták hazánkat. Megismertet-
ték, népszerűsítették a sportágat. 
Volt időszak, amikor tizenhárom csapat küzdött.  A padlóhoki a Magyar 
Speciális Olimpiai Szövetség sikerága lett, hiszen öt olimpián vettek részt, 
négy alkalommal aranyat hoztak, egyszer a negyedik helyen végeztek. 
Amikor először szerepeltek a világjátékokon (1997), száztizenkettő csapat 
játszott. 
Ez év decemberében 19. alkalommal rendezték meg a Mikulás-kupát. 
„Sajnos egyre kevesebb játékos és csapat van” – mondta kérdésünkre 
Pintér István szakágvezető. A törvény szerint csak sportegyesületekbe iga-
zolt játékosok kaphatnak versenyengedélyt, ezért az iskolák csapatai nem 
kaphatnak lehetőséget. Azt is meg kell említeni, hogy a hasonló játék, a 
floorball terjedésével nem tud vetekedni a padlóhoki. Mindent összevetve 
a magyar válogatott még mindig a világ élvonalába tartozik. A nemzeti 
tizenkettő játékosait főként a kőszegiek adják. A csapatokat Németh Ist-
ván (a képen a csapatával) és Pintér István készíti fel. Mikulás napján 
Ajka, Győr és kőszeg két 
csapata vonult a pá-
lyára a balog iskola 
tornatermében, hogy 
megmérkőzzenek. 
„Sokat kell tennünk 
még a sportágért – 
mondta Lengyel Lajos a 
Magyar Speciális Olim-
piai Szövetség elnöke – 
mert kissé megtorpant 
a padlóhoki fejlődése 
és eléggé pénzigényes 
is. A mostani rendezvény már előkészület a 2017-es Téli Olimpiára, amely-
nek fő helyszíne a közelben, Grazban lesz. Jövő év márciusában kerül kijelö-
lésre az utazó keret, tizennégy játékos és négy kísérő” – mondta.
2016-ban közel huszonegy sportágban közel száz eseményt rendez a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség, amely az egészséges életmódra való 
nevelést, a gyermekek számára a sikerélmény biztosítását, az életminőség 
fenntartását is fontosnak tartja. A halmozottan sérült gyerekek is lehető-
séget kapnak a játékra. „Ebben is példamutató a Dr. Nagy László EGYMI” 
– hallhattuk az elnöktől.
Két meglepetés is jutott erre a napra. A díszvendég ki is lehetett volna 
más, mint maga a Mikulás, aki további meglepetéssel is szolgált. Elhozta 
magával azokat a játékosokat, akik annak idején elkezdték a padlóhokit 
(floor hockey) Kőszegen. Köztük volt az olimpiai bajnok bogdán István, 
Keresztényi László, Pónácz Sándor is. 
Nem is kívánhatunk mást a játékosoknak és edzőiknek, mint, hogy a Mi-
kulás szóljon a kőszegiek és a sportág érdekében, hadd halmozzák tovább 
a sikereket, csaljanak minél több mosolyt az arcokra!

tóthárpád F.

Mozgalmas évet, illetve őszi szezont 
hagyott maga mögött a bozsoki 
Sport Egyesület. Fennállása óta 
először nyerte meg a megyei III. 
osztályú labdarúgó bajnokságot. A 
Hegyalja tehetségeit összegyűjtő, 
13 éves egyesület olyan környékbe-
li települések csapatainak nyomdo-
kaiba lépett, mint a Gyöngyösfalu, 
Lukácsháza, Kőszegfalva, Kőszeg, 
vagy a Kőszegszerdahely. 
A magasabb osztályban való indu-
láshoz természetesen több, és újabb 
követelményeknek kellett megfe-
lelni. Mindössze másfél hónap alatt 
sikerült összehozni bozsoki, hegyal-
jai, valamint kőszegi fiatalokból az 
U19-es csapatot, a felnőtt keretben 
is történtek erősítések. Mindkét 
feladat nagy kihívás elé állította 
az edzői stábot és a vezetőséget. 
Köszönet nekik, valamint a régi 
és új támogatóknak, mert sikerült 
időben biztosítani a szezonkezdés-
hez szükséges feltételeket.
Az utánpótlás csapaton kívül csak a 
felnőtt együtteshez hét új igazolás 
érkezett, többnyire fiatalok, de van 
köztük egykori Nb III-as játékos is.  
A sportkomplexum alkalmas a fel-
sőbb osztályú csapatok fogadására, 
csupán az edzőfelszereléseken kel-
lett minimális frissítést elvégezni. 
A 2015/2016-os kiírásban a cél 
csakis a bentmaradás lehetett. 
A játékosnak edződniük kellett a 
gyorsabb tempóhoz, a képzettebb 
ellenfelekhez. Mind az ifjúsági, 
mind a felnőtt csapat gólzáporral 
nyitott az első fordulóban, amely 
lendületet adott. Az ifjúsági csa-
patot tehetséges fiatalok és né-
hány rutinosabb játékos alkotja, 
akik fokozatosan fejlődtek az ősz 

során. Lukács Dániel tanítványai 
a 11. helyen várják a tavaszi foly-
tatást. A felnőtt csapat változatos 
őszi mérkőzéseket játszott, fényes 
győzelmek és váratlan vereségek is 
ott vannak a kalapban. Legyőzték 
idegenben az élcsapatnak könyvelt 
Vasszécsenyt, Torony ellen hazai 
pályán vereséget szenvedtek. A 
vasszécsenyi derbi amúgy is kü-
lönleges hangulatú volt, hiszen 
két gyermekkori barát csapott 
egymás tenyerébe a kezdősípszó 
előtt: Kozmor ákos, a Vasszécseny 
trénere és ifj. Kratochwill Zoltán, 
a bozsok vezetőedzője. Újoncként 
hét győzelem, kettő döntetlen és 
hat vereség az együttes mérlege, a 
tabellán ezzel az előkelő 8. helyen 
végzett a 16 csapatos bajnokság-
ban. A szezon során a csapat folya-
matosan elvesztett valakit a keret-
ből. Volt, akit „csak” pár hónapra a 
sérülése miatt, de volt, akitől örök-
re búcsút vettek a játékosok. Dr. 
Horváth Gábor tragikus hirtelen-
séggel hunyt el október elején. A 
kiváló védő csak a nyáron érkezett, 
akiben a társak egy fiatal, agilis, 
rendkívül sportszerű embert ismer-
hettek meg. Elvesztése fájdalom és 
veszteség volt a játékosoknak, de 
így is, vagy inkább érte sikerült a 
soron következő bajnoki meccsen 
begyűjteni mindkét csapatnak a 
három pontot. Közel két hónapos 
pihenőt kaptak a játékosok, nem 
marad el az évzáró bankett, a disz-
nótor, és egy jótékonysági akció 
se. Aztán kezdődik az alapozás, és 
a tavaszi szezon. Újabb erősítések 
várhatóak a keretekben, a cél vál-
tozatlan „tovább a fejlődés útján”!

b.s.e

Bozsoki sportsikerek

November 2. és 2016. május 31. 
időpont között a vagyonvédelemről 
tart ingyenes tájékoztatást a rend-
őrség és a szakmai szervezetek. 
Kőszegen a Jurisics-vár Művelődé-
si Központ és Várszínházban (rajnis 
u. 9.) minden hónap második heté-

ben, hétfőtől péntekig, 9 – 12 óra 
között. Szombathelyen a Megyei 
Művelődési és Ifjúsági Központban 
(Ady Endre tér 5.) minden hónap 
második hetében, hétfőtől péntekig, 
14 – 18 óra között.
Kérésre házhoz is mennek. 

Segítik a vagyon védelmét
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Labdarúgás: Szomorú szezonvég
Fontos mérkőzésként készülődött a kőszegi csapat az utolsó őszi hazai for-
dulóra, a Jánosháza elleni derbire. Egy esetleges győzelemmel lőtávolban 
maradt volna a középmezőny. Az első tíz percben uralta is a játékot a KSE, 
de egy váratlan góltól teljesen összezuhantak. Az ellenfél négyig jutott a 
térfélcseréig, s a második félidőben sem minden hazai játékoson érződött, 
hogy önbecsülésük is a tét. Ez a zakó a kevés örömöt hozó őszi szezon ve-
reségei közül is az egyik legfájóbb. A téli szünet előtti záró fordulóban sem 
sikerült csodát tenni. A Jánosháza elleni kudarc benn maradt a csapatban: 
a Szentgotthárd négyet rúgva tett pontot az idényre. A kőszegi csapat, bár 
volt néhány reményteljesebb mérkőzése is az utolsó előtti helyről várhatja 
a –remélhetően sikeresebb – tavaszt. Az előrelépéshez azonban minden-
képp fejlődniük kell, hiszen a (holtversenyben) legtöbb kapott és legkeve-
sebb rúgott gól azt mutatja, hogy sajnos nem véletlen a gyenge helyezés.

eredmények Kőszegi SE-Jánosházi VSE 1:6 (0:4) gólok: bán, Kisire Szent-
gotthárd VSE-Kőszegi SE 4:0 (2:0).

Ami a kőszegieknek elkeserítő szezonvég, az a kőszegfalvi csapatnak si-
keres rajt. A 14 csapatos megyei III-ban előbb hazai pályán legyőzték a 
Pornóapátit. Igaz a sikerhez az is kellett, hogy az ellenfél saját kapujá-
ba is betalált. Perenyén már nem kellett annyira izgulni. 3:2-es állásig 
szoros volt ugyan az összecsapás, de az utolsó harminc perc a vendég 
kőszegfalviak örömjátékát hozta.

eredmények Kőszegfalvi SE-Pornóapáti Fc 2:1 (1:0) gólok: rába, Pető/Por-
nóapáti öngól, Perenye SE-Kőszegfalvi SE 3:8 gólok: Slankovits (4), Németh, 
Halper, Szántó, Kogler.

Teke: Megvan a második
remek mérkőzést játszott Szentgotthárdon a Kőszeg. Az első kör után 
ugyan jelentős hátrányba kerültek, de a jó felállásnak köszönhetően utána 
három egyéni pontot is behúztak. Hajszálon múlott a döntetlen: a negye-
dik egyéni pontot Szegedi Szilveszter, azonos fa mellett, csak szettaránnyal 
bukta el. A 10. fordulóban, a csákánydoroszló Kőszegen is nyerni tudott. 
A csapat pótolta a 4. fordulóból elmaradt, Pécs elleni mérkőzést. Két kör 
után 3:1-re vezetett a KSE. A vége szoros lett, de megszületett a szezon 
második győzelme.
Az ifi továbbra is remekül teljesít. Igaz a listavezető Szentgotthárd legyőzte 
őket, de két újabb győzelemmel, továbbra is ott vannak az élmezőnyben. A 
harmadik helyen várják az utolsó őszi fordulót.
A megyeiben a kőszegiek Horváth TK elleni meccse pályahiba miatt félbe-
szakadt. A Néró Tc-t jó játékkal sikerült legyőzni.

eredmény: Nb I-Nyugat Thermalpark Szentgotthárd VSE-Kőszegi SE 5:3 
(15:9, 3442:3284),  Horváth 490, Hafenscher/Gutmann512, Bagi 598, Sze-
gedi Sz. 544, Szegedi J. 567, Kozmor 573, Kőszegi SE-csákánydoroszlói 
TK 2:6 (10:14, 3153:3260), biczó 502, bagi 530, Gugcsó 552, Szege-
di J. 532, Polgár 539, Kozmor 573, Kőszegi SE-Pécsi TSE 5:3 (12,5:11,5, 
3147:3101), Horváth 521, Bagi 556, Biczó 516, Szegedi J. 523, Polgár 
548, Kozmor/Gugcsó 483; Ifi: Thermalpark Szentgotthárd VSE-Kőszegi SE 3:1 
(6:2, 1087:1036), Kőszegi SE-csákánydoroszlói TK 4:0 (7:1, 1058:987), Kő-
szegi SE-Pécsi TSE 4:0 (6:2, 1001:902), Megyei: Kőszegi SE II.-Horváth TK II. 
6:2 pályahiba miatt elmaradt. Kőszegi SE II.-Néró Tc Nárai és Szabadidő SKII. 
6:2 (9,5:2,5, 2400:2336).

Országos eredmények tekében
A kőszegi tekézők közül Sárközi Lajos, 465 fával győzött a senior tekézők 
szentgotthárdi, területi döntőjén. Szegedi Jenő (439 fa) hetedik, Kozmor 
László (424 fa) a tizenegyedik helyen végzett. Az országos döntőn Szegedi 
szerepelt legjobban: 519 fával 14-dikként zárt. Sárközi 500 fával 24., 
Kozmor 496-tal 28. lett.
22. helyen végzett a Serdülő Összetett bajnokságon bagi Milán. A kősze-
giek fiatal tehetsége 655 fát gurított.

Fitt-boksz sikerszéria
Kőszegi házidöntő a felnőtt OB-n

Harmadik felnőtt magyar bajnoki 
címét szerezte meg Hévizen a 81 
kg-os súlycsoportban Hámori ádám 
a Fitt-box ÖE klasszisa. Külön öröm, 
hogy a bajnoki döntőben már a 
ringbe lépéskor biztos volt a kőszegi 
arany, hiszen a szemközti sarokból 
klubtársa bugyik Imre nézett vele 
farkasszemet. A döntőbe jutásért 
mindketten három ellenfélen jutot-
tak túl. Sikerükkel a kőszegi boksz-
történet első felnőtt házidöntőjér 
vívhatták, melyet Hámori egyhangú pontozással nyert.
Idén írták ki először az U 21-es Magyar bajnokságot. Fejlődése érdekében 
a verseny idején még „csak” kétszeres felnőtt bajnok Hámori ádámnak 
előírták, hogy eggyel magasabb súlycsoportban induljon. Így sem talált 
legyőzőre. A döntőben az első menetben feladásra kényszerítette egri el-
lenfelét. Hámori Tamperében (Finnország) is jól szerepelt. A 36. Tammer 
Tornán 16 ország képviseltette magát. A magyar válogatott tagjaként 
harmadik helyen zárt.

Radics bronzérmes a Schoolboys EB-n
Egy ezüst és öt bronzéremmel tért 
haza a magyar küldöttség Anapából 
(Oroszország), a Schoolboys Euró-
pa bajnokságról, ahol 24 ország 
212 versenyzője lépett szorítóba. 
A sikerekből a kőszegi radics béla 
(56 kg) is kivette a részét: remek 
teljesítménnyel harmadik helyen 
végzett. A selejtezőben esélyt sem 
adott török ellenfelének. A nap 
mérkőzését vívva jutott tovább. A 
negyeddöntőben küzdőszellemét 
kamatoztatta. Dulakodós mérkő-
zésen, osztott pontozással búcsúz-

tatta fehérorosz riválisát. Az elődöntőben kissé bátortalanul kezdett, ami 
megbosszulta magát. A második menetben javított. A harmadikban ki-ki 
küzdelemben egy hajszállal jobb volt ellenfele, a később a bajnoki címet is 
begyűjtő orosz Dzhambulat bizhamov. radics bronzérmével megkoronáz-
ta egész évi remek sorozatát. Edzője szerint máris érett, technikás bokszra 
képes. Ha az eddigiekhez hasonló alázattal áll az edzésekhez, nagy jövő 
előtt áll az SOS falu fiatalja.

Női sikersztori
átütő sikert hozott a Női Országos bajnokság. A serdülőknél Lakotár Hanna 
(50 kg), Hámori Luca (60kg) és Ambrus Viktória (75 kg); a junioroknál Fi-
nesz Kamilla (52 kg), a felnőttek között Szabó Luca (81 kg) aranyérmesek 
lettek. A felnőtteknél Kontó Helga (51 kg) és rajos Viktória (69 kg) egy-

egy bronzérem-
mel egészítette 
ki a kollekciót. A 
kőszegi ökölvívó 
lányok technikás, 
kemény öklözé-
sükkel kivívták a 
szakma elisme-
rését.
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Kosárlabda: Ötből egy
Az ötödik fordulóig kellett várni, hogy a Kőszegi 
SE kosarasai megszerezzék első győzelmüket. 
Nehéz volt a sorsolásuk, de ennél bizonnyal 
többre számítottak. A celldömölk ellen még nem 
jött össze a siker. Egy negyednyi figyelmetlenség 
már a második játékrészben jelentős előnyhöz 
juttatta a házigazda cellieket. A többi játékrész 
kiegyenlített játékot hozott, de a felzárkózás, a 
fordítás elmaradt. A Vasvár ellen viszont az első 
perctől fölényben játszott a KSE. Magabiztos já-
tékkal szerezte meg első győzelmét a csapat.

eredmények: cVSE KSz-Kőszegi SE 68:52 
(14:13, 20:9, 17:14, 17:16), Kőszegi SE-
Vasvári KSE 79:45 (20:12, 17:13, 22:6, 
20:14).

Birkózás: Dorner sikere
Esztergomban, junior szabadfogású rangsorver-
senyen vettek részt november 21-én a kőszegi 
birkózók. Dorner ágoston 84 kg-ban az előkelő 
második helyen végzett. Dorner korábban egy 
vállsérülés miatt már felhagyott a versenyszerű 
birkózással. Sikere jelzi: érdemes volt újra kez-
denie.

Diáksport
Megyei mezeifutó Diákolimpia

November 4-én került sor a kedvezőtlen 
időjárás és a rossz pályaviszonyok miatt kétszer 
is elhalasztott megyei mezeifutó Diákolimpiára. 
Jó időben és igazi, kellőképpen gidres-gödrös 
mezei pályán zajlott a verseny. A kőszegi iskolák 
számos, szép sikert értek el. csapatban 5 első, 1 
második, 2 harmadik hely a gyűjtemény. A csap-
atbajnoki címek fele Kőszegre került. Egyéniben 
4 arany, 3 ezüst, 2 bronz a kollekció.

A kőszegi iskolák továbbjutói: (csa-
pat 1-2. hely, egyéni 1-4. helyezés) 2. kcs. 
lány csapat 1. balog 25 helyezési szám 
(Iker Natália, róka bora, Ecker Nikoletta, 
Polyák Dzsesszika), egyéni 1. Iker, 2. róka, 
fiú csapat 1. árpád-házi 40 hsz. (Neudl Gá-
bor, Marton Lázár, Horváth barnabás, Hóbor 
Lehel), egyéni 4. Neudl, 3. kcs. lány egyéni 

4. biegner Petra, fiú csapat 1. balog 27 hsz. 
(Németh Márk, Ecker Dávid, Németh Olivér, 
csuka Levente, egyéni 2. Németh M., 4. kcs 
lány csapat 1. árpád-házi 47 hsz. (Marton 
Emese, Spanraft Liza, Hóbor Eszter, Medvegy 
Nóra), egyéni 3. Hütter Lili/bE, fiú egyéni 1. 
Nemes bálint/bA, 3. Schwachofer balázs/
áH, 5. kcs lány csapat 1. Jurisich 26 hsz. 
(Pillisz réka, Keresztes Gréta, Varga Kitti, 
Virágh Dorottya), egyéni 1. Pillisz, 2. Keresz-
tes, fiú csapat 2. Jurisich 50 hsz. (Varga Márk, 
Sárközi Dominik, Szamosi Martin, csák Do-
minik), egyéni 3. Varga.

Új tenisz csoport
Megalakult a Sabaria Tc kőszegi csoportja. A 
csoport elsősorban utánpótlás teniszezők ne-
velésével, versenyeztetésével foglalkozik. Az 
edzéseket tapasztalt kőszegi edzők irányítják. A 
szakmai feladatok megoldását ifjú Szabó Péter, 
a szombathelyi klub kőszegi kötődésű edzője 
támogatja. Tudása segíti az eredményes mun-
kát nemcsak a fiatalok felkészítésében, hanem 
a régiós teniszedzők gyakorlati képzésében is. A 
csoport céljai között szerepel az iskolai tenisz-
oktatás fejlesztése is. Fő profiljuk az utánpótlás 
nevelés, de foglalkoznak felnőttek oktatásával 
is. (Érdeklődni lehet a +36-20/394-9209-es 
telefonszámon.)

Döntőben a Jurisich
Négy csapat vett részt a középiskolás teremlab-
darúgó Diákolimpia kőszegi területi fordulójá-
ban. A Jurisich gimnázium fiatal, sok alsóbb év-
folyamos játékossal felálló csapata mindhárom 
mérkőzését megnyerve a megyei döntőbe jutott. 
Az Evangélikus szakközépiskola egy győzelem-
mel és két vereséggel zárt.

eredmények: Jurisich:bük 6:1 (2:1), Jurisich: 
Evangélikus 3:1 (1:1), Jurisich:Vép 4:2 (3:1), 
Evangélikus:Vép 3:5 (2:2), Evangélikus:bük 
4:3 (1:3).

Labdarúgó Mikulás Kupa
Hat iskola 30 csapata vett részt a balog iskola 
hagyományos „Mikulás Kupá”-ján. A négy ver-
senynap 64 mérkőzésén a négy korcsoportban 
a döntetleneket eldöntő büntetők nélkül 231 
gól született. A balog iskola nem volt udvarias 
vendéglátó. Igaz a tavalyi tarolást nem sikerült 
megismételniük – a legkisebbeknél a Tolnay 
iskola győzött – de a többi korcsoport győzel-
mét begyűjtötték. A Tolnay további egy dobogót 
gyűjtött, a bükiek és a bersek két-két alkalom-
mal értek oda a legjobb három közé. Az első 
korcsoportban négyen (6-6 gól), a 2. kcs-ban 
(4-4 gól) hárman osztoztak a gólkirályi címen. 
Az 5–6. osztálynál Horváth Levente (balog) 10 
gólig jutott. A legidősebbeknél Kiss Leventéé (6 
gól) lett a cím.

Úszó Mikulás Kupa

Jó hangulatú versenyt rendezett a Kőszegi 
Triatlon és Úszó Klub. A már hagyományos Mi-
kulás Kupán inkább a fiatalabb korcsoportban 
voltak népesebb mezőnyök, az idősebbeknél 
néhol csak mutatóban volt induló. (Igaz a nem 
kőszegi középiskolásoknak nem kedvező a hét-
végi időpont.) Heten igazi arany gyűjtők voltak: 
három-három számban győztek.

3x-os győztesek: Neudl Gábor, Takács Már-
ton, Koczor Tímea, Nyul Marcell, Pillisz réka, 
Katona Dániel, Palatkás Anna, 2x-es győz-
tesek: Fekete Kata, Komjáthy Kíra, Spanraft 
Liza, Takács Patrik, Pósfalvi Dalma, Varga 
Kitti, 1x-es győztesek: Pongrácz Marcell, 
Sumpf Anna, Hóbor Lehel, Pillisz Írisz, Ke-
lemen barnabás, Németh barnabás, Molnár 
Gábor, Gál bence, Marton Levente, Nyul 
Patrik, Gurisatti Jázmin, Hóbor Zalán, Molnár 
Gábor, bakos Márton, Molnár Levente, Sár-
közi rebeka.

Speciális sikerek

A Dr. Nagy László intézmény versenyzőiről, csa-
patairól ritkábban kapunk hírt pedig a Speciális 
Olimpiai Szövetség versenyein is zajlik az élet. 
Az elmúlt időszakban minden hétvégére jutott 
egy-egy országos verseny. Szolnokon úszásban 
7 arany, 2 ezüst 5 bronzérmet értek el Máté ár-
pád tanítványai. A Mozsolicz Gábor által felké-
szített labdarúgók Tapolcáról a második divízió 
első helyezését hozták el. A kosarasok egyesített 
csapatai Pécsről az első divizió első két helyezé-
sét és a második divizió bronzérmét gyűjtötték 
be. Edzőjük barabás Krisztián. A decembert a 
padlóhokisok 19. Mikulás kupája nyitotta. Há-
zigazdaként, a balog iskolában első és negyedik 
helyen végzett a két kőszegi csapat. Németh Ist-
ván és Pintér István irányításával.

-haniti
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www.sopronbank.huf

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 �,��% + �,��% 

�%

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

A testületi üléseken elhangzottak 
olyan mondatok, amelyek nem sze-
repeltek az újságírói tudósítások-
ban. Íme néhány kimaradt mondat:
• A városban fogda már nincsen.
• Na, ez a bumeráng-effektus.
• Aki csak felfelé néz, az hasra 
esik, aki csak lefelé, az meg beveri 
a fejét.
• Tudom, hogy az a legjobb, amikor 
létrehozunk egy virtuális ellenfelet, 
aztán legyőzzük.

Évzárás • Ja, hogy más mást mondott, mint 
amit gondolt.
• Én azt gondolom, amikor valaki 
bemegy egy helyre, leteszi a ka-
lapját, körülnéz, és aztán tud majd 
okosakat mondani.
• Milyen jogalap nélküli kérdés-
re gondol? Jogalap nélküli kérdés 
lenne: mit csinált a felesége a hét 
végén?
• Aki mindig hátranéz, az nem tud 
előrehaladni.
• Nem annyira véres téma a vér-
szállítás kérdése.

Kámán z


