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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.

ÖLTÉSRŐL ÖLTÉSRE
Gyorsuló világban élünk, pillanatok 
alatt információk tömegével találko-
zunk, rengeteg feladatot kell teljesíte-
nünk. Gyorsételeket eszünk, interneten 
rendelünk. Nincs időnk várakozni, rá-
készülni egy-egy eseményre. Utainkat 
már nem lépésről lépésre, hanem nagy 
ugrásokkal tesszük meg. Vajon ki dik-
tálja ezt az őrült tempót? A világ ne-
künk, vagy mi a világnak? 
Szent Pál apostol a korintusi hívekhez 
írt első levelében, a híres Szeretethim-
nuszban egyszerű szavakkal jellemzi a 
szeretetet. Így kezdi: „A szeretet türel-
mes.”  Türelmes, azaz tud várni, készül-
ni. Nem sürget, nem akar túllenni a dol-
gokon. Benne él az adott pillanatban, a 
várakozásban, az előkészületben.
Természetesen hálásak vagyunk azo-
kért az eszközökért, amelyek segítik, 
könnyítik a munkákat. Bajban lennénk, 
ha a mosógépeinket hirtelen teknő-
re, fűnyíróinkat kaszára, fénymáso-
lóinkat kalamárisra kellene cserélni. 
Mégis vessünk egy pillantást azokra 
az elődeinkre, akiknek a mi gépeink 
nélkül kellett elvégezniük a munkáju-
kat. Városunk büszkén őrzi hajdan volt 
mesterek keze munkáit: türelemmel, 
kitartással készített egyedi darabokat. 
Kiemelkedően értékes darab a Széplaki 
Bottka Mária hímezte miseruha, melyet 
nem kevesebb, mint háromszáz eszten-
dővel ezelőtt készített az akkori jezsu-
ita templom számára. Öltésről öltésre 
haladva, kitartó türelemmel formálta 
meg a drága kelmére az Egyház és a 
Bezerédy-család jelképeit. Belegon-
dolni ebbe a munkába olyan, mintha 
meg akarnánk számolni a csillagokat. 
Minden öltésben, minden mozdulatban 
mennyi türelem, mennyi szeretet! Az a 
szeretet, amely – szintén a Szeretet-
himnusz szavaival élve – „nem kérke-
dik (…), nem keresi a maga javát (…), 
mindent eltűr, (…) mindent elvisel, és 
amely soha meg nem szűnik.”
Haladjunk az advent útján a sietség kí-
sértése nélkül, lépésről lépésre ezzel a 
türelmes szeretettel! 

Tóth Krisztina Veronika
Fényképezte: Kámán Zoltán

KŐSZEGI ÉRTÉKTÁR: 300 ÉVES MISERUHA
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DOLLÁR 
BETÉT
Nyisson a világra!

12 hónapos futamidővel

évi
1,50%
kamatláb

1,52%
EBKM

TUDJUK,
MI SZÁMÍT.

*A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti 
szerződés további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre 
Vonatkozó Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési 
Feltételei tartalmazzák. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. További részletekről 
honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

www.sopronbank.hu

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: 2018. január 3.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2018. január 10.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: december 20., 2018. január 17.
DR. NAGY EDINA aljegyző: december 13.

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

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő december 20-án
(szerdán) 17 – 18 óra között fogadóórát tart Kőszegen,

a Rákóczi u. 6. szám alatt. 

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
2018. január 3-án (szerdán) 17 – 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.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 6350 példányban

Békesség most tinéktek,
   emberek. 
Örvendezzél, 
   derék világ, 

Ady Endre: Békesség ünnepén
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Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

Kőszeg hírei
Napelempark 
A Horvátzsidány felé vezető út 
mellett lévő ipari parkban 2018-
ban az első ütemben elkezdődhet 
a napelempark létesítése. A beru-
házó a Raaba Energy Kft., amely 
az önkormányzattól vásárol meg 
területet. A képviselők a vételi jo-
got biztosító szerződést – a kft. ké-
résének megfelelően – adásvétellé 
változtatták, amely 47 122 m2 
nagyságú terület értékbecslésben 
meghatározott 56 700 824 Ft + 
Áfa összegű eladásáról szól. Az alá-
írást követően 20% foglalót fizet ki 
a cég, a vételár fennmaradó részét 
2018. június 30-ig térítik meg, 
amikor már a projektre kiadott 
valamennyi engedéllyel rendel-
keznek. Az építkezés ezt követően 
indulhat meg, talán ugyanúgy, 
ahogy ezt a kft. Csepreg mellett 
már megtette. Telekmegosztási fel-
adatok miatt a Raaba Modul Kft.-
vel is kötöttek a képviselők ingat-

lan terület vételi jogára vonatkozó 
szerződést napelem park létesítése 
érdekében. Az adásvételi szerződés 
2018-ban történhet meg 21 millió 
Ft+Áfa összegben.

Turizmus fejlesztése
November 28-án a Pannon Vá-
rosok Szövetségének munkaérte-
kezletén vett részt Huber László 
polgármester, és átadta az elnöki 
feladatait Dénes Tibor Nagykanizsa 
polgármesterének. A nyolc város 
vezetője létrehozott egy tervezetet, 
miszerint a 2018-as esztendőben 
minden város egy – egy kiemelt 
témával foglalkozik munkacsoport 
keretein belül. A turizmus fejleszté-
se témakörét Kőszeg vállalta ma-
gára. A téma aktuális a városban, 
azért is, hiszen az önkormányzat és 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
összefogásával 2017-ben turiszti-
kai menedzser állt munkába. A kö-
zösen végzett munka eredménye, 
hogy a városlakók, a turisták egyre 
több programmal találkozhattak az 
elmúlt hónapokban. 

Normaemelés
Idén januártól a JustFood Kft. lát-
ja el a közétkeztetést a város in-
tézményeiben. A közzétett adatok 
szerint 28 fővel kezdték el a szol-
gáltatást, szeptembertől már 40 
dolgozót alkalmaznak. A dr. Nagy 
László EGYMI-ben üzemeltetik a 
főzőkonyhát, ahol jelentősen fej-
lesztették a főzéshez, a kiszolgá-
láshoz szükséges eszközöket. A Kft. 
kérte a nyersanyagnorma emelését, 
a képviselők november 30-án 5%-
os mértéket fogadtak el. Indoklás-
ként Huber László polgármester 
elmondta, a változtatás célja, hogy 
továbbra is jó minőségű ételt szol-
gáljanak fel.

Kedvezmény
„Készenléti szolgálatot végző tűz-
oltók kedvezményes éves bérlettel 
jogosultak bármely parkolási zó-
nában várakozni” – erről döntöt-
tek egybehangzó támogatással a 
képviselők november 30-án. Ezzel 
teljesült a tűzoltók kérése. Básthy 
Béla  az indoklásban elmondta, 

hogy az önkéntességük eltér bár-
melyik civil szervezetben végzett 
munkától, mert a nap 24 órájában, 
ünnepnapon is készenlétben áll-
nak a város, a lakosság biztonsága 
érdekében. Ezt a feladatvállalást 
nem lehet eléggé megköszönni. A 
képviselők egy további döntésük-
kel orvosolták a lakossági pana-
szokat, és lehetővé tették, hogy az 
év közben vásárolt parkolási bér-
letért időarányos árat fizessenek az 
érintettek. 

Mikrobusz
A Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal vásárol egy új kilenc-
személyes mikrobuszt, és ezzel 
lehetővé válik, hogy a meglévő 
Renault Trafic kisbusz a civil szer-
vezetek közösségi céljait szolgálja. 
Erre a következő évtől lesz lehe-
tőség a kialakítandó szabályok 
szerint. Az egyesületek kiemelt 
szerepet töltenek be a város kul-
turális életében, a vállalt feladatuk 
elvégzését segíti az igénybe vehe-
tő mikrobusz.   
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Ritka ünnepi alkalomnak örülhet-
tünk december elején, ugyanis egy 
jelentős útfelújítást adtunk át ün-
nepélyesen a közlekedőknek. Két 
ütemben, teljes szélességében új 
aszfaltburkolatot kapott a Temető 
utca, sőt az út mindkét oldalán új 
kiemelt szegély is kiépítésre került. 
Nagyon régóta várt útjavítást sike-
rült végrehajtani, mely által meg-
szűntek az úthibák, süllyedések és 
vele együtt a gyalogosokat sokszor 

bosszantó víztócsák az úton. A mint-
egy 700 métert érintő felújításra 75 
millió forintot költött el az önkor-
mányzat. Természetesen ezt saját 
erőből nem lettünk volna képesek 
megoldani, de köszönhető a tavalyi 
közel 40 milliós kormányzati támo-
gatásnak és az idei belügyminisz-
tériumi pályázaton nyert 30 millió 
forintnak – melyet 5,3 millióval 
kiegészítettünk –, sikerült abszol-
válni a beruházást. A sikerhez több 
lépcsőn át vezetett az út, melyben 
nagy segítségünkre volt Ágh Péter 
országgyűlési képviselő úr! 
Ugyancsak közös sikerünknek te-
kinthetjük a legutóbb nyert 14 

millió forint állami 
támogatást, melyet 
a Posztó utcában 
megépülő parko-
lóra költhetünk el. 
Ezek az eredmé-
nyek mind az ösz-
szefogás, a közös 
akarat erejét bizo-
nyítják. A jövőben 
is szükség lesz erre 
az összefogásra, 
mert rengeteg fel-
adat, megoldandó 
probléma áll előt-
tünk, – már ami a 
város leamortizá-
lódott úthálózatát 
illeti. Sajnos Kőszeg 
nincs – és belátha-

tó időn belül nem is lesz – olyan 
helyzetben, hogy a mintegy 50 
km hosszúságú úthálózatát sa-
ját bevételei terhére meg tudná 
újítani. Ezért nagyon fontos, sőt 
nélkülözhetetlen minden állami és 
pályázati támogatás számunkra. 
Természetesen magunknak is min-
den tőlünk telhetőt meg kell tenni, 
hogy megfeleljünk a lakosság mi-
nimális elvárásainak. Éppen ezért 
is, mintegy kapcsolódó, kiegészítő 
beruházásként 14 millió forint 
saját forrásból felújítottuk a Ká-
rolyi M. utca elejét a Bercsényi u. 
kereszteződéséig, majd folytatjuk 
tavasszal a Károlyi M. u. garázssora 
előtti út rendbetételével.
Ugyancsak saját költségvetési for-
rásból (7 M Ft) építettünk járdát a 
Rohonci út és a Dr. Ambró Gyula 
utca között, melyet már nagyon 
vártak az ott élők. Ezzel biztonsá-
gossá vált a gyalogosok közlekedé-
se ezen útszakaszon is (kép).
Többször megjegyzik egyesek, 
hogy a befizetett gépjármű-
adó fejében elvárnák, hogy jobb 
útjaink legyenek. Nos, a helyzet 
az, hogy a befizetett gépjárműadó 
önkormányzatot megillető 40%-
át (34 millió Ft) teljes mértékben 
és minden évben az utak 
karbantartására, fenntartására 
fordítjuk, amiből fejlesztésre, új 
út építésére egyáltalán nem jut! 
Ebből a pénzből végezzük el a 
folyamatosan keletkező úthibák 
javítását, a kátyúzás, az útburkolati 
jelek felújítását, a táblák cseréjét, 
a leszakadt víznyelők helyreállítá-
sát és egyéb útkarbantartásokat. A 
Temető utcai példán is látjuk, hogy 
egy kilométer aszfaltozott út felújí-

tása nagyjából 100 millió forintba 
kerül. Új út építéséről meg ne is 
beszéljünk, ami többszöröse ennek!
Éppen ezért lesz óriási jelentősé-
ge számunkra a TOP forrásaiból, 
valamint az ezt kiegészítő KRAFT 
programból megvalósuló köz-
úti fejlesztéseinknek. Ebből tud-
juk majd rövidesen megépíteni 
a Pogányi utat, felújítani, illetve 
korszerűsíteni a Gábor Áron utca, 
a Kiss János utca és a Felső kör-
út nagyon rossz  állapotú útjait. 
Sőt ezen támogatásokból fogunk 
kerékpárutakat és parkolókat 
építeni, valamint egyéb, a 
közlekedés biztonságát és kényel-
mét szolgáló beruházásokat végre-
hajtani. Őszintén bízom mindezek 
sikerében, mert érzem az össze-
fogás erejét, ami a közös céljaink 
eléréséhez nélkülözhetetlen!
Végezetül engedjék meg, hogy 
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket kívánjak mindnyájuk-
nak és szeretteiknek egyaránt.

Huber László polgármester

Vasútról és a 87-ről
November 20-án „Milyen vasúti fej-
lesztések várhatók Vas megyében?” 
címmel Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő kérdést tett fel dr. Fónagy Já-
nos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkárának. A képviselő kitért 
arra is, hogy az M86-os elkészülte 
után a Kormány dolgozik a Szom-
bathely-Kőszeg közötti 87-es közút 
fejlesztés előkészítésén, amelynek a 
tervei 2020-ban készülnek el.
Az államtitkár elmondta, hogy a  
GYSEV vasúthálózatán a tavalyi 
évben központi forgalomirányító 
rendszer épült ki, így a szolgáltató 
35 állomás forgalmát irányíthatja a 
szombathelyi központból.
Az integrált közlekedésfejleszté-
si operatív program keretében 
2,4 milliárd forint támogatás jut 
a Szombathely-Kőszeg vasútvonal 

pályarekonstrukciójára, és a for-
galmi kitérők építésére. A központi 
költségvetés további egymilliárd 
forint támogatást ad Kőszeg város 
környéke közösségi közlekedésé-
nek fejlesztésére. 
A korábbi híradásainkból már tájé-
koztattuk az olvasókat, hogy Kősze-
gen megépítik az intermodális köz-
lekedési csomópontot, a jelenlegi 
vasúti pályaudvarhoz kapcsolódóan 
épül meg az autóbusz pályaudvar 
is. A vonatról közvetlenül lehet át-
szállni a buszra és fordítva. Megújul 
az állomás, parkolót is kialakítanak 
az autók számára. A fejlesztés cél-
ja az autóbusz és vonatközlekedés 
összehangolása az utasok érdeké-
ben. A csomópont tervei a követke-
ző évben készülnek el. 

KZ

Nem kell megmondani!
„Amikor bejöttem a várkapun, talál-
koztam Pócza Zoltán igazgató úrral. 
Azt mondta nekem, hogy a kősze-
geiknek nem kell mondani: hogyan 
kell megvédeni Európát, mert erről 
már 1532-ben kiállították a bizo-
nyítványt. Azt gondolom, hogy eh-
hez fel is lehet zárkózni. Az is igaz, 
hogy minden egyes évszázadban, 
minden egyes nemzedéknek meg-
van a maga kötelessége” – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
november 16-án a KÖSZHÁZ-ban 
tartott lakossági fórumon, ahol Ma-

gyar Levente a Külügyminisztérium 
államtitkára beszélt a migrációról, 
részletezve a magyar nemzet érde-
keit. A fórum kezdetén Básthy Béla 
alpolgármester elmondta, hogy neki 
abban az időpontban Grazban kel-
lett volna lennie egy klubtalálkozón, 
ahol a résztvevők arról beszélgettek: 
vajon mit gondolnak a magyarok 
a migrációról. Az alpolgármester 
így fogalmazott: „Abból, amiről az 
ottani sajtó beszél, nem derül ki 
egyértelműen, hogy a magyarok mit 
gondolnak erről”.

KZ
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Döntés és koncepció
November 30-án a képviselő-tes-
tület a következő döntést hozta:
„Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy amennyiben az STKH Kft. 
a Kőszegi Városüzemeltető és 
Kommunális Szolgáltató Nonpro-
fit Kft. felé 2017. december 15-ig 
nem rendezi a hulladékgazdál-
kodási kintlévőségét, úgy Kőszeg 
Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Kőszegi Város-

üzemeltető Kft-nek 2018. január 
1-jétől megtiltja a hulladékszállí-
tási feladatainak elvégzését.”
A képviselők ismét napirendre tűz-
ték a Hulladékszállításnál felmerült 
problémákat, és kiemelt feladatnak 
tekintették a Városüzemeltető Kft. 
pénzügyi stabilitásának megőrzé-
sét. Kovács István a döntés előtt el-
mondta, hogy az elvégzett szolgál-
tatásért november végén 23 millió 
Ft-ot átutalt az országos hatáskörű 

cég, a NHKV, és ezzel a napi fizetési 
gondok enyhültek. A hulladékgyűj-
tés közszolgáltatásáért felelős cég, 
a Soproni STKH még 46 millió 
Ft+Áfa-val tartozik. Ha megérkezik 
a városüzemeltető számlájára az 
összeg, akkor – Kovács István sza-
vai szerint – az megalapozza a kft. 
jövőbeni biztonságos működését.  
A kft. igazgatója beszélt a kőszegi 
hulladékgazdálkodás lehetséges 
jövőjéről, amelyet koncepcióban 
fogalmazott meg. A lerakási járu-
lék bevezetése és a rezsicsökkentés 
életbelépésével az alacsony árak 

terhet jelentettek a szolgáltató szá-
mára. Műszaki fejlesztést a bevétel 
nem tett lehetővé, és az elmúlt 
években likviditási problémát oko-
zott a helyzet, amely veszélyeztette 
a kft. által végzett egyéb város-
üzemeltetési feladatok ellátását. A 
kialakított „koncepció arra épül, 
hogy a hulladékgazdálkodási 
szolgáltatást a Városüzemeltető 
tevékenységi körétől le kell vá-
lasztani”.
A hulladékgazdálkodási csoportot a 
regionálisan kijelölt közszolgáltató, 
a Soproni STKH Kft. – akivel az 
önkormányzatnak jelenleg is szer-
ződése van – részére kell átadni. 
Ennek része kell, hogy legyen az 
érintett dolgozók átvétele, illetve a 
város tulajdonában lévő eszközpark 
eladása. Az önkormányzat hosszú 
távú érdeke az átadás, hiszen a je-
lenlegi lerakó még várhatón nyolc 
évig tudja befogadni a hulladékot. 
Ezt követően el kell végezni a re-
kultivációt, amelynek beruházás 
igénye a mai árakon számolva 
meghaladja a 250 millió Ft-ot.

KZ

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

Tel.: +36 20 441 4850
BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary

Tel.: +36 20 252 85 29
web: www.narathaimassage.com

e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Talprefl ex masszázs • Foot refl exology massage
Fußrefl exzonenmassage • Refl exní masáž chodidel

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk

30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%
30+120 min, 60+90 min, 60+120 min, 90+90 min, 90+120 min, 120+120 min: 15%

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

60 (+) perces kezelések árából
für 60 (+) min. Behandlungen

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Év kiváló Masszázsszalonja 2016 díj
Excellent Massage Salon 2016 award

Ausgezeichneter Massagesalon 2016 Preis
Vynikající Masáž 2016 cena

Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános licit-
eljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingat-
lanok értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Rohonci u. 46/B. 

III/10. sz. alatti 57 m2 nagy-
ságú lakás,

• Kőszeg, Pék u. 19. fszt. 2. sz. 
alatti 58 m2 nagyságú lakás.

További információ a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán 
Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 
94/562-517, 94/562-529).

A GesztenyeKék Természetba-
rát Egyesület közel 40 ezer Ft-ért 
nagyméretű juharfát vásárolt, az 
önkormányzat jóváhagyásával, a 
Kőszegi Városüzemeltető Kft. se-
gítségével elültették a Fő tér egyik 
szegletében. Remélik, hogy a fa 
nyaranta hűsítő árnyékot ad, ősszel 
színpompás lombozatával ajándé-
kozza meg a kőszegieket. Hasonló 
célzattal ültettek el az Egészség-
kertnél három nagyméretű fát.
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ket. Ötven-nyolcvan kilométeres körzetből jöttek. 
K.B.:(A nemescsói gyülekezet ennek a legnyu-
gatibb régiónak a központja volt.)
A 2015-ben tartott artikuláris napra nagyjából 
1800 ember jött el. Két istentisztelet volt és 
mindkétszer annyira tele volt a templom, hogy 
a lépcsőkön is álltak az emberek.
– Az 1740-es években működött az alumneum,  

-bentlakásos alsó latin középiskola. Az a Sartoris 
(Szabó) János lelkész alapította, akinek a  „min-
dent Isten dicsőségére és a közösség hasznára”  
volt a jelszava. A jénai egyetemen tanult, Győr 
után itt, Csóban folytatta lelkészi munkáját nagy 
odaadással 27 éven át. A gyülekezeten belül ma 
is sok minden kötődik a Sartoris névhez. 
– Az evangélikus iskola újraindításának sajnos 
már nincs reális esélye. A két tanteremben a 
Tézsula Hagyományőrző Egyesületnek van egy 
igényes kiállítása. 
– Bánó Ádámtól (1883–1974) is őrzünk egy 
kézírásos emléket, egy füzetet, mely a falu ese-
ményeit, történelmét örökíti meg benne, saját 
kutatásai alapján. Bánó bácsi 1905–1945-ig 
tanított, itt élt haláláig. Baráth Pali bácsi lelké-
szünk mellett – aki 1933-ban érkezett a faluba- 
a 70-es évek elején még ő volt a kántor, de már 
1905-től kezdve kántortanítóként működött.
V.K.: (A tisztelendő asszony nemcsak a faluban 
és a filiákban, de középiskolás diákoknak is tar-
tott hittant.)
– Messziről kerültünk ide, én csurgói vagyok, a 
férjem bakonycsernyei. Budapesten az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen végeztük a teo-
lógiát, Nemescsóba már házaspárként érkeztünk. 
(A zenei tanulmányainak köszönhetően, kórust 
is vezet.)
– Az evangélikus kántorképzőt is elvégeztem. 
Idekerülésünkkor alapítottuk meg az Egyházi 
kórust. Istentiszteleteken énekeltünk, most pe-
dig az adventi gyertyagyújtáskor. 
K.B.: (A gyülekezet melletti tevékenységeik 
szerteágazóak.)

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet a Kalincsák tisztelendő házaspárral
 „Mindent Isten dicsőségére és a közösség hasznára”

Advent előtt néhány nappal Nemescsóban 
beszélgettünk Kalincsák Balázs evangélikus 
tisztelendő úrral és feleségével, Varga Katalin 
tisztelendő asszonnyal. A közösségi teremben 
a tisztelendő asszony éppen házi feladatot 
adott a hitoktatáson részt vevő gyereknek és 
máris Kiss Barnával, a Savaria Szimfónikus 
Zenekar igazgatójával egyeztette a művészeti 
iskolájuk karácsonyi programját. Aztán 
fotózás okán átléptünk a templomba. A falu 
krónikása – Bánó Ádám kántortanító – sze-
rint  a  17. század első felében  már élt itt gyü-
lekezet. Az anyakönyvezés 1701-ben kezdő-
dött, a tisztelendő asszony kincsként mutatja 
a gyöngybetűkkel írt Matriculát. A falu ha-
mar áttért az evangélikus hitre. Az artikuláris 
hely szelleme, az a történelmi múlt, mely a 
csói emberek génjeibe beszívódva ma is él  
hál’Istennek, ennek az éppen 15 éve a faluba 
érkezett – Kalincsák tisztelendő házaspárnak 
is köszönhető.  Nincsenek illúzióik a jövőt 
illetően, a kis települések tipikus sorsát élő 
Csó is elnéptelenedik, manapság mindösz-
sze háromszáz lelket számlál. A tisztelendő 
úrék nem kis erőfeszítések árán tudják a 17 
hozzájuk tartozó település 500 főnyi evangé-
likus hívőjét egybentartani. Híres-nevezetes 
szülöttei is vannak Nemescsónak. Péterfy 
Sándor – a magyar tanítók atyja – és Bakó 
József költő-író, akinek élete első három 
évtizedéról, csói gyerekkoráról, mozgalmi 
ifjúkoráról szól a Feljebb a kaptafánál című 
regénye. Bánó Ádám kántortanító, akinek a 
legendás kockás füzetét Kiss Sándor is fel-
használta a faluról szóló füzet megírásakor, 
aki a riport készültekor december 2-án, 74 
éves korában hunyt el Kőszegen. A gyüleke-
zet őrizte meg az utókornak a Matriculát és 
minden más egyházi kéziratot. 
K.B.: –2002. augusztus15-től vagyunk Nemes-
csóban, 2 évig beosztott lelkészek voltunk, majd 
2004-ben parókusi alkalmassági vizsgát tettünk 
le és akkor választott meg minket a gyüleke-
zet. Idekerülésünkkor segédlelkészek voltunk D. 
Keveházi Laci bácsi mentorsága mellett.
V.K.:– Az ellenreformáció hatására igyekeztek az 
evangélikusoknak megtiltani, hogy a vallásukat 
gyakorolhassák. Ezt sokféle formában próbálták 
érvényre juttatni. A protestáns lelkészeket vagy 
elüldözték, vagy rekatolizálásra bírták. Az 1681-
es soproni országgyűlés törvénybe foglalta, hogy 
Vas vármegyében két helyen gyakorolhatják az 
evangélikusok a vallásukat, Nemescsóban és 
Nemesdömölkön. Ezeket nevezték artikuláris 
(törvénycikkelybe foglalt) helynek. „Isten háta 
mögötti helyeket” jelöltek ki, remélve, hogy oda 
úgyse mennek a hívők. Az evangélikusok azon-
ban fontosnak tartották, hogy megtartsák a hitü-

– A  Sartoris Szeretetszolgálat 2008-ban ala-
kult. Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 
és falugondnok feladatok tartoznak feladataink 
közé.  Több mint száz adag ebédet viszünk ki a  
17 településen élő idős, rászoruló embereknek. 
Napi szinten 50 emberhez jutnak el a gondozó-
nők, segítik a mindennapjaikat.
(A diakóniai munkán túl, már-már népművelői 
szerepet is betöltenek.)
– Sopronba, Zalaegerszegre jártunk színházba, 
60-70 bérletünk volt nyolc éven át. Kirándul-
tunk Németországban is a Luther városokban. 
V.K.:(Ketten négy templomban tartanak vasár-
naponként istentiszteletet.)
– Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszló 
Társult Evangélikus Egyházközség a nevünk. 
Meszlen és Acsád egyirányban van. Egyikünk 
itt, a másikunk ott tartja meg a 9-kor kezdődő 
istentiszteletet. Visszafelé összeszedjük egymást, 
Kőszegdoroszlóba 11-re megy valamelyikünk, a 
másik itthon tartja meg a misét.
 (Karácsonyvárásuk is hagyománytisztelő.) 
– Betlehemezni is járunk a gyerekekkel kará-
csony előtt. Azokhoz az idős emberekhez me-
gyünk, akik az ünnepek alatt sem tudnak eljönni 
a templomba, örömhírt viszünk nekik. 
– Nyáron gyerektáborokat szervezünk Meszlen-
ben, a parókián. Idén a Nemzeti Múzeumban is 
voltunk, megnéztük a nemescsói oltárterítőt is 
– Nagyon hálásak vagyunk a Nemescsói Gyü-
lekezet Ifjúságáért, kilenc évig Passió-játékkal 
jártuk velük a Dunántúlt, idén pedig a Reformá-
ció 500. évfordulójára készítettünk egy Luther 
életét feldolgozó színdarabot. 
– Művészeti iskolánk is a Sartoris Alapítvány ke-
retében működik.
Az acsádi zenetanár házaspár ötlete volt, hogy a 
falusi gyerekeknek is biztosítsuk az esélyegyen-
lőséget e téren is, zene- tánc- és képzőművésze-
ti oktatásban részesülnek. 
K.B.: (Megkerülhetetlen a kérdés, látnak-e még 
feladatot, küldetést ebben a mostani kö rben?)
– Mi nagyon jól érezzük magunkat itt. Már 
elmehettünk volna, sok lehetőségünk volt.  Volt 
egy olyan év is, amikor Svájcban dolgoztam. Lel-
készi szolgálatot vállaltam, 10 napot voltam kint, 
s 4 napot itthon. Közben a feleségem vitt itthon 
mindent egyedül, ez nagyon komoly próbatétel 
volt. De a svájci lét sem volt olyan vonzó, hogy 
elmenjünk. Biztos, hogy lesz olyan helyzet, amikor 
el kell gondolkodnunk. De nem az anyagiak miatt. 
Ami eddig kellett, azt mindig megadta a Jóisten. 
Mindig nyíltak új kapuk és új lehetőségek. A na-
gyobb probléma az, nagyon fogynak a gyüleke-
zeti tagjaink. Nemescsóban se kocsma, se posta, 
se bolt, se iskola, de gyülekezet van és amíg va-
gyunk, addig igyekszünk tenni érte. Mi erre tettük 
fel az életünket, és bízunk Isten segítségében.
   Kiss János
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Békés Boldog Új Évet Kívánunk!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

    HATALMAS
KARÁCSONYI AKCIÓK!

     Szemüvegkeretek 20%
    Multifokális Szemüveglencsék

   30% kedvezménnyel! 

Távoli vagy Olvasó szemüvegéhez 
keret vásárlása esetén az egyik

LENCSÉT még mindig INGYEN adjuk!
  az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

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

Köszönjük egész éves megtisztelő bizalmukat!

Nyereséges a parkolás
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. ál-
tal közzétett adatok szerint 2017. 
szeptember 30-ig a fizető parko-
lásból származó éves eredmény 
6 310 604 Ft, az összes bevétel 
nettó 18,5 millió Ft volt. A kép-
viselők Kovács Istvánnak a fizető 
parkolókról szóló beszámolóját 
hallgatták meg és fogadták el nov-
ember 30-án. Az adatok szerint 
nem érdemes jegy nélkül a 410 
db fizető helyen megállni, mert a 
díjbehajtással megbízott cég kül-
földön is érvényesíti a díjfizetési 
kötelezettséget. 
Szeptember 30-ig 850 db piros 
cédulát helyeztek el a belföldi au-
tókra, ebből 40 db-nál nem történt 
meg október végéig a behajtás. 
A vétkes 24 órán belül féláron is 
megfizetheti a büntetést. A külföldi 
autókra 275 db büntetési felszólí-

tást helyeztek el, ebből 62 db októ-
berben még behajtásra várt. 
Egyre többen váltanak mobiltele-
fon keresztül parkolójegyet, az idei 
esztendőben szeptember 30-ig két-
millió Ft értékben. A mobilrendszer 
fejlesztése célszerű az automaták 
műszaki állapota miatt is. 2016. 
év július 1-től működik parkoló 
automata a Rajnis utcában, ahova 
csak engedéllyel lehet behajtani. 
Minimális a jegyváltásból származó 
bevétele, a nyári hónapok kivéte-
lével még a tízezer Ft-ot sem éri 
el. Kovács István elmondta, hogy 
várhatóan még négy évig tudják 
karbantartani az automatákat a 
Szombathelyen leszerelt készülé-
kek megvásárolt alkatrészeivel. Új 
jegykiadók várható beruházási ára 
meghaladja a negyven millió Ft-ot. 

KZ   

A munkanélküliekről
A Kőszeg és Vidéke 2010. októberi 
lapszámában a következő tudósí-
tást tettük közzé: 
„Az év elején az 1993. évi feb-
ruári rekord létszámot (1377 
fő) megközelítő nagyságrendet 
ért el a munkanélküliek száma 
(1303 fő). Azóta hónapról hónap-
ra csökken a munkanélküliség, 
aminek eredményeképpen au-
gusztusban már számottevően 
elmaradt az előző évitől, és nem 
érte el a kilencszázat. Év elején 
240 főnél több tartós munkanél-
küliként regisztráltak a kirendelt-
ségen, az utóbbi hónapokban ez 
a szám 220 főre mérséklődött. 
A térségben minden negyedik 
munkanélküli már legalább egy 
éve szerepel a kirendeltség nyil-
vántartásában.” 
2017 szeptemberében a Kőszegi 
Járásban (nemcsak Kőszegen) re-
gisztrált álláskeresők száma 193 
fő volt. Ugyanebben a hónapban 
a legalább egy éve munkanélkü-
liek száma nem érte el a 120 főt. 
November 30-án a testületi ülésen 

Huber László polgármester fontos 
adatként emelte ki, hogy a Vas 
megyei járások közül Kőszegen a 
legkisebb (3,1%) a nyilvántartott 
álláskeresők számaránya. Balogh-
né Molnár Celeszta a Kőszegi Járási 
Hivatal foglakoztatási ügyintéző-
je elmondta, hogy novemberben 
indítottak egy alapkompetencia 
fejlesztő képzést a nyolc osztályos 
végzettséggel rendelkező közfog-
lalkoztatottak részére. Az elhelyez-
kedés területén ez a réteg van leg-
nehezebb helyzetben, őket keresik 
legkevésbé a cégek.
Básthy Béla alpolgármester sze-
rint számos olyan program fut 
Vas megyében, amely erre a cél-
csoportja koncentrál. Az érinettek, 
és leendő munkaadók érdeklőd-
jenek a munkaügyi hivatalokban, 
illetve a foglalkoztatási paktum 
irodáiban. A honlapon (http://
vasmegyeipaktum.hu/) keresztül 
is lehet tájékozódni a képzési, 
vagy a bértámogatási lehetősé-
gekről.

KZ

Parkolók a lakótelepen
A lakótelepen a parkolók hiánya 
sok gondot okoz, emiatt egyre több 
a lakossági bejelentés. A koráb-
bi években a hőközpont mellett, 
majd az Írottkő utcában épültek 
parkolók. A Kormány 14 millió Ft 
támogatásából idén a Posztó utcá-
ban alakítanak 14 db autó számára 
megálló helyet. 
November 30-án a képviselők a 
testületi ülésen az újabb lehető-
ségekről tárgyaltak. Elkészült a 
megvalósíthatósági tanulmányterv 
az Űrhajósok útja 13. számú tár-
sasház melletti közterületre, illetve 
a tömbbelsőben lévő – Rohonci u. 
40. társasház és a „lapos” szolgál-
tató épület által határolt – közte-
rületre.  
A képviselők tárgyaltak a Velemi 
úti társasházak és a Faludi Ferenc 
utca között található sportpálya 
területén kialakítandó várakozó-
helyekről. Előzetesen egy szakem-
ber mérte fel a lehetőséget, és 22 
személygépkocsi tárolására tartotta 
alkalmasnak a más célokra nem 
használt területet. Elképzelése sze-
rint a bejárás a Faludi utca felől 
történhet meg. Keszei Balázs arra 
hívta fel a figyelmet, hogy néhány 
évvel korábban az itteni parkoló ki-

alakításáról lakókat kérdezett meg, 
a válaszok szerint a többség nem 
támogatta a megvalósítást.  A te-
rület képviselője arról is beszélt, ha 
itt mégis létesül parkoló, akkor az 
egykori bölcsőde előtti területen a 
vízelvezetést meg kell oldani. Töb-
ben hozzászólásukban felvetették, 
hogy a tervezett parkoló enyhítheti 
a Velemi utcában lévő hiányt, de 
azt csak nagy kerülővel, a Faludi 
utcán keresztül lehet megközelí-
teni. Básthy Béla arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az autók közelsége 
csökkenti az itt élők komfortérzetét.
A képviselők arról határoztak, hogy 
a Városüzemeltető Kft. vizsgálja 
meg a kialakítás, a megközelítés 
lehetőségét, és a parkoló megvaló-
síthatóságát újra napirendre tűzik.

KZ          

Eladó telek
       
Építési telek  Kőszegen a Dr. 
Ambró Gyula utcában 2100 
m2-es,  32 m széles, 66 m 
hosszú.  Víz, villany, csator-
na van, gáz lesz, megosztva 
is eladó. Ár: 25 millió Ft.
Telefon:  20/413-6629
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Kőszeg – Velem
December 7-én Kőszegen, ko-
ronaőrző bunker bejárata előtt a 
Magyar Honvédség vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség dísz-
egysége emlékezett meg a Szent 
Korona Kőszegen történt őrzéséről. 
„Már hagyomány, hogy minden 
év december 7-én megemléke-
zünk és lerójuk hálánkat a Szent 
Korona menekítésében résztvevő 
koronaőrök emberi és erkölcsi 

nagysága előtt. Akkoriban a ma-
gyar királyi koronaőrség tagjai 
szemükkel nem simogathatták 
a nemzeti ereklyét, volt olyan 
koronaőr, aki csak 1944-ben, 
a menekítés közben pillanthat-
ta meg először azokat. Az eskü 
és a szent kötelesség mégis azt 
parancsolta, hogy védjék meg a 
németektől, védjék meg a nyila-
soktól és óvják meg a beözönlő, 

szovjet csapatoktól” – kezd-
te beszédét Roxin István 
a honvéd koronaőrség őr-
nagya. Majd arról beszélt, 
hogy a koronázási éksze-
reket Pajtás Ernő koronaőr 
ezredes vezetésével őrizték. 
A Szent Korona külföldre 
menekítésének egyik jelen-
tős fejezete Kőszeghez és 
Velemhez kapcsolódik. Huber 
László polgármester az 
államiságunkat megjelenítő, 
nemzeti ereklyénkről, annak 
misztikumáról, titokzatos tör-
ténetéről beszélt. Kiemelte, 
hogy a Szent Korona törté-

nete szempontjából örömteli nap 
volt 1978. január 6-a, amikor több 
évtizedes amerikai távolléte után 
a magyar nemzet visszakapta az 
ereklyéket. Amerikába kerülése 
előtt Kőszegnek fontos szerep ju-
tott. Háborús körülmények között 
1944. december 6-án éjszaka 
kerültek előszőr Kőszegre, majd 
december 29-ig a Gyurácz Fe-
renc Evangélikus Leányiskolában 
őrizték. Tartva a bombázásoktól 
Kőszegről Velembe, a Stirling-villa 
melletti bunkerbe szállították. Há-
rom hónap elteltével 1945. márci-
us 19-én ismét Kőszegre hozták a 
korona őrzésére a Kálvária-domb 
alján, az előző nap elkészült 
óvóhelyre. A háború, a bombázá-
sok közelebb értek, március 27-én 
a „Hangya” teherautók Ausztria felé 
indultak a nemzet ékszereivel.  
A történelmet felidéző szavaiban 
a városvezető elmondta, hogy 
Kőszegen és Velemben erről soká-
ig beszélni sem lehetett. A rend-
szerváltás után Dr. Bakay Kornél 
múzeumigazgató és a Trianon 
Társaság kezdeményezésére 
Kőszeg város támogatásával egy 
emléktáblát helyeztek el. Majd 

2012-ben az alpannónia® projekt 
keretében megtörtént a bunker fel-
újítása, látogathatóvá tétele.
Huber László polgármester kö-
szönetet mondott a Magyar 
Honvédség Szent Koronát őrző 
egységének, hogy minden évben 
megemlékeznek az eseményről. 
Majd közösen, Ádám Barnabás a 
honvéd koronaőrség parancsno-
kával és Bakos György Natúrpark 
elnökével elhelyezték az emlékezés 
koszorúját. Ezután a Koronaőrök 
Velembe indultak, hogy ott is tisz-
telegjenek a Szent Korona őrzésé-
nek helyén.

Rába Ákos 
Velem: Horváth Józsefné visz-
szaemlékezése. (Kőszeg és Vidéke 
2016. február):
„A 90 éves asszony szoba-
lányként dolgozott Kőszegen a 
Leányliceumban. Ekkor tudta 
meg a katonaként szolgáló sofő-
röktől, hogy valamikor oda viszik 
menteni a Szent Koronát. Csak 
a nyílásokon keresztül látta az 
ereklye épületbe történő szállí-
tását, mert megelőzően parancs 
jelölte ki a szobalányok tartózko-
dási helyét.”
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OUTLET MŰSZAKI BOLT 
KÉSZLETKISÖPRÉS! GARANCIÁVAL!      

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! OSZTRÁK CSOMAGOLÁSSÉRÜLT NAGY 
HÁZTARTÁSI GÉPEK VÉGKIÁRUSÍTÁSA, AMÍG A KÉSZLET TART!   

20%–30%–50% ÁRKEDVEZMÉNY 2017.12.10-TŐL 2017.12.24-IG 

JELENLEGI BOLT KÉSZLET 
2 DB SBS HŰTŐ (AMERIKAI)  .............................................................................   199.999 FT/DB
13 DB BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ (+ FŐZŐLAP)  ..........................................................    75.000 FT-TÓL
10 DB  BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉP  ...............................................................    65.000 FT-TÓL
18 DB ELÖLTŐLTŐS MOSŐGÉP  .........................................................................    55.000 FT-TÓL
3 DB FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP  .........................................................................    75.000 FT-TÓL
4 DB SZÁRÍTÓGÉP  .............................................................................................    99.900 FT-TÓL
6 DB BEÉPÍTHETŐ HŰTŐ  ..................................................................................    75.000 FT-TÓL
4 DB SZABADON ÁLLÓ ELEKTROMOS TŰZHELY  .............................................    75.000 FT-TÓL
3 DB TV  ..............................................................................................................    50.000 FT-TÓL 
7 DB PÁRAELSZÍVÓ  ...........................................................................................    19.999 FT-TÓL 

NE HALOGASSON, DÖNTSÖN!
FIGYELEM: A KÉSZLET A DARABSZÁMOK ÉS ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ  JELLEGŰEK, A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

 

Szombathely, 11-es Huszár u. 163. (11-es Huszár u. és Szófi a u. sarok) 
parkolási lehetőséggel. 06-30/2525-727

A termékeinkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk!

A kivégzés évfordulóján
December 7-én emlékezők sokasá-
ga érkezett Kiss János altábornagy 
síremlékéhez, a kiváló katona, ha-
zafi kivégzésének 73. évfordulóján. 
Az eseményre Németországból el-
jött az altábornagy Ernő testvéré-
nek lánya (Kiss Karin) a fiával és az 
unokáival. (fotó)
A Kőszeghez erősen kötődő Kiss 
János altábornagy életét dr. Hen-
de Csaba Országgyűlés alelnöke 
méltatta. Kiemelte, hogy Kiss János 
azoknak a lófő székelyeknek a le-

származottja, akik egy évezrede a 
keleti határainkat védték, nagyapja 
is honvéd ezredesként szolgált. Kiss 
János katonai pályafutását Kősze-
gen kezdte, itt ismerkedett meg 
feleségével. Az I. világháborúban 
fiatal tisztként végigküzdötte a 
keleti frontot, az olasz harcokban 
megsebesült. 1917-ben súlyos 
lábsérülést szenvedett. Kőszegen 
történt felépülése után a katonai 
alreáliskolában történelmet taní-
tott. Az 1920-as évektől fényes ka-

tonai karriert futott be, 1938-
ban altábornaggyá nevezték 
ki. Ebben az időben erőtel-
jesen foglalkozott a magyar-
ság sorskérdéseivel, látta a 
leselkedő veszélyt nyugatról 
és keletről is, látta a kétféle 
diktatúra fenyegetését. 
1944 őszén, három héttel a 
Szálasi-puccs után Bajcsy-
Zsilinszky Endre a Nemzeti 
Ellenállási Mozgalom kato-
nai vezetőjének kérte fel Kiss 
Jánost. A belső árulás miatt 
meghiúsult a háborúból való 
kiugrás, a magyar honvédség 
jugoszláv partizánokkal való 
egyesülésének terve, az orosz meg-
szállás elkerülése.
Az országgyűlési képviselő a hős 
katona érdemei között említette, 
hogy társaival a vérontást akar-
ták elkerülni. Megakadályozni azt, 
hogy Magyarország hadszíntérré 
változzon, és az egyik diktatúra 
markából a másik karmai közé 
kerüljön. Hende Csaba beszé-
dében rámutatott arra is, hogy 
Kőszeg, – ahogy megfogalmaz-
ta – „ez a nagyszerű város”, ahol 
Kiss János végső nyugalmat talált, 

a történelem során milyen fon-
tos szerepet töltött be az ország 
életében. A vasfüggöny kiépítése 
perifériára szorította, gazdaságilag 
ellehetetlenítette. Így mindazok-
nak a nemes törekvéseknek, ame-
lyek Kiss János és társai nevéhez 
fűződnek, és amelyek kudarcba 
fulladtak, igazi kárvallottja Kőszeg. 
Ebben a városban hagyományo-
san megemlékeznek a nagyszerű 
magyar hazafi, a kiváló honvéd 
életéről, tevékenységéről. 

UA    



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper  ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568  * 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper  9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. 

Tel.: (94)561-632 • 126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090

12.28-
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12.13-
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12.13-
12.24.

12.13-
12.24.

12.29-
12.31.

12.21-
12.24.

12.13-
12.24.

12.21-
12.24.

2017.12.13-
2018.01.04.

12.13-
12.24.

849Ft/db

2 db vásárlása
esetén 1132Ft/l

Szepetneki
Füstölt Hátsó csülök

Sertés Bőrös comb
csont nélkül előhűtött 

Csirkecomb egész
előhűtött

Sertés lapocka
előhűtött

Pulykamell filé
előhűtött

Sertés karaj csont nélkül 
előhűtött

Fornetti
Diós és Mákos tekercs
gyf., 480 g, 1873Ft/kg

Narancs I.o. 

Fornetti
Sajtos előkelesztett

Tolle Trappista sajt

Csirkemell filé
előhűtött

Sertés comb
előhűtött

Vienetta jégkrém
Vanília
650 ml, 1229Ft/l

Tena
vagy Kassor
Napraforgó Étolaj
1 l (Eucentrum
Kereskedőház
Kereskedelmi És S.)

Koronás
Kristálycukor 1 kg

Törley
Excellent
pezsgő
Chardonnay száraz
vagy Muskotály édes
vagy Pinot Noir Rosé száraz
0,75 l, 1732Ft/l

Süsü
gyerek pezsgő
Szőlő vagy Szamóca
750 ml, 265Ft/l

Nagyi Titka
búzafinomliszt 1kg

Törley Pezsgő
Charmant Doux
vagy Muscotaller édes
egyutas 0,75 l, 1199Ft/l
(Törley Pezsgőpincészet Kft.)

Heineken sör
5%, 0,5 l, 518Ft/l

2017. DECEMBER 13 - DECEMBER 31.

www.7forras.hu

949 Ft
kg999 Ft

kg

979 Ft
kg

999 Ft
kg 899 Ft

db

159 Ft
db 199 Ft

db

799 Ft
db

1.299 Ft
db

299 Ft
db 189 Ft

db

899 Ft
db259 Ft

db

299 Ft
kg

499 Ft
kg 1.149 Ft

kg

1.299 Ft
kg 1.499 Ft

kg1.499 Ft
kg

999 Ft
kg

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánunk!

KoszegiHirdetes_201712_02.indd   1 2017.12.08.   11:53:30
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Az Írottkö Natúrparkért 
Egyesület és a Tourinform 

munkatársai békés karácsonyt, 
eredményes, boldog új évet 

kívánnak!  

EEEEEEE fooor
m 
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Kőszegi értéktár: 300 éves miseruha
Nemesi címert rajzolni sem könnyű, 
nemhogy hímezni. Bezerédy Imre 
kuruc brigadéros hitvese Széplaki 
Bottka Mária azonban aranyszá-
lakkal hímezte a vörös bársony 
miseruhát valamikor 1708. május 
11-dike előtt, amikor férje nagy 
ellensége, a Sopront 
védő gróf Nádas-
dy Ferenc, császári 
kapitány elrabol-
tatta az asszonyt a 
kőszegi kvártélyról. 
Ugyanezekkel a fi-
nom öltésekkel for-
málta meg a jobb 
mancsában kardot, 
szájában pedig 
ostort tartó orosz-
lánt. A pajzs felett 
ma sem ismert, 
GDEBGDAMB be-
tűs üzenet látható, 
felette drágakövek-
kel díszitett korona, 
amelyen ugyan-
csak drágakövek-
kel hangsúlyozott, 

arany latinkereszt áll. Ez a korona 
itt Krisztus töviskoronájának szim-
bóluma. A címer és a keresztmo-
tívum közös, hímzett keretbe van 
foglalva, amely úgy hat, mint egy 
kereszthajós templom alaprajza. 
A címerpajzsot liliomfolyondár, a 

liturgikus felsőruha (a kazula) hát-
oldalát pedig ugyancsak aranyszál-
ból fűzött virágfüzérpárok teszik 
még látványosabbá. A bársonyon 
ezek sötét színben ismétlődnek. 
Ez a szép miseruha Bottka Mária 
ajándéka, az akkor jezsuita Szent 

Jakab-templom leg-
szebb mellékkápolná-
jába, a Xavéri Szent 
Ferenc kápolnába vi-
szont férje emeltetett 
oltárt. 
Az istenfélő Bezerédy 
Imre brigadérost II. 
Rákóczi Ferenc egyik 
l e g k i eme l k edőbb 
tisztjét 1708. dec-
ember 18-án végez-
tette ki Sárospatakon 
a kuruc hadbíróság. 
Árulással vádolták, 
példát akartak vele 
statuálni. Parancsba 
kapta 1708 tava-
szán, hogy hadaival 
operáljon Sopron és 
Kőszeg között és aka-

dályozza meg a császári erők du-
nántúli egyesülését. Bottka Máriát 
ekkor, 1708. május 11-én fogták 
el Kőszegen a Szent Jakab-temp-
lommal szemben lévő Bezerédy-
kvártélyban, hogy aztán Sopronba 
vigyék és vele zsarolják a sikeresen 
hadakozó brigadérost. Jó egy hó-
napra rá az asszony kiszabadult. 
A császári hadvezetésnek azonban 
egy Bezerédyre vonatkozó, hamis, 
átállási ígérettel sikerült megté-
veszteni gróf Esterházy Antalt, a 
dunántúli kuruc seregek főpa-
rancsnokát. Esterházy pedig elhitte 
Bezerédy álnokságát, és alezredes 
sógorával, Bottka Ádámmal együtt 
a pataki bárd alá küldte. Pedig a 
császáriaknak csak egy céljuk volt. 
Az, hogy kikapcsolják a nekik oly 
sok bajt okozó, tehetséges kuruc 
hadvezért a nyugat-dunántúli had-
színtérről: ÷elég az ellenségnek, 
hogy Bezerédy megfogattatván 
sem nékünk, sem néki nem 
tészen szolgálatot”– vallotta be 
Esterházy gróf a kivégzés után. A 
pataki ítélet igazságtalannak bizo-
nyult, a Bezerédy-kazula és kápol-
na viszont tanúsítja, hogy fejajánlói 
soha nem követtek volna el árulást. 
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A kőszegi turizmusért
A Magyar Turisztikai Ügynökség 
november 21-én, Budapesten 
tartotta az üzletember találkozót, 
amelyen a nemzeti-, és a natúrpar-
kok is részt vettek. Erről tájékoz-
tatta a képviselőket Básthy Béla 
alpolgármester november 30-án a 
testületi ülésen. Kiemelte, hogy a 
találkozó azért jöhetett létre, mert 
a Magyar Natúrpark Szövetség és 
az ügynökség között szorosabbá 
vált a kapcsolat. A találkozó azért 
is fontos volt Kőszeg számára, mert 
a korábbi időszakban a város tu-
risztikai menedzsmentjének nem 
volt kapcsolata utazásszervező cé-
gekkel.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesületet 
Győrffy Gábor képviselte. „Komoly 
érdeklődés mutatkozott térségünk 
iránt” – kaptuk a tájékoztatást a 
turisztikai menedzsertől. Elmondta, 
hogy Kőszeg és környéke a kül-
földiek számára a magyarországi 
körutazások egyik állomása lehet, a 
természetjárás és kulturális kínálat 
az egyhetes ajánlatok középpont-
jába kerülhet. Érdeklődés volt a 
térség gasztronómiai és fesztivál-
hétvégei iránt, valamint különleges 
csoportok, külföldi erdészek, ter-
mészetvédelmi szakemberek, vagy 
idős túrázó-közösségek beutaz-
tatása céljából. Kőszeg hídfőállás, 

szálláshely lehet ausztriai adventi 
vásárokra való utaztatások esetén. 
A menedzser több tárgyalást folyta-
tott. Így a Chernel István nevét vise-
lő országos sí- és turisztikai klaszter 
képviselőivel, akik szívesen fogad-
nák az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
lettel kötendő együttműködési meg-
állapodást, mert kapcsolódhatnának 
Chernel István hazájához. Ezzel Kő-
szeg a turisztikai szövetség részesévé 
válhatna. A tárgyalásokat követően 
több utazási iroda is jelezte, hogy 
készek kidolgozni a térségünkbe 
irányuló utazási ajánlatot 2018-ra. 
Mindezt segíti az, hogy Győrffy Gá-

bor 2018-as programnaptárt tudott 
átadni a fórum résztvevőinek. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség „Téli 
feltöltődés” címen országos marke-
ting-akciót indít január 15. és feb-
ruár 15. között, hogy bátorítsa a téli, 
országon belüli utazásokat és kirán-
dulásokat. Erre több natúrparkos és 
kőszegi szálláshely már regisztrált is. 
A „Téli feltöltődés” hirdetéseit az or-
szágos televíziók is bemutatják. Ezt a 
filmet forgatja december 12-én Kő-
szeg több pontján, és a hegyekben 
egy forgatócsoport jelentős technikai 
felszereléssel, várhatóan forgalmi 
akadályokat is okozva.  

KZ

A „kalandos” nyertese
Az Árpád-kori faluban, Apcon élő 
Kissné Süveges Beáta és családja 
lett a nyári Kalandos Kőszeg akció 
fődíjának a nyertese. A versenyt és 
az eredményt az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület hirdette ki. Köszönet 
illeti a fődíj – három nap kétéjsza-
kás hétvége – felajánlóit, az Írottkő 
Hotelt és a Kékhuszár Éttermet.  A 
nyertes család így írt Kőszegről.
„Kőszeg minden évszakban gyö-
nyörű! Évente legalább egy alka-
lommal látogatásunkat tesszük 
ebben a csodás ékszerdobozban! 
Minden évszakban más és más 
arcát mutatja, de ami számunk-
ra változatlan, a város iránt ér-
zett rajongás! A fényképmontázs 
több évben készült, és ahogy a 
gyerekek nőnek, a város iránt 
érzett szeretet egyre nő! Hangu-
latotokat, érzéseket fejeznek ki 
számunkra a képek, és még az 

égbolt is szebb Kőszeg felett! 
Minden évben ismerősként üd-
vözöljük Kőszeg nevezetességeit! 
Kivétel nélkül imádjuk a város 
minden pontját! Mi sem bizo-
nyítja jobban az általunk érzett 
szeretetet, a Jurisics várkertben 
elhelyezett lakat! Fogadják sok 
szeretettel több száz kilométerről, 
Kőszegről készült kis filmünket!”
Különdíjat kapott Szabados Me-
linda, aki verset írt kalandjairól Az 
Igazi Kőszeg címmel, ebben bemu-
tatja, hogy jól ismeri a várost. Ő 
a Kőszegi Gokartpálya és a Hold-
fényliget Kalandpark két-két főre 
szóló belépőjét kapja jutalmul. 
„Igazi Kőszeg” versrészlet: „Zak-
latott indulás, majd nyugalom. 
/ Ez az, amiért úgy érzem, ide 
tartozom. / A macskakövek, a he-
gyek, a ÷kispanci”, / Csoda, ha az 
ember örökre itt akar maradni?”
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Jégpálya
A Balog iskola mögött, a Deák 
Ferenc utcából megközelíthető 
jégpálya nyílt napján, december 1 
– 2-án rendezett találkozón 22 fő 
vett részt, akik jelezték, hogy szí-
vesen megtanulnák, vagy fejlesz-
tenék a korcsolyázási tudásukat. A 
következő nap, vasárnap tíz órától 
ismét kinyitott a csarnok a kor-
csolyázók számára. A pálya edzési 
lehetőséget ad a sportolók, illetve 
a nagyközönség számára, korcsolya 
rendelkezésre áll. A városba visz-
szaköltözött Bogdán Gábor (fotó1) 

december 3-án lépett először a 
csarnok jegére, megmutatta, hogy 
a „korizás” számára nem jelent új-
donságot, de ezentúl már Kőszegen 
is, nemcsak Szombathelyen lesz 
erre a sportra lehetősége. Barátai-
val érkezett Koczka Viktória (fotó2), 
aki kezdőként – a társak invitálá-
sára – rótta a köröket.
Három évig tartó építési „küzde-
lem” után Soós Attilát elérte a „kez-

dés öröme”, és a jégpálya 
utáni érdeklődés a fiatalok, 
a szülők, és a felnőtt lakos-
ság részéről. Nekik építette 
meg a pályát, és nem saját 
szórakoztatására, mert ő 
maga csak csúszkál a jé-
gen, korcsolyázni nem tud, 
de a jégsport irányába erő-
sen elkötelezett. A pálya-
működtetés rentábilitására 
vonatkozó kérdésre csak 
egy év múlva ad választ. 
Nem számolta: mennyi 
pénzt fordított az építés-
re, csak azt tudja, hogy az 
ismételten megrendelt – a 

s p o r t o l ó k a t , 
vendégeket ki-
szolgáló – négy 
konténerre öt-
ven millió Ft-
ot fordított a 
saját pénzéből. 
Ezek decem-
ber közepén 
érkeznek meg, 
és karácsonyig 
üzembe állít-
ják. Ennek megtörténte 
után kaphat a jégpálya 
működési engedélyt, a 
„hivatalos” megnyitó 

csak az öt hatóság által kiadott 
dokumentum bírtokában történhet 
meg. Addig is barátsággal és kor-
csolyával várja a sport iránt érdek-
lődőket a facebook oldalon meg-
hirdetett nyílt napokon. Úgy tudjuk, 
hogy az önkormányzat képviselői 
ellátogatnak a jégpályára. Dönté-
sükkel tették lehetővé a határozott 
időre, ingyenesen átadott területen 
az építést. A támadásokat is tar-

talmazó beruházás a város 
számára turisztikai vonzerőt, 
a Kőszegre érkezőknek kel-
lemes időtöltést jelent, és 
mindez 2018-ban megjele-
nik a turisztikai kínálatban. 
Soós Attila a jégpályát el-
sődlegesen a kőszegieknek 
építette, az itt élők számára 
olcsóbb lesz a belépőjegy.
A jövőre vonatkozó tervek 
sokasága fogalmazódott 
meg. Soós Attila felvette a 
kapcsolatot az óvodákkal és 
az iskolákkal. Az érdeklődők-
ből szervezik a későbbi jég-
korong csapatot. Várják a je-
lentkezéseket, az edzésekhez 

a korcsolyák rendelkezésre állnak. 
Majd a megszerzett tudás alapján 
lehet választani és elindulni a mű-
korcsolya, jégtánc irányába is. Ezt 
a munkát már decembertől két 
edző segíti. Bosnyák Márkó (fotó3) 
jégkorong játékos, edző, bíró Sze-
gedről költözött novemberben Kő-
szegre. A húszéves tapasztalattal 
rendelkező férfi ajánlja mindenki-
nek a jeges sportot, és szavai sze-

rint egy kiváló pálya 
áll a sportolók és a 
korcsolyázás iránt 
érdeklődők ren-
delkezésére. Nagy 
Georgina Noémi 
(fotó4) a Testnevelési 
Egyetemen szerez-
te meg a jégtánc, 
szinkronkorcsolyá-
zásra vonatkozó 
edzői képesítését. A 
kezdetektől figyelte 
a jégpálya építését, 
az edzésekre Szom-
bathelyről utazik Kő-
szegre. Szavai szerint 
a jégtánc eredmé-
nyekhez szorgalom-
ra, sok-sok gyakor-
lásra van szükség. A 
két edző segít azok-
nak is, akik csak a 
saját szórakozásukra 
korcsolyáznak. 
A sátortetős jégpálya 
teljes területe 1200 
m2, amelyet modern 
technikával szereltek 

fel. A kiszolgáló konténerek fűté-
séhez a föld mélyéből nyerik ki az 
energiát. A következő év április 15-
ig tart nyitva, majd augusztustól 
újra indulhat a jeges sport.

Kámán Z

Elérhetőség:
 www.jegpalyakoszeg.hu  Facebook: 
Kőszegi jégpálya Tel: 30/291-9391 
és 30/969-6153 

1
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Adventi programokról
Idén újabb fordulópontjához ér-
keztek az Adventhez kapcsolódó 
programok. Kinyílt, megújult a Ju-
risics téren tartott rendezvény. A 25 
évvel ezelőtti indulás – Dr. Bakay 
Kornél kezdeményezése alapján 
– a megvalósítás Bakos György 
nevéhez és családjához fűződik. 
Először a vármúzeum tárgyai mel-
lé dekorációt tettek, aztán később 
már karácsonyfa állt az Írottkő Ho-
telben.
2010-ben indult útjára az „Advent 
a Natúrparkban, ahogy mi szeret-
jük” című kiállítás és vásár. Az idei 
jubileumi, 25. vásárt november 24-

én a Virágudvarban (Táblaház utca) 
Huber László polgármester nyitotta 
meg népes közönség előtt. (Na-
ponta nyitva: 10.00 – 18.00 óra 
között, december 23-ig.) A kiállítás 
egy szeletet mutat be a natúrpark-
ból, amely az itt megrendezett első 
bemutatóhoz képest sokat változott. 
Ehhez és a hagyomány létrehozá-
sához gratulált a Bakos családnak 
Huber László polgármester.
A Jurisics téren az Advent megújult 
fényei először november 30-án 
16 órakor gyulladtak ki. A díszki-
világításra szeptemberben egy-
millió forintot szavazott meg az 

önkormányzat, új 
lett az adventi ko-
szorú is. December 
2-án dermesztő 
hidegben, szélben 
Győrffy Gábor a 
megnyitón arról 
beszélt, hogy öt év-
vel ezelőtt költözött 
ki az adventi várás 
a Jurisics térre, az 
itteni kapualjakba, 
amelyet idén is benépesítettek a 
natúrparkos árusok. A pultokon 
kizárólag minőségi kézműves ter-
mékeket kínáltak. Odaadással és 
sok munkával készültek a Bersek 
iskola diákjai a megnyitó táncos, 
zenés programjára, a „hópelyhek” 
csillogtak.  
Bakos György a megújult Advent 
első délutánján köszöntötte a vásá-
rozókat, akik a zord időt próbálják 
enyhíteni a termékeikkel. Eközben 
János az erdészet fáival rakta meg 
a tüzet, és égett láng több vaskalit-
kában. A natúrpark elnöke átadta 
a jelenlévő és a később érkezőknek 
a feldíszített koszorú üzenetét, bé-
kés Adventet kívánt mindenkinek. 
Huber László szavai szerint szükség 
volt arra az időre, amíg felépült 

Kőszegen az Advent ünnepe. Eh-
hez hozzájárultak a szervezők, az 
önkormányzat és a kézművesek. 
Kifejezte azt a véleményét, hogy az 
Írottkő Natúrparkért Egyesületben 
igazi, lokálpatrióta erő van.
Ahogy besötétedett, egyre többen 
érkeztek a térre, talán csak beszél-
getni vagy nézegetni. A legszebben 
feldíszített árusítóhely elismerést 
kapta az első napon Vértes Ildikó 
mézeskalács kompozíciójával. 
Mielőtt meggyújtották az első gyer-
tyát, már sok százan várakoztak a 
téren. Az esemény előtti fél órában 
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
kara három vadászkürtöse, a Beke 
család szólaltatott meg Karácsonyt 
idéző egyházi zenét. 

KZ          

Lehet másként is
Új díszítéssel gazdagodott a Jurisics 
tér ezen az adventen. A városháza, 
a Tábornokház és a Hősök tornya 
fényfüzérei és egyedi díszei maguk-
ra vonják az arra járók tekintetét. 
Az adventi koszorú is sokkal szebb 
lett. Hét különböző természetes 
anyagból készült, a Mária-szobor 
elé, központi helyre került. 
A bűnbánat és a várakozás ideje ez. 
A templomok mellett melegséggel 
telnek meg a huzatos kapualjak 

is. Mézeskalács, sült gesztenye és 
forralt bor illata száll; kézműve-
sek segítenek kedves ajándékokat 
választani. Vidám közösségekkel is 
találkozhatunk. A nyugdíjas peda-
gógusok, a cserkészek is ünnepi 
hangulatot varázsoltak egy-egy 
kapualjba. A cáki „vendégek” sok 
apróság mellett tizennyolc – a hí-
res pincesort megformáló – mézes-
kalács házikót hoztak magukkal. A 
harmadik adventvasárnap pedig a 

horgászok fognak jófajta halász-
levet kínálni a Boszorkánykonyha 
mellől.
Hosszas előkészítés, sok munka 
eredményeként bontakozik ki hét-
ről hétre a kőszegi advent. Ezeken 
a hétvégéken a zene betölti a teret, 
műsoros blokkok váltják egymást. 
A Jurisics-vár, a Patikamúzeum, 
a Natúrpark és a városi könyvtár 
munkatársai kézműves foglalkozá-
sokkal csábítják a gyerekeket és a 
felnőtteket is. 
A tér központja a Lábasházban ala-

kult ki. Lelkes és kedves önkénte-
sek, a Natúrpark csapata szívesen 
látja azokat is, akik csak melegedni 
akarnak. Karácsonyfájuk meglepe-
téseket rejt: népszerű volt a zsák-
bamacska játék. 
Érdemes megpihenni, körültekinte-
ni Európa egyik legszebb terén! So-
kak számára a készülődés inkább 
szól a vásárlásról, a sütés-főzésről. 
Amikor megszólal a harang, gon-
doljunk arra: Talán lehet másként 
is – Jézus születésének ünnepén!

Tóthárpád F.
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Embertársainkért
Advent első gyertyáját december 
3-án az este fel hatkor tartott ün-
nepségen gyújtotta meg Kovács 
Richárd az Árpád-házi iskola lelké-
sze sok száz résztvevő mellett zord, 
szeles időben. A korábbi években 

az elsőnapi ünnepen ennyien még 
nem voltak, az idén megújult ren-
dezvény is vonzotta a kőszegieket. 
A „Harmatozzatok égi magasok” 
– szólaltatta meg az egyházi éne-

ket a Jézus Szíve-templom kórusa, 
amelyhez Harangozó Vilmos plébá-
nos is csatlakozott.
„Eljött annak az ideje, hogy át-
gondoljuk életünket. Az Advent-
ben benne van a várakozás, a 

megtérés, reménykedés, amely 
örömmel tölthet el bennünket” – 
mondta Kovács Richárd atya. Majd 
arról beszélt, hogy adventi vasárna-
pokon, Karácsony ünnepéhez köze-

ledve egyre több gyertyát gyújtunk 
meg, egyre több lesz a fény. 
„Adventi koszorút tekinthetjük 
másként is” – fogalmazta meg a 
káplán. „Beléptünk egy új egyházi 
esztendőbe. Az idő által szabott 
ritmusban Jézus élete áll előt-
tünk. Minden év másként érint-
het meg bennünket, valami újat 
fedezhetünk fel. Minél inkább 
Jézusra figyeljünk, hozzá kötőd-
jünk, és megérezzük a JóIsten 
szeretetét. Adventban kell keres-
ni az újat, tette késznek lennünk 
Istenért és embertársainkért.”
A második adventi hétvégén is zord 
idő fogadta a Jurisics téren a láto-
gatókat. Szombaton a Vadrózsák 
Népdalkör a fagyos köveken állva 
mutatta be az éneklés szeretetét.  
A Hajnalcsillag  Néptáncegyüttes 
a vaskosarakban lángoló tűz mel-

lé, körtáncra csalogatta a népdalt 
szerető közönséget. Vasárnap a 
Concordia szólaltatott meg kará-
csonyi énekeket, felhangzott az  „Ó 
gyönyörű szép” csodálatos dallama 
is. Kihirdették a legszebb kézzel 
készített karácsonyi ajándék dí-
ját, amelyet a lukácsházi Pallósiné 
Bakula Márta érdemelt ki. Az óvó-
nő 30 éve készít ilyen tárgyakat. 
A gyertyagyújtás az evangélikus 
szertartás szerint történt, amelyet 
Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész 
vezetett. „Jöjj népek megváltója” 
– énekelte a kórus. A lelkész arról 
beszélt, hogy a reményt, a várako-
zást minden évben megadja azzal, 
hogy eljön a Karácsony. Azt kérte, 
látogasson meg bennünket, akire 
vártunk. Jöjjön el mindenkihez a 
Karácsony.

KZ
Mindenki Karácsonyfája
December 3-án, a szürkület kezde-
tétől a Fő téren díszítették fel a ki-
sebbik fenyőfát. Az eseményt idén 
ötödik alkalommal szervezte meg 
Horváth Tünde. Három iskola ön-
kéntes lányai angyalruhát öltöttek, 
arra hívták fel a figyelmet, hogy 
itt valami más történik. Érkeztek 
is sokan, hozták és felhelyezték a 

saját díszeket. Az „angyalkák” eb-
ben segítettek, azok a díszek is a 
fára kerültek, amelyeket ők hoztak 
otthonról, és elővették a koráb-
bi négy év csillogó figuráit is. Az 
egész évben itt álló, Adventben fel-
öltöztetett fenyőfa így lett Mindenki 
Karácsonyfája.

KZ
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Ravatalozó
Kőszegpaty: Cs. Tóth Ferenc épí-
tőművész szemléletesen vetette 
papírra a 206 fős település felújí-
tott ravatalozójának tervét. Amit 
megálmodott, azt a falu lakossá-
ga szorgos, közösségi munkával 
megvalósította. December 2-án az 
átadó ünnepségen Majerhoffer At-
tila polgármester így fogalmazott: 
„A nehézségeket közösen sikerült 
legyőzni, úgy gondolom, hogy min-
den falubeli büszkén tekinthet az 
eredményre”.
A büszkeségre az is okot adhat, 
hogy a korábbi években az önkor-
mányzat jól gazdálkodott, és ezt a 
Kormány három millió Ft adósság-
konszolidációs támogatással ho-
norálta. A beruházáshoz ez a pénz 
még kevés volt, a falu önerőből 
hozzátett két és fél millió Ft-ot. Az 
építőművész álmának megvalósítá-
sához az 5,5 millió Ft is kevés volt. A 
falu lakossága összefogott, sok-sok 
társadalmi munkát végzett tizenkét 
alkalommal. Mindenki ment dolgoz-

ni, amikor csak volt erre lehetősége. 
Szücs Ferenc és családtagjai minden 
munkafázisnál találtak maguknak 
feladatot. A polgármester egyforma 
hangsúllyal köszönte meg minden-
kinek a feladatvállalást. Kicsit szo-
morúan mondta, hogy a lélekha-
rangnak csak a helyét alakították 
ki. A többit majd a jövőben elvégzik.
Cs. Tóth Ferenc tervező számára a 
ravatalozó épülete a földi életről és 
az Isteni kapcsolatról szól. A hullám-
vonal formája szemlélteti az élethez 
tartozó halál pillanatát, búcsúzást 
a földi élettől, és maradást a földi 
létben, az emlékekben, a szeretet-
ben és a közösségben. A hét csík a 

teremtés hét napjára emlékeztet, a 
három kis jelkép – az atya, a fiú és 
a szentlélek – a hármas egységet 
hozza elénk, amelyhez hozzá tarto-
zik a tudat, az akarat és a lélek. Az 
elhelyezett ülőke az itt maradóknak, 
a találkozásoknak szól. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
így fogalmazott: „Jól tette az ön-
kormányzat, hogy elvégezte a fel-
újítást, és biztosította a méltó bú-
csú lehetőségét. Nemcsak a méltó 
búcsú helye lesz, hanem a talál-
kozások tere is. Ma mindazokat a 
szívünkben köszönthetünk, akiket 
már elveszítettünk”. Megemléke-
zett Kőszegpaty 23 fő hősi halott-

járól, akik a két világháborúban ve-
szítették el életüket. Arról beszélt, 
hogy az egyszerű emberekben és 
hősökben az volt a közös, hogy a 
szívük Magyarországért dobogott. 
Majd a faluvezetővel és Dévényi 
György hadnaggyal elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit a világ-
háborús hősök emlékművénél. A 
falu képviselő-testületének tagjai – 
Farkas József, Kovács László, Milos 
László – egy szál virágot helyeztek 
el a talapzatra, arra a kőoszlopra, 
amelyet a Honvédelmi Miniszté-
rium által kiírt pályázaton elnyert 
945 ezer Ft-ból újítottak fel.

Kámán Z

Bozsok

Kiszsidány
Vom 30.09.bis 01.10.2017 wur-
de von der deutschen Selbst-
verwaltung in Kiszsidany eine 
Studienreise organisiert, die über 
Kecskemet – Opusztaszer – Ha-
jos – bis nach Kalocsa führte.
Das Ziel dieser reise war das 
kennenlernen von Tradition und 
dem Leben der dort ansässigen 
deutschen Nationalitäten, sowie 
die Besichtigung der historischen, 
landschaftlichen und künstleri-

schen Sehenswürdigkeiten.
Unser erstes Ziel war Kecskemet.
Wir besichtigen das alte Stadt-
zentrum wo die meisten Se-
henswürdigkeiten, wie z.B. das 
stielbindende Rathaus, aus der 
Zeit des Jugendstils stammen. 
Auch durften wir hier das hie-
sige Erntedankfest miterleben.
Am Nachmittag kamen wir in 
Opusztaszer im Nationalen Histo-
rischen Gedenkpark an.
Die Hauptattraktion war natürlich 
das wichtigste Werk von Arpad 
Feszty, das nach ihm benannte 

Feszty Panorama. Das 1860m2 
große Rundgemälde mit dem Titel 
„Landnahme der Magyare” ist dort 
zu sehen. Um Uhrzeigersinn konn-
ten wir die einzelnen Szenen mit 
dem passenden Toneffekten beob-
achten. Am nächsten Tag war un-
ser erstes Ziel die Stadt Hajos. Wir 
besuchten die barocke Stadtkirche 
mit der legenderen Marienstatue 
Auch Pincefalu mit den 1300 
unter Denkmalschutz stehenden 
Weinkeller haben wir besichtigt.
Das letzte Ziel unserer Studien-
reise war Kalocsa, eine der äl-

teste ungarischen Städte. Hier 
besuchten wir das märchenhaft 
schöne Bahnhofsgebäude, das mit 
den berühmten Handarbeitmo-
tiven der kalocsaer geschmückt 
ist. Weitere Höhepunkte waren-
die Katedralemit dre Orgel, auf 
der auch Ferenc Liszt spielte und 
das erzbischöfliche Palais mit der 
Schatzkammer, dem Oratorium 
und der Bibliothek. Danach fuhren 
wir gut gelaunt nach Hause, mit 
denn Wissen sehenswertes gese-
hen und erfahrenswertes erfahren 
zu haben.

Az önkormányzat vendégelte meg 
és köszöntötte a nyugdíjasokat 
november végén. A Csúzli Szín-
játszó kör felnőtt csoportja Nóti 
Károly: Lepsénynél még megvolt 
c. darabját mutatta be a közönség 
nagy örömére. Advent kezdetére 
a tűzoltók idén is felállították az 
ember nagyságú figurákból álló 
betlehemet a tűzoltószertárnál. A 
CASTANEA Egyesület és a Bozsoki 

Kökörcsin Egyesület kézműves fog-
lalkozásra és szeretetvásárra hívta 
advent első vasárnapján az érdek-
lődőket. A délutánon pásztorjátékot 
mutattak be a  helyi gyerekek, akik 
kivilágított betlehemükkel és bet-
lehemesükkel karácsonyig minden 
házat felkeresnek Bozsokon. Dec-
ember 8-án látogatott el a Mikulás 
a kultúrházba a bozsoki gyerekek-
hez. A Vas Megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer koordinálta 
és finanszírozta a kézműves fog-
lalkozást, a Tarisznyások Együttes 

mikulásváró műsorát, valamint Ilon 
Gábor december 15-én 18:30-kor 
kezdődő előadását. A Bozsoki Szín-
játszó kör december 24-én 16 óra-
kor tartja (1998 óta minden évben) 
27 szereplős Jézuska váró miszté-
riumjátékát. A bozsokiak dec-
ember utolsó napjaiban az óévet 
templomi hálaadással, a hegyben 
megrakott hatalmas máglyával, 
disznóölésekkel, forraltborozással, 
kirándulásokkal az Írottkőhöz és 
a Kalapos-kőhöz, családi és baráti 
összejövetelekkel búcsúztatják.

Mikulás
Kőszegdoroszlóra december 6-án 
lovon érkezett a Mikulás. A gyerekse-
reg a Faluház előtt énekszóval várta 
érkezését. A terembe belépve Ger-
bert Judit színművésznő és jóbarátja, 
Krisztina  egy emlékezetes estet va-
rázsolt húsz gyermeknek, akiket elkí-
sérték a szülők, nagyszülők, a Falu-
ház terme megtelt. A gyermekeknek 
átadott csomagokat az önkormány-
zat töltötte meg ajándékokkal.

VID
ÉK
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Kőszegszerdahely: Advent első és második hétvégéjén karácsonyfa és 
asztali díszeket készítettek a gyermekek a közösségi házban. A kisebbek 
gipszfigurákat festettek, a nagyobbak fakorongra égettek rajzokat. Az első 
gyertyát a Közösségi Ház előtt gyújtották meg, öt fiatal – Nemes Roland, 
Vinkó Dominik, Fekete 
Patrik, Mersich Szonja, 
Fekete Gréta – betle-
hemi játékot mutattak 
be. A 87 éves Németh 
Gyula karácsonyi dalt 
énekelt, hallgatta ezt 
felesége Annus néni is, 
akit köszöntöttek a 80. 
születésnapján. 

Gyertyaláng
Nemescsó: December 3-án, 17 
órakor a Polgármesteri Hivatal előtt 
felállított koszorún meggyújtot-
ták az első gyertyát. Mostanra, az 
idei ötödik esemény hagyománnyá 
vált. Advent vasárnapjait jelképező 
gyertyákat minden alkalommal más 
gyújtja meg. A falu lakói közül so-
kan tisztelték meg jelenlétükkel az 
eseményt. Kalincsák Balázs gitár 
kíséretével, közös énekkel nyitották 
meg az ünnepet. Kalincsákné Varga 
Katalin köszöntötte a jelenlévőket. 
Az elhangzott kérdésre: „mit jelent 
az Advent” válaszolva hangsúlyoz-
ta: várakozás, megnyílás, adakozás. 
Emlékeztetett arra, hogy Jézus meg-
született, eljött és eljön hozzánk. Ad-
ventkor Istenhez közelebb kerülünk, 
megéljük a szeretete t. Adventkor 

örvendezve várjuk Jézus eljövetelét, 
és felnőttként visszaemlékezünk a 
gyermeki karácsonyra. Az első gyer-
tyát Kalincsák Balázs gyújtotta meg. 
A második gyertyát Polák Norbert, 
a tűzoltókat képviselve lobbantotta 
lángra – az erős szél miatt – a pol-
gármesteri hivatalban. A koszorút 
győzelmi koszorúnak nevezte. Az 
égő gyertyák száma a várakozást 
erősíti. A gyertyagyújtás után teával, 
forralt borral várták az érkezőket, 
ahol beszélgetésre is jutott idő. 

• 
Mikulásgyár. A nemescsói Ifjúsági 
kör tagjai december 1-jén, este ösz-
szegyűltek és különböző kézműves 
ajándékokat készítettek az evangé-
likus gyülekezeten belül több, mint 
100 gyereknek. A társgyülekezet 
minden falujába elment az „egyházas 
mikulás” az evangélikus gyerekekhez. 

Kiss Alexandra

Örök nyugalom!
Nemescsó: Dece mber 9-én 14 órakor Kiss Sándort, a falu egy-
kori polgármesterét, örök nyugalomra helyezték. Hosszantartó, 
csendesen megtűrt betegsége legyőzte, de a tevékenyégét, emlé-
két megőrzi a település lakossága. Az iránta való tiszteletet jelezte 
a szertartáson résztvevők nagy létszáma. Tűzoltó társai két tűzoltó 
autóval haladva kísérték el az utolsó útjára, egy-egy szál virággal 
emlékeztek a társukra. A térség önkormányzatainak régi és új tagjai 
is jelenlétükkel rótták le kegyeletüket. Kiss Sándor elvégzett munká-
jának értékét bizonyítja, hogy a 
falu önkormányzata 2017. június 
24-én, a 18. Falunapon Díszpol-
gári címet adományozott részére. 
Elismerték, hogy 20 éven át a fa-
luvezetés aktív tagja volt, a meg-
valósult fejlesztések érdekében 
lelkiismeretes munkát végzett. 
A fotó, amely mostanra már egy 
maradó emlék, a kitüntetés átvé-
tele után készült.
Emlékezünk!

Lukácsháza hírei
December 2-án a Közösségi Ház 
adott otthont a SCHOTT Lukácsháza 
SE által szervezett mikrotérségi asz-
talitenisz kupának. Két kategóriában 
19 versenyző állt asztalhoz.
A 16 év alattiaknál hat fiatal kör-
mérkőzések során küzdött a helyezé-
sekért. Végeredmény: 1. Marton Lá-
zár • 2. Krancz Ábel • 3.Tarczi Tibor. 
A felnőtteknél a 13 induló 2 csoport-
ban körmérkőzésekkel döntötte el 
az 1-4. hely sorsát, ezután egyenes 
kieséses rendszerben folytatódott a 
verseny. Végeredmény: 1.Vannesson 
Frank • 2. Pék Zoltán • 3. Kákossy 
Balázs • 4. Balikó Tibor. Kupát adott 
át Balikó Tibor, a verseny fő szerve-
zője Vannesson Franknak a legjobb 
gyöngyösfalui, Pék Zoltánnak a leg-
jobb lukácsházi versenyzőnek.
December 2-án a Lukácsházi 
Boszorkányok Egyesülete a 
Biotájházban az advent jegyében 
kézműves foglalkozást tartott.
December 3-án advent első va-
sárnapján a Szombathelyi úti fa 
harangláb előtt a Közösségi Ház 
szervezésében gyertyagyújtással 
egybekötött műsor várta az ér-
deklődőket. Hagyományosan első 
vasárnap a Szent Márton kórus 
lépett fel. Advent 2. vasárnapján 
a Gencsapáti Hagyományőrzők, 
míg a 3. vasárnap a település 
gyermekeinek betlehemes műsorát 
láthatják az ünnepre készülődők. 
Advent 1. vasárnapjára kigyúltak 
a karácsonyi díszvilágítás fényei a 
település négy frekventált helyén.
December 4-én a SCHOTT Lu-
kácsháza SE meghívására Király 
Gábor válogatott labdarúgó  tar-
tott élménybeszámolót a Bozsik 
programben szereplő gyerekek ré-
szére a Közösségi Házban. 
December 6-án rendhagyó Ba-
baringató foglalkozás volt a Közös-
ségi Házban a fogápolás jegyében. 
Molnárné Lukács Gyöngyi klinikai 
fogászati higénikus a gyerekek 
fogápolásával és gyerek fogászati 
problémákkal kapcsolatos előadást 
tartott a kisgyermekes szülőknek.
December 9-én rendezte a Borba-
rát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete 
a Közösségi Házban a Luca-napi 
„Új bor dícsérete” rendezvényét. A 
rendezvényen a térség szőlősgazdái 
bemutatták idei boraikat. A rendez-
vényen részt vettek a csepregi és 

kőszegi borbarát hölgyek és a kő-
szegi borkirálynő Stefanich Petra is.
December 10-én a Közösségi Ház-
ban Szép jel, szép csillag címmel a  
Szent Márton kórus adventi hang-
versenyét hallhatták az érdeklődők. 
Közreműködtek:  Seregély Krisztina 
- ének, Kamarásy Henrietta - ének, 
Szafián Réka - furulya és Várhelyi 
Zoltán - gitár.
December 11-én Lukácsháza Ön-
kormányzatának képviselő-testülete 
közmeghallgatást tartott a Közössé-
gi Házban. Virág János polgármester 
beszámolt az önkormányzat 2017. 
évi gazdálkodásáról és a települé-
sen történt fejlesztésekről és esemé-
nyekről, majd tájékoztatta a megje-
lenteket az 2018. évi tervekről. 
December 16-án 11 órakor 
adják át a falu új bölcsődéjét, a  
Nagycsömetei út 24– 26.  címen. 
Minden érdeklődőt tisztelettel vár-
nak a szervezők.
December 21-én a Közösségi 
Ház rendezi meg a Mindenki ka-
rácsonya című műsort a település 
gyermekeinek és fiataljainak köz-
reműködésével.
December 29-én a nyugdíjas klub 
előszilveszteri rendezvénye lesz a 
Közösségi Házban
December 30-án az Önkormány-
zat a civil szervezetek és a Közösségi 
Ház közreműködésével a csömötei 
szőlőhegyi kilátónál Ó-évbúcsúztató 
rendezvényre várja a település lakóit.
Befejeződött a Tanács utca egy 
rövid szakaszán az elmaradt járda 
és csapadékvíz elvezetés kiépítése.
A SCHOTT Lukácsháza SE me-
gyei I. osztályú labdarúgó csapata 
remek őszt produkálva a 7. helyről 
várja a tavaszi folytatást.

Koncert  
Cák: December 3-án tartották a 
Télapóvárást családias hangu-
latban. Az önkormányzat töltötte 
meg az ajándékcsomagokat min-
denféle finomsággal. Megterítet-
ték az asztalt, a kicsik kakaós italt 
fogyaszthattak, a szülőket forralt 
bor várta. 
A faluban készülődnek a decem-
ber 17-én 17 órakor a Zenélő ud-
varban tartandó koncertre. 

VI
D

ÉK
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A legnagyobb adófizető

Békés, boldog
Karácsonyi Ünnepeket

és eredményekben gazdag
Új esztendőt kívánunk

partnereinknek,
munkatársainknak, valamint

Kőszeg és környéke lakosainak!

           Kőszeg, Cáki u. 5.           Kőszeg, Cáki u. 5.

25 év
Kromberg és Schubert Kft.-nél 
2017-ben jubileumi jutalomban 
részesültek 25 éves munkájukért: 
Ecker László, Horváth István, Fin-
táné Meggyes Lívia, Beke Péter, 
Desics Balázs, Poór Zsuzsanna, 
Weltler Sándor, Sodics Balázs, 
Fider Tamás, Jenei Mónika, Simon 
János, Bakó Hilda.

G
AZD

ASÁG

A Kromberg és Schubert Kft. Kőszeg 
város legnagyobb adófizetője. Az 
erről szóló elismerő oklevelet nov-
ember 6-án, a Királyi Városnapon 
Huber László polgármester adta át 
Pontyos Szilvia cégképviselőnek. 

A korábbi, pénzügyi világválság 
éveiben „vészmadarak” jósolgatták 
a kft. jövőjét. A 2017. decembe-
ri adatok alapján a Kromberg és 
Schubert Kft. hétszáz dolgozónak, 
családnak ad biztonságos meg-
élhetést. A 2016. évre vonatkozó 
értékelés szerint a kőszegi kft. a 
cégcsoport 22 gyáregysége közül 
az első háromban szerepelt, ko-
rábban az „Év gyára” kitüntetésben 
is részesült. Az elmúlt négy évben 
közel fél milliárd forintot fordítottak 
beruházásra.
Az előző években elkezdett gyártási 
trend idén februártól fordulópont-

hoz érkezett. Bejeződött a BMW 
L6-oshoz az utolsó kábelkötegek 
termelése, mert megszűnt az autótí-
pus gyártása. Ezzel együtt erősödött 
a speciális kábelkötegek, illetve a 
fröccsöntött gumialkatrészek terme-

lése. Ennek a folyamatnak kiemelt 
részesei a dolgozók, és a kft. különös 
figyelmet fordít a jól végzett munka 
díjazására többféle bónuszrendszer 
alkalmazásával. Friss változás a 
„tombola-bónusz” bevezetése. Az 
elmúlt év augusztusában ünnepelte 
a kft. alapításának 25. évfordulóját, 
akkor vezették be a 25 éves munka-
viszony díjazását. (Az idei díjazottak 
névsora keretben.) Ezen a nyáron 
is megtartották a hagyományos  
közösségi programot, grillpartyval, 
egésznapos szórakoztató műsorok-
kal várták a munkatársakat, lehe-
tőséget biztosítottak a dolgozóknak 

az egészségi állapotuk kontrolljára. 
Ebben dr. Pusztai Gergő háziorvos 
vállalt főszerepet, a szűrő állomá-
son többféle vizsgálatot végeztek 
el előzetesen nem várt érdeklődés 
mellett.
A Kromberg és Schubert Kft. azért 
is kőszegi cég, mert jelentős ösz-
szeggel támogatja a helyi civil 
szervezeteket, különösen a sporto-
lókat. Az elmúlt évben az Utánpót-
lás Futball Club támogatásuk révén 
vásárolhatott kisbuszt sportolóik 
szállítására. Az idei esztendőben is 

folytatódik a szponzorlás, az aláírt 
támogatási szerződés alapján az 
UFC újabb tízmillió forint támoga-
tást fordíthat a fiatal tehetségekre.
A Kromberg és Schubert Kft.-nél 
a kiszállítások pontos teljesítése az 
elsődleges feladat, a kamionok na-
ponta indulnak az autóipar számára 
kiválóan megfelelő termékekkel. 
December 21. az idei esztendő 
utolsó termelési napja. A dolgozók 
a munkaeszközök letétele után ka-
rácsonyi ajándékkal térhetnek haza, 
készülhetnek az otthoni ünnepre. 

A már beérkezett következő évi 
megrendelések azt jelentik, hogy a 
cégcsoport biztos termelési bázis-
nak tekinti a kőszegi gyárat.  

KZ
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9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
+36(30)190-3085 • +36(94)312-163; 

mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu  
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

MESTER CENTER Szakkereskedés
December hónapban

10% kedvezmény 
STIHL és VIKING gépekre!

Áldott, Békés Karácsonyi 
ünnepeket kívánunk minden 
régi és leendő ügyfelünknek!

Ajándékutalvány kapható!

FTI – iASK születésnap
A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete (FTI / iASK) december 
7-én ünnepelte megalakulásának 
második évfordulóját. Napközben 
jutott idő arra, hogy az esemény 
résztvevői bejárják a Kraft-projekt 
keretében felújított vagy felújítás 
alatt álló kőszegi épületeket, a 
résztvevők tájékoztatást kaptak az 
építkezések állásáról, és az épüle-
tek jövőbeni közhasznú funkcióiról. 
A napot kiváló művészekkel meg-
tartott koncert zárta a Dr. Nagy Lász-
ló EGYMI dísztermében, az egykori 
katonai alreáliskola kápolnájában. 
Miszlivetz Ferenc főigazgató kö-
szöntötte a hallgatóságot, és arról 
beszélt, hogy az élővilágban a két 
év kevés, de fantasztikusak azok 
az eredmények, amelyeket az FTI 
elért ezen időszak alatt. „Köszö-
nöm a közreműködést minden-
kinek, akivel együttműködtünk 
Kőszegen, a munkatársaimnak, 
a kutatóknak, a Mi-
niszterelnökségnek 
a munkát, amivel a 
projektet komolyan 
segítették. A jövőben 
a tudomány mellett a 
művészet is nagyobb 
szerephez jut. Az in-
tézet továbbra sem 
zárkózik be, lesznek 
olyan helyek, ahol a 
társadalmi együttlé-
tet gondozni tudjuk.” 
– fogalmazta meg a 
professzor a jövőbeni 

terveket. Majd Sebestyén Ernő he-
gedűművésszel való barátságáról 
beszélt, az ő felajánlásával tartott 
ünnepi koncertet az Esterházy Trió. 
Sebestyén Ernő hegedűművész 
tulajdonát képező Bösendorfer 
Imperiál zongorán Bognár Ferenc 
zongoraművész játszott. Közösen 
szólaltatták meg Liszt Ferenc 2. 
Magyar rapszódia művét. Az is-
mert dallamok közben a hallgató 
észlelte, mit nyújt a zenei tehetség, 
a művészi tudás a zene világában. 
Ezen az estén további két Liszt Fe-
renc mű szólalt meg Mérei Tamás 
csellóművész közreműködésével. 
A kottákból a zenei megjelenítés 
gyönyörű hangjai szólaltak meg, 
amelyben csak a jelenlévő 150 – 
200 fő közönségnek lehetett része. 
Az erős és ütemes tapsot kiérde-
melték a művészek.       
Koncert után egy fogadás kereté-
ben bemutatták az FTI Nemzetközi 

Tanácsadótestületének új 
tagját, dr. Erhard Busek, 
egykori osztrák alkancel-
lárt, a Duna régió és Kö-
zép-Európa Intézet elnökét.
Az FTI megalakulásával 
új ’időszámítás’ kezdődött 
Kőszegen, az iskolavárosi 
hagyomány része, folyta-
tása lett a felsőfokú oktatás 
meghatározó megjelenése. 
A Pannon Egyetem kam-
puszt létesített, és most 
novemberben megtörtént 
egy fontos lépés is, hiszen 
kiírták a pályázatot az egy-
kori MÁV-iskola épületében 
megvalósítandó tudomá-
nyos munkához az épület-
tervek elkészítésére.
Az FTI alapelve a szellemi ener-
giák, a tudományos eredmények 
áramoltatása. Ehhez csatlakozott 
a Pázmány Péter Egyetem, az 
ELTE Társadalomtudományi Kara. 
Az együttműködésbe bekapcso-
lódott a City University New York, 

valamint a szomszédos országok 
számos egyeteme és kutatóköz-
pontja (Varsó, Skopje, Maribor, 
Nyitra).
Hankiss Elemér szellemi hagyaté-
kának bemutatására létrehozzák a 
Kérdések Háza interaktív központot 
és kutatói archívumot a Festetics 
palota Kraft-program keretében 

felújított épületében. 
Az FTI / iASK a közremű-
ködő tudósok, oktatók, 
szakemberek új gene-
rációját hozta és hozza 
létre, akik a fenntartható 
megoldásokról kreatív és 
felelősségteljes módon 
gondolkodnak a globális 
átalakulások korában.
Az FTI itt van Kőszegen, jó, 
hogy itt van, a város jövő-
jét építik, megalapozzák a 
következő éveket.

Kámán Z
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Mindenki Mikulása
Plusz kettő fok, foltokban világító hó 
fogadta a Mikulást Kőszegen. Nem 
csoda, hogy gyalogosan érkezett 
a Jurisics-várba. Vállán nagy piros 
puttonnyal igyekezett, hogy újra 
találkozzon a gyerekekkel, akik tán-
cokkal, dalokkal és versekkel várták.
A kőszegi Mikulás sok támogatóra 
talált ebben az évben is. Segítői 
500 csomagot készítettek, hogy 
minden arra érdemes gyermek 
elégedetten térhessen haza. A 
művelődési központ munkatár-
sa – Gelencsér Ildikó – elmondta, 
hogy sajnos van olyan gyermek, aki 
csak itt a várban találkozhat a Mi-

kulással, és csak itt kap csomagot. 
A támogatók és segítők érdeme, 
hogy minőségi csokoládéval, egyéb 
finom édességgel, gyümölccsel 
tölthették meg a díszes zacskókat. 
Ebben az évben a Bersek iskola ta-
nulói adták a Mikuláshívogató mű-
sort. Desics Bettina, Prácser Hanna, 
Garamszegi Abigél, Tolnai Veronika, 
Kumánovich Kata és a Be-Jó tün-
déri táncosai kedveskedtek a kö-
zönségnek, és segítettek, hogy a 
Mikulás egy jó hangulatú ünnepre 
érkezhessen. (A felkészítő tanár: 
Horváth Márta és Lágler Tiborné.)
Csillogó tekintetek, sugdolózó tö-

meg várta a piros ruhás vendéget. 
Volt, aki rajzot is készített, hogy 
személyesen adhassa át a kicsit 
megfáradt nagyszakállúnak, aki 
arról is beszélt, hogy leginkább jó 
gyerekekkel találkozik, de vannak, 
akik virgácsot is érdemelnének. Ta-
lán az öregséggel jár, de az ideve-
zető útja is nehezebb volt az idén: 
egyre szűkebbnek érzi a kémények 
nyílását. De sebaj! Megígérte, ha 
esik a hó, ha nem: jövőre újra ta-
lálkozunk. 

TáF.

Kiemelt támogató: Cothec Kft. – 
Kőszegi Távhő
Támogatók: Rátz Zoltán, Fó-
kusz Üzletlánc – Kőszeg, Tit Kft. 
– Eszenyi Krisztina, Biotéka- 
Neudl Mariann, Böröcz Tamás, 
Bersek József Általános Iskola, 
Gelencsér Attila, Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete, Kamilla 
Virágbolt, a Garami család, a 
Jurisics-vár Művelődési Központ 
és sok-sok támogató név nélkül.

Roma gyermekeknek
December 6-án fél négykor meleg, 
tiszta szobában várta Baranyai Mi-
hály a roma gyermekeket a Miku-
lás ünnepségre. Talán csak a gyer-
mekeknek volt ünnep, szülőknek, 
nagymamáknak csak egy esemény. 
A roma önkormányzat vezetője 
adta át a kicsiknek és a nagyob-
baknak a piros színű csomagokat. 
A lakótelepi óvodába járó öt éves 

Roland vette át az elsőt, amit kí-
váncsian bontogatott. A harmadik 
osztályos Milánnak jutott a máso-
dik. Fogytak a dobozból az ajándé-
kok, amelyet 36 gyermeknek készí-
tettek el a Vas Megyei Roma Területi 
Nemzetiségi Önkormányzattól ka-
pott húszezer forint támogatásból. 
Misi bácsi meghívta a két fiú szüleit 
a december 16-án tartandó nyílt, 
roma közösségi napra, amelyet a 

nemzetiségi önkormányzat közös-
ségi helyiségeiben tartanak dél-
utántól este tíz óráig. A romák helyi 
szervezete negyven Kőszegen élő 
családdal tart kapcsolatot. Rajtuk 
kívül vannak a városban távolról 
érkezettek is, közülük sokan már 
továbbmentek. „Kőszegen rendnek 
kell lenni” – mondta Baranyai Mi-
hály, majd így fogalmazott: „A mi 

városunkban a romák részéről csend 
van”, hiszen zenész családok leszár-
mazottai élnek itt. Majd a koroso-
dó férfi megmutatta a nagypapája 
basszusgitárját, amelyen még ő is 
játszott. Sajnálkozva mondta, hogy 
az igazi cigányzene kiveszett Vas 
megyéből. A cigány nyelvet isme-
rők is egyre kevesebben vannak, a 
kőszegiek csak magyarul beszélnek.

KZ

HORVÁTH ANIKÓ

KOZMETIKUS
 KŐSZEG, Liszt Ferenc utca 17. 

Bejelentkezés:  06 70/245 4002
Szolgáltatások: • Szálas Szemöldök Tetoválás a leg-
újabb „ True brows microblading” technikával • Abszolút 
Lift kezelések • Arcvasalás • Ultrahang • Oxigén kezelés 
• Bizseri masszázs • AHA-s hámlasztás • Szőlő őssejtek 
és hyaluronsavas kezelés • Akne control, Extrém tisztító 
kezelések • 3D szempilla építés, hosszabbítás • Sminkek 
• Cukorpasztás szőrtelenítés, gyantázás, festések 

AKTU
ÁLIS
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35 év húrokon
Öt év után visszatért a Kőszegi 
Haydn Vonósnégyes Kőszegre. A 
lovagteremben november 20-án 
hallhattuk Varga-Deák Márta (I. 
hegedű), Deák György (II. hegedű), 
Ágotha Zoltán (mélyhegedű) és 
Orosz Sándor (gordonka) kvartett-
jét. A 35. születésnapot ünnepelő 
együttest a zeneiskola tanáraival 
Illa Gábor alapította. (Az esten je-
lenvolt Illa Balázs, a művész fia is.) 
Stílszerűen J. Haydn-darabbal  

kezdődött a koncert. A Pacsirta-
kvartett négy tétele hallatán, meg-
állapítható: „Felvezetőként” egy 
kortalan művet hallhatott a közön-
ség. A műsor csodás dallamokkal 
(A. Dvorak: Amerikai kvartett, II. 
és IV. tétel) folytatódott. A hegedű 
hangjai, a cselló andalító szólója 
előkészítette a befejező tétel já-
tékosságát, a közönség reakciója 
egyértelművé tette a kvartett szá-
mára: „Itthon vagytok, örülünk!” 

BE-JÓ
 
November 4-én, Budapesten a BE-
JÓ Táncegyüttes három korcsoport-
tal vett részt a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség Őszi Kupáján.
Amatőr kategóriában sikert aratott 
a ÷The Black Nag” c. reneszánsz 
tánc, amelyet az anyukákkal ki-
egészülve harmincan táncoltak 
generációs táncként. A látvány 
önmagáért beszélt, kiérdemelte  az 
ARANY minősítést! A ÷Riói karne-
vál” c. mazsorett produkciót a zsűri 
EZÜST-re értékelte. Kumánovich 
Kata szóló énekére ezúttal is 
ARANY-at kapott.
Profi kategóriában versenyzett a 
8-11.o korcsoport is a felnőtt lá-

nyok mellett. A ÷Kuba” című ma-
zsorett showtáncuk EZÜST minő-
sítést kapott. Tolnay Veronika szóló 
éneke ARANY-at ért, míg az ő éne-
kével kísért ÷Táncolj!” produkció  
EZÜST-öt kapott. 
November 19-én a legnagyobbak, 
a már dolgozó, sőt még Bécsből 
is hazajáró, illetve idén érettsé-
giző lányok versenyeztek Kapos-
váron, a Crystal Őszi Kupán, ahol 
két ARANY minősítést szereztek 
a ÷Dívák” című színpadi showval, 
és a ÷Tenger szimfóniája” című 
majorette produkcióval.
A lányok és a művészeti vezető, 
Horváth Márta köszönik az egész 
éves támogatást, és mindenkinek 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
kívánnak.

Dance Jam hírek
Az augusztusi tánctáborok után 
nagy lendülettel indultak az edzé-
sek a Balog iskola tánctermében. 
Az őszi időszakban az alapozásé 
a főszerep. Ilyenkor nem szívesen 
vállalnak fellépéseket a táncosok, 
a versenyek közül is csak a kiemelt 
fontosságúakon vesznek részt. Kell 
ez a nyugodalmasabb időszak, 
hogy februárban már megerősödve 
lépjenek újra színpadra.
Az MLTSZ Interkontinentális Feszti-
váljára nem tudtak nemet monda-
ni. Az öt ország részvételével meg-

rendezett meghívásos versenyen a 
Megszállott című koreográfia arany 
minősítést kapott, míg a Fekete szív 
Fesztivál Nagydíjas lett.
Az MTMSZ Őszi kupáján is fontos 
volt a helytállás, hiszen ebben a 
szövetségben az év során három 
versenyen kell összegyűjteni a 
szükséges pontokat, amelyek biz-
tosítják a nemzetközi versenyen 
való részvételt. Népes mezőnyben, 
kiváló versenytársak között egy 
első és egy ötödik helyett szereztek 
a táncosok. 

A következő, P. Hindemith Hang-
versenykeringője, kuriózumnak 
számít a hazai koncertszínpadon. 
A kottáját évtizedekkel ezelőtt 
Grazból szerezték be. A (katona)
fúvószenekari paródia az 1930-as 
éveket idézte a lovagterembe. A 
darab német nyelvű címét Ágotha 
Zoltán „Pongyolapitypang a patak 
partján”-ként határozta meg. A – 
tudatosan – „hamis” hangokkal in-
cselkedő vonós hangszerek egyéni 
karaktert adtak az előadásnak.
A Haydn Vonósnégyes műsora soha 
nem fejeződhet be magyar szerző 

muzsikája nélkül. Weiner Leó I. Di-
vertimentójából különösen a Róka-
tánc, beteljesítette az est élményét 
– legalábbis ezt hihettük volna. 
Azonban: az együttes két Anton 
Razek-ráadással is meghálálta a 
közönség figyelmét és tapsát. Elő-
ször J. Haydn: Császár kvartett II. 
tételének komikus variációi, majd a 
humorral fűszerezett Macskaszere-
nád csendült fel. 
Itt járt, muzsikált, és a tapsot be-
gyűjtötte a 35 éves Haydn Vonós-
négyes. 

TáF.

KU
LT

Ú
R

A



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX .ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2017 . DECEMBER  12 .

22

Első szalagfeltűzés
December 1-jén tartotta első sza-
lagavatóját az Árpád-házi Szent 
Margit Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium, amelyet 
a diákok szorgos készülése előzött 
meg. Az iskola első végzősei meg-
teremtettek egy tradíciót, amely a 
gimnázium szellemiségét tükrözve 
a további éveket is meghatározza. 
Az iskola kápolnájában tartották 
a szentmisét,  azt követően Kakucs 
Adél Petra nővér, igazgatónő sze-
mélyes hangvételű köszöntőjével 

adott útravalót a diákoknak. A sza-
lagfeltűzés fontos pillanatait követő 
jó hangulatot a maturandusok osz-
tályműsora alapozta meg. Egymás 
bemutatása után táncoltak és közös 
emlékeket idéztek fel. Majd egy 
bensőséges állófogadás következett, 
amelynek keretében a felnőtté ava-
tás szimbólumaként az érettségire 
készülő fiatalok tanáraikkal koccin-
tottak családjaik körében. Az éjfélig 
tartó bált az érettségiző osztály egy 
gyönyörű keringővel nyitotta meg. 

A Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kol-
légium december 1-jén tartotta a 
szalagavatót a lovagtermben. A 62 
fő végzős diáknak Füzi Mária, dr. 
Molnárné Módra Nelli és Tóth Ad-
rienn osztályfőnökök tűzték fel az 
érettségi közeledtét jelző szalagot.
Füzi Mária osztályfőnöki beszédé-
ben felidézte a selmeci hagyomá-
nyokat, s „Valete” azaz „Éljetek bol-
dogul!” kívánsággal köszöntötte az 
ünnepelteket. Kiemelte: a kis szalag 

összeköt, az osztályközösségek egy-
betartozását jelzi. A végzős tanulók 
nevében Bozzay Balázs mondta el 
gondolatait. Baranyay Csaba lelkész 
Luther reggeli imájának kezdő sorát 
idézte: „Hálát adok neked Mennyei 
Atyám….!” A tanulók, a tanárok és 
a szülők ároni áldásban részesültek.
A Balog iskola tornatermében tar-
tották a bált, amelyet a – Debrecze-
ni Attila által betanított – végzősök 
táncával nyitottak meg. A est során 
sikert aratott a 12.A-sok kisfilmje.

Kőszeg és vidéke 
környékéről keresünk

takarítónőket
büki munkavégzésre
(munkába járás megoldott)

Érdeklődni lehet a  
+36-20-324-9655-ös telefonszámon.

Pénziránytű
A Jurisich Miklós Gimnázium nov-
ember 29-én a Magyar Nemzeti 
Bank  épületében vehette át a  
„Kiemelt Pénziránytű Iskola” díjat 
a pénzügyi ismeretek terjesztésé-
ben végzett munkája elismerése-
ként. Ezt a kitüntetést az ország-
ban összesen nyolc iskola kapta 
meg! 
A díjhoz 120 ezer forint támo-

gatás is jár, amelyet majd egy 
az áprilisi hónapban megrende-
zendő „Pénz 7” programsorozat 
keretében használ fel az iskola. A 
program nyilvános lesz, és Kőszeg 
Város Önkormányzata is támogat-
ja. Októberben diákok első alka-
lommal vettek részt a „Pénzsztár” 
versenyen és a megyei döntőben 
a második helyet szerezték meg.
Csapattagok:  Varga Márk, Bariska 
Szilárd, Tóth Kristóf és Babócs 
Máté.

Vendégséf
Kovács Barbara a kőszegi fiatal 
lány, aki a főzésben találta meg 
szenvedélyét. Szakácsként a TEKI-
ben végzett. Tanulmányai alatt 
négy hónapot Berlinben élt, ahol 
megtanulta a helyi főzéskultúrát, il-
letve bemutatta a magyar konyhát. 
Dolgozott Budapest egyik ötcsilla-
gos szállodájában, és Kőszeg egyik 
éttermében. A magyar konyha ízei 
szerint főz. Az SOS Gyermekfalu-
ban töltött idők alatt ’anyukáján’ 
tesztelte ételeit. Egyik tévécsatorna 
gasztro-reality műsorában is szere-
pelt, ahol a legmagasabb fokozatot 

elért Michelin csillagos séffel együtt 
főzhetett. A műsorba egy régebben 
készült kisfilm által kerülhetett be. 
Barbara szeretne egyszer egy saját 
éttermet, vagy egy kis büfét, süti-
zőt, mert sütni is nagyon szeret. 

Kiss Alexandra

Szalagavató a TEKI-ben

ISKO
LÁK

November 6-án a Királyi Városna-
pon a Bersek iskola két diákja is „Jó 
tanuló, Jó sportoló” elismerést vett 
át Huber László polgármestertől:
Rádl Botond 8.b  megyei egyéni 
terematlétika két versenyszámában 
(Sprint és ötösugrás)  első helyezés, 
Megyei egyéni diákolimpia síkfutás 
1. helyezés. Országos egyéni diák-

olimpia 100 m síkfutás  2. helyezés.
Buza Rafael (6.a) Ökölvívásban 
négy országos verseny mindegyi-
kén első helyezést, míg a Serdülő 
Európa Bajnokságon, Romániában 
5. helyezést ért.
(A novemberi lapszámban az ered-
ményeket hiányosan tettük közzé, az 
érintettek szíves megértését kérjük.)
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Počašćen  farnik dr. Anton Količ med peljači
Hrvatske samouprave Kisega

Dr. Anton Kolić visoko odlikovan 
U Starom Gradu u Ugarskoj je obdržan po redu 
17. državni Dan Hrvata 18. novembra u UFM 
Areni. Već je tradicija da ovim putem priznaju 
Hrvatska državna samouprava skupa sa Save-
zom Hrvata u Madjarskoj one ličnosti i grupe 
ki su si to na polju kulture, školstva, mladeži i 

društvenoga života s trajno- peldodavnim dje-
lom zaslužili. Dr. Anton Kolić farnik u mirovini 
iz Austrije počašćen je sa odličjem za istaknu-
tu djelatnost na području hrvatskog društve-
no-političkog života u Mađarskoj. Po prijedlogu 
Hrvatske samouprave Kisega, Dr. Ante Kolić je 

zaslužna osoba hrvatske zajednice i 
u ugarskoj strani Gradišća. Redovito 
svečuje hrvatske maše u sridnjem 
Gradišću:u Kisegu, u Šopronu, u 
Sambotelu, u Hrvatskom Židanu, u 
Plajgoru, na Undi i na Prisiki. Vjerska 
izdanja na hrvatskom jeziku širi med 
ljudi, daruje hrvatske molitvenike za 
crikvu i za vjernike. Na njegovu ini-
cijativu su začeli Hrvati hodočastiti u 
Ratištof, ča je vrimenom i hodočasna 
baza nastala za celjanske (hrvatske 
i madjarske) hodočasnike. U orga-
nizaciji Zbirke sakralne umjetnosti 
od 2015. ljeta pelja „Križni put” na 
kisešku Kalvariju. Njegova misao 
se je ostvarila sa kapelom Majke 
Božje fatimske u Hrvatskom Židanu 
na brežuljkastoj Pustiki. Inicijator 
je mnogih veza sa matičnom nam 
domovinom. Nezaboravno mu je 

sudjelovanje u pobratimeljenju Kisega i  Senja, 
rodnoga grada Nikole Jurišića. Kao inicijator i 
sudjelovatelj mnogih vjerskih programa i hu-
manitarnih akcija, kroz jezik i kulturu razvija i 
njeguje  narodni svist i identitet Hrvata ovoga 
kraja. Čestitamo slavljeniku, ki će novčani do-
bitak ove nagrade potrošiti na  liječenje siro-
mašnih ljudi.
Az Országos Horvát Önkormányzat a Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat előterjesz-
tése alapján ÷Közösségi és hitéletben nyújtott 
tevékenységéért”anyagi elismeréssel is járó 
kitüntetésben részesítette dr. Kolić Antal tisz-
telendő urat  az Országos Horvát Napon Mo-
sonmagyaróváron. 

Huljevné Fülöp Mária

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

Adventsklang in Schwabendorf, 
in der Kirche 

Adventben, december 10-én a hagyományos 
koncertjét rendezte meg Kőszegfalván a Kősze-
gi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A hang-
versenyen fellépett a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Kórus és az Alpensänger 
kórus, kőszegfalvi gye-
rekek, Horváth Ildikó 
orgonajátéka és Puhr Fe-
renc éneke színesítette az 
előadást. A templomban 
adott hangversenyt kö-
vetően agapé volt 60 fő 
részére a kultúrházban. Az 
együttlét mindig kellemes 
élmény. Ilyenkor néhány 

kedves szó, kis beszélgetés, az emlékezés mara-
dandó élményt nyújt mindenkinek. 
• A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus november 
18-án a Kőszegfalvi Baráti Kör nyugdíjas talál-
kozóján lépett fel, és az adventi időben az idősek 
otthonában kedveskedik dalaival az időseknek.
• Az Alpensänger kórus december 21-én a 
Karitász nyugdíjasoknak szervezett délelőttjén 
énekel.
• A Vas-Zala megyei német énekkarok találkozó-
ja, az Adventskranz ebben az évben december 
2-án Szombathelyen a szőllősi Jézus Szíve temp-
lomban került megrendezésre. Advent első szom-
batján ismét jó hangulatú délutánt töltöttünk el.

• A jövő év első szombatján, 2018. január 6-án 
lesz a sváb bálunk. Rövid lesz a farsangi idő, így 
hát a Jurisics vár lovagtermében a Mulatósok(k) 
zenekar kíséretében bálozhatunk, melyre szere-
tettel várunk mindenkit.
Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit, frohe Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr!  

           Kőszegfalvi Ágnes
                          KNNÖ elnöke
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Mesemondó verseny
Nagy sikerrel, élvezetes előadások-
kal gazdagabban térhettek haza a 
szülők, a tanárok és a főszereplő 
gyerekek november 17-én az SOS 
Gyermekfaluból. Tizenhatodik al-
kalommal rendezték meg a városi, 
„Éltető mesék” elnevezésű mese-
mondó versenyt. Ezen a délutánon 
az Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskola, a Bersek József Általá-
nos Iskola és a Kőszegi Béri Balog 
Ádám Általános Iskola tanulói mér-

ték össze előadói képességüket.  
A közönséget és a gyerekeket Tóth 
Zsuzsanna, a gyermekfalu szakmai 
vezetője köszöntötte. 
Különösen az alsó tagozatosok elő-
adása volt kiemelkedő. Közülük is 
meglepően ügyesen szerepeltek a 
legkisebbek. A huszonkét fős me-
zőnyben az alsó tagozatos tanulók 
között 1. helyezett: Bak Emma, 2. 
Polyák Mercédesz, 3. Szilasi Janka 
lett. Frank Tamás és Marton Olivér 

különdíjat kapott.
A felsősök kö-
zött a legjobbak 
voltak: 1. Hor-
váth Lili Luca, 2. 
Desics Bettina, 3. 
Harkály Júlia. A 
zsűri – Tóthárpád 
Ferenc, Pontyos 
Andrea és Kovács-
né Marton Erika 
– Kumánovich 
Katát jutalmazta 
különdíjjal. 

Ocho Macho
December, karácsony… itt az ideje 
az éves leltárnak is. Utánajártunk, 
mi a helyzet kedvenceinkkel, az 
Ocho-fiúkkal. A felsorolás, akkor is, 
ha csak a jelentősebb állomásokat 
ragadjuk ki: gazdag és változatos. 
A csapat Londonban kezdte az évet. 

Utazásuk célja az volt, hogy a kint 
élő magyarokkal élőben is talál-
kozzanak. Az esemény, mint azt re-
mélhettük, elég hangosra sikerült! 
A fiúk összekötötték a kellemest a 
hasznossal, mellékesen egy videó is 
készült: (London Trip 2017)
A tavaszi és a nyári koncerteket kö-
vetően: Debrecenben megkezdték 
az új, a negyedik lemez felvételeit. 
(A címadó klipet a gencsapáti Pün-
kösdi fesztiválon vették fel.)
Londonnal „átellenben, Európa 
másik csücskét” is meghódította az 
Ocho-muzsika. „A Balatonról in-
dulva kettő erdélyi fesztivál után a 
szórásba beleesett egy bükkábrányi 
fellépés is, aztán irány vissza Er-
délybe, így – mondhatjuk – több 
mint aktív volt a nyári időszak” – 
nyilatkozta Kirchknopf Gergő.
Szeptemberben befejezték a Dönts! 
című nagylemez felvételeit. A híre 

ezúttal is megelőzte a korong meg-
jelenését. A budapesti bemutató-
koncerten teltház előtt léptek szín-
padra. A csapat szerint: „Ez minden 
idők legjobb Ocho Macho lemeze!” 
Ezt igazolja a közönség reakciója, 
és az eladási statisztika is. Aki nem 
hiszi, járjon utána: Amúgy is, „a 
gondolat az, mi szabaddá tesz”!
Nagyon mozgalmas, kilométerek-

ben és nézőszámban is elképesz-
tően gazdag évet zárt a zenekar. 
Kirobbanó energiájuk nem fogy, 
inkább csak gazdagszik az arénák 
szemekből visszatükröződő lendü-
letével. Ezért nem is lehet másként, 
tovább dübörög az Ocho-mobil! 
A csapatot idehaza, szűkebb ha-
zánkban is üdvözölhetjük. Decem-
ber 30-án az Ocho Macho Illegál 
várja a küzdőtérre a várhatóan 
nagy tömeget. És hogy mi, kő-
szegiek is elégedettek legyünk, 
ha nem is a napokban, de van rá 
remény, hogy Magyarország egyik 
legnépszerűbb élőben játszó zene-
kara Sopron, Székesfehérvár, Tata-
bánya, Miskolc…után várhatóan 
itthon ünnepli majd a 15 éves szü-
letésnapját. Én már tudom is, kik 
lesznek a csápoló tömegben: Hát 
mindenki!

Tóthárpád F.

Könyvmolyok
Könyves vetélkedő zajlott novem-
ber 20-án és 27-én a könyvtárban 
az Országos Gyermekkönyvhét 
programjaként. A nagy érdeklődés 
indokolta a két időpontot. A több 
mint tíz éves múlttal rendelkező 
szellemi torna ötletét Kissné Rentkó 
Zsuzsanna gyermekkönyvtáros a 
szegedi Könyvmolyképző Kiadó 
levelezős játékából merítette, és 
szervezi, vezeti az elmúlt évek 
során egyre népszerűbb rendez-
vényt. A diákok már a tanév eleje 
óta lelkesen készültek, elolvasták a 
kijelölt könyveket, megoldották az 
előzetes feladatokat. 
Az alsó tagozatosok közül a második 
osztályosokat kiválóan képviselte 
az EMOJI csapata (Bersek 2a) Kü-
löndíj: Bak Emma, Pusztai Bianka, 
Pusztai Dominik, Zsigmond Bence. 
Harmadik osztályosok: I. Star 
Wars (Balogh, 3a) Marton Olivér, 
Polyák Mercédesz, Révész Kristóf, 
Schatzl Olivér  • II. Pongrác Barátai 
(Árpád-házi, 3b) Illés Ádám, Király 
Máté, Nagy Lara, Zarka Dániel • Kü-
löndíj: Kira Magánnyomozó (Bersek, 
3a) Krisztián-Rudolf Kira.

Negyedik osztályosok: I. 
Könyvkutatók (Árpád-házi, 4b) 
Kalincsák Balázs, Koósz Levente, 
Szilasi Janka, Takács Márton • II. 
Titkosügynökök (Árpád-házi, 4c) 
Czeglédy Leona, Horváth Zsófia 
Szidónia, Pfeiffer Nóra, Zolnai Lili 
• III. Tolnays Detektívek (Tolnay, 4 
oszt.) Kaposi Fanni, Németh Csaba, 
Pados Soma, Rába Kristóf
Ötödik osztályosok: I. BB5B (Ba-
logh, 5b) Babos Imre, Kiss Amina 
Hanna, Szakos Tamás, Tamás Bog-
lárka • II.  Fehér Hollók (Balogh, 
5a/I. csapat) Mozsár Patrik, Mül-
ler Péter, Németh Kristóf, Pénzes 
Bálint • Hatodik osztályosok: 
I. Fekete Kéz (Balogh, 6a) Banga 
Boglárka, Baráth Blanka, Hegedűs 
Janka, Pásztor Anett • II. Életre 
Kelt Könyvek (Bersek, 6b/I. csa-
pat) Dallos Adrián, Eigner Hermi-
na, Moldvai Dóra, Zsótér Rebeka • 
Hetedik-nyolcadik osztályosok: 
I. Az Árpád-ház Csillagai (Árpád-
házi, 7b/I. csapat) Hóbor Zalán, 
Kenéz Csongor Károly, Oláh Milán, 
Vadász Kristóf • II. Vakmerő Va-
gányok (Árpád-házi, 8a) Szinger 
Dóra,  Molnár Kata, Piskor Barna-
bás, Thaler Levente.  

UA
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SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!  
Időpont egyeztetés miatt keressen minket a +36 94 568 411,  +36 20 8527939 telefonszámon 
(H – P: 8.00 – 16.00) vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre. 
SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.www.schott.com

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk: 
• Versenyképes alapbér
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
• Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
• Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Egyénre szabható Cafetéria 
• Ingyenes céges buszjáratok számos településről
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat
• Barátságos csapat és tiszta, 
 rendezett munkakörnyezet 
• Vállalati rendezvények, 
 egészség- és családi
 programok, sportolási 
 támogatások

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag 
gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét, 
ampullát és karpullát Lukácsházán.

CSAPATUNK ERŐSÍTÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

GÉPKEZELŐ 
Feladat:
• Termelőgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása

VIZUÁLIS ELLENŐR
Feladat:
• Termékek vizuális ellenőrzése
• Elsődleges csomagolási feladatok ellátása 
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása

Angyalok ajándéka
Adventi kiállítására a hatodik al-
kalommal hívta és fogadta a Csók 
István Művészkör a vendégeit. Több 
érdekességgel is szolgált az elegáns 
rendezvény. Az érkezőket egy pohár 
pezsgővel üdvözölték, a falakra ti-
zenhárom alkotó művei kerültek, és 
felsorakoztatták azokat a képeket 
is, amelyeket árverésre szántak. 
A művek többsége nemcsak té-
májában kötődik a várakozás idő-
szakához, a tél hangulatához, ha-

nem – mintegy a társművészettel 
karöltve – versekkel egészült ki. 
Némelyiket maga a vers ihlette, 
de voltak olyanok is, amelyekhez 
„meghívására” társult a költemény.
A közönséget Palcsó Julianna elnök 
asszony üdvözölte. Huber László 
megnyitójában az adás, az ajándé-
kozás fontosságáról és megnyugta-
tó érzéséről beszélt. 
Az már megszokott, hogy a zene is 
helyet kap ezeken az alkalmakon, 

ezúttal többről volt szó: Angyalok 
szálltak az Írottkő halljába. Kál-
lai Judit, Kocsisné Pethő Judit és 
Tánczos Krisztofer előadása több 
alkalommal könnyeket csalt a je-
lenlévők szemébe. A Kőszegi Beteg 
Gyermekekért – Myrtill Alapítvány 
képviseletében jelen volt Gráf 
Györgyi és művésztársa Soskó 
András is. A tőlük megszokott profi 
előadással egy osztrák és egy fran-
cia karácsonyi éneket hoztak erre 
az alkalomra.
A kezdeményezés, hogy évente – 
advent idején – a Myrtill Alapít-
vány javára árverést rendezzenek, 
a művészkör ötlete volt. Ebben az 
évben is szép számmal találtak 
gazdára a festmények, a fotók és a 

rajzok. A Csók István Művészkör – 
az adományozók és a licitálók által 
– 110 000 ezer forinttal támogatta 
a Myrtill Alapítványt, hogy az még 
hatékonyabban teljesíthesse önfel-
áldozó, áldásos tevékenységét.
Megkezdődött az adventi várako-
zás és a bűnbocsánat ideje, hogy 
aztán tiszta lélekkel ünnepelhessük 
Jézus születését. Ilyentájt gyakrab-
ban feltűnnek az angyalok is, de 
lehet, hogy észre sem vesszük őket. 
Nem így volt ezen az estén, ami-
kor különböző alakban testet öltve 
többször is megjelentek a közönség 
soraiban is, hogy segítsék egy jó 
ügy sikerét! (A kiállítás 2018. már-
cius 1-ig tekinthető meg.)

Tóthárpád F.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Mészáros Róbert és Varga Adrienn lánya Liliána, Kütsán 
Antal és Hancz Réka fia Dávid, Penczinger Christopher és Trittremmel 
Viktória fia Marcell.

HÁZASSÁG: Kelbert Krisztina – Bodovics László Jan, Budai Viktória – 
Simon Benjámin, Lukács Hedvig – Szombati Richárd, Gergácz Edina 
Márta – Horváth Gyula.

HALÁLOZÁS: Henc Tibor Árpád, Németh Zoltán Tamás
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Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szép korú lakó-
it: Zechner Antalné szül.: Ágfalvai 
Etelkát (90 év), Brückler Józsefné 
szül.: Mondl Máriát (94 év), Ma-
gyar Józsefné szül.: Kasper Mártát 
(92 év). Személyesen köszöntötte 
a városvezető Horti Józsefné szül.: 
Horváth Máriát 90. születésnapja 
alkalmából (kép).

„Anyukámnak soha nem tudom meghálálni”
Különleges történetek, amelyben 
nők a nőkért tettek. A Marie Claire 
és a Triumph közös pályázatán a 
legjobb tíz közé sorolták a követ-
ke ző írást.
 
Kiss Alexandra: 
Inspiráló nők
Óvodás korom óta beilleszkedési 
nehézségekkel küzdöttem, csen-
des voltam és visszahúzódó. Nem 
barátkoztam, egyetlen barátom az 
anyukám volt. Rengeteg figyel-
met fordított rám. Sokat dolgozott 
azon, hogy kirángasson a nehézsé-
gekből. Az évek során a társadalmi 
életem nulla volt, de anyukámra 

mindig számíthattam. A szerelmi 
csalódást is nagyon nehezen éltem 
meg, de ő mellettem volt és fogta 
a kezem. Vígasztalt, amikor sírtam, 
átölelt, amikor egyedül éreztem 
magam. Munkahelyi bántalma-
zás miatt elvesztettem a szeretett 
munkahelyem. Magamban tartot-
tam a fájdalmat, amit láthatatlanul 
anyukám is látott. Sosem hagyott 
egyedül, még ha nem is beszélget-
tünk, de velem volt. Anyukámtól 
megtanultam erősnek lenni. Esz-
ter, a vőlegényem testvére, sokat 
segített nekem, de ő ezt nem tudja. 
Eszter erős, szókimondó, törtető, 
vezető jellem.  Az én szememben 

érzelmileg olyan volt ő, mint egy 
pajzs. Olyan akartam lenni, mint 
ő. Esztertől a szókimondást és a 
határozottságot tanultam meg. 
Erikától, egy jelenlegi kolléga-
nőmtől kaptam meg azt a pluszt, 
amivel a pajzs kialakult. A lazasá-
got és a vidámságot. Ő egy komoly 
betegséget is vidáman vészelt át. 
Munka mellett társadalmi mun-
kázom, újságíró vagyok, ahol ren-
geteget dolgozom és foglalkozom 
emberekkel. Meséket írok, amiket 
óvodákban olvasok fel. A gyere-
kektől rengeteg szeretet kapok, 
amire szükségem van. Cserébe a 
meséimmel adok nekik hatalmas 

élményeket. Könyvet is írok, ami-
be egy történetbe ágyazva próbá-
lom az átélt nehézségeimet, talán 
mondhatom, hogy még jobban 
feldolgozni. Most 25 évesen úgy 
érzem, lelkileg rendben vagyok. 
Az írásban nem tudom, tehetséges 
vagyok-e, de nekem segít, hogy 
jobban érezzem magam. Sajnos 
nem tudtam más inspiráló törté-
netet bemutatni és ebben az új 
világban biztosan további inspiráló 
emberekkel fogok találkozni. Vagy 
remélem, hogy valakinek egyszer 
én lehetek az. De az anyukám-
nak soha nem tudom meghálálni 
mindazt, amit értem tett.

Dőzsöl az égen a Hold
Válogatott és új versek követik egy-
mást Tóthárpád Ferenc legújabb, 
Dőzsöl az égen a Hold című gyűj-
teményében. Azt hihetnénk, hogy 
csak gyerekeknek szólnak a sorok, 
de – nem véletlenül – a könyvben 
sehol nem találunk erre utalást. 
„Családi versek” – a szerző így ha-
tározta meg a kötet „műfaját. Így 
sorolhatók be legpontosabban az 
estéli versek és versdalok. 
Mint a korábbiak, ez a kiadvány is 
tartogat meglepetéseket. Nemcsak 
versek, hanem egy CD-melléklet is 

található benne, vala-
mint a versdalok kottáit is 
közzéteszik. Ha valakinek 
kedve támad, egy szál 
gitárral vagy furulyával is 
lejátszhatók a művek, de 
akár együtt is zenélhetünk 
a lemezen közreműködő 
muzsikusokkal. Közülük 
hárman kőszegiek.  Nagy 
Krisztina (ének), Dala Jó-
zsef (gitáros zeneszerző) 
és Scheer Uwe (hegedű). 
A csapathoz tartozik még 

Magyar Marcell (ütő), Papp Róbert 
(basszus) és Kendik Péter (zongora). 
Az óvodapedagógusok is haszonnal 
forgathatják a könyvet ugyanúgy, 
mint a kezdő és haladó gitárosok.
Tóthárpád Ferenc, valamint a köz-
reműködő művészek abban a re-
ményben készítették e szeretettel 
teli összeállítást, hogy nemcsak ak-
kor, amikor már sötétedik, hanem 
a nap bármely szakában élvezetes 
szórakozást nyújthatnak a mesélő 
versek, T. Takács Tibor képpé ál-
modott hangulatai és a Rózsabors 
Műhely különleges dalai. Minden 
korosztálynak ajánlottak a Dőzsöl 
az égen a Hold versei és dalai. 

Tóthárpád Ferenc

VÉGE AZ ÉVNEK

Vége az évnek maholnap!
Házainkra,
kertjeinkre,
hegyeinkre,
berkeinkre
hó-puha árnyak hajolnak.

Elkel a sapka, a kesztyü, a sál
s hótaposó kiscsizma!
Búsul az Óév, ropja az új:
nincs neki még más dolga.

S itt az utolsó perce az évnek, 
trombita sípol, szól a gitár,
száz tüzijáték gyúl fel az égen,
zúzmara-flittert szór január. 

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Reformátusok hírei
Egyházközségünk a maga keretei 
között megünnepelte a Reformá-
ció 500. évfordulóját. Az egyházi 
felsőbbség kérése azt volt, hogy az 
egyházkerületi és egyházmegyei 
programokat hirdessük a gyü-
lekezeti tagok között, és azokra 
invitáljuk egyháztagokat. Az egy-
házközség szervezett két kirándu-
lást, amely kifejezetten az 500. évi 
jubileumra volt kitalálva. Az egyik 
kirándulást Budapestre terveztük, 
ott megnéztük a Nemzeti Múze-
umban rendezett Reformáció Ki-
állítást, valamint a Ráday utcában, 
a Károli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Karán rendezett 
igen színvonalas Bibliakiállítást 
tekintettünk meg, ahol nem csak 
a Bibliát mutatták be, hanem a 
Biblia megírásának a történelmi 
körülményeit is. Valamint még ezen 
a kiránduláson megtekintettük a 
Kálvin téren felállított Reformáció 
Installációt, amely 95 térkőelemből 
állt. Ezeken a térkőelemeken egy-
egy reformátortól származó idé-
zetek voltak megtalálhatók. Ezek 
közül az emlékövek közül a gyüle-
kezetünk egyet örökbe is fogadott, 
és a Református Templom utca-
fronti bejáratánál lesz elhelyezve, 
beépítve.

A másik kirándulásunkat Kismar-
tonban (Ausztria, Eisenstadt) ej-
tettük meg. Ennek a kirándulásnak 
is reformációi vonatkozásai voltak. 
Kismartoni Városi Múzeumnak volt 
egy reformáció témájú kiállítá-
sa, ezt néztük meg, és ha már ott 
voltunk, bementünk az Eszterhá-
zy-kastélyba, valamint megnéztük 
az igen érdekes római katolikus 
Kálváriát, valamint Haydn mauzó-
leumát. 
Gyülekezetünkben 500. évforduló-
ra emlékezve egy Kálvin Installáció 
készült Kalászi Imre kezdeménye-
zésére. Az Installáció elkészítéséhez 
felhasználtuk néhai Dr. Tölgyesi 
István fogorvos Kálvin-arckép fa-
faragványát, valamint az elkészí-
tésben segítségünkre volt Németh 
János tanár úr. A gyülekezetünkben 
reformációi emlékfát ültettünk, va-
lamint emléktáblát avattunk, ame-
lyet a parókia falára kívánunk majd 
elhelyezni, ha sikerül az épületet 
felújítani. 

Presbiterválasztás: 
A Magyarországi Református Egy-
házban 6 évente vannak presbi-
ter választások. A presbiterek az 
egyházközségek elöljáró testületei, 
amelyek döntéshozói hatalommal, 

valamint az egyházközség lelki ve-
zetésével vannak felruházva. Nagy 
esemény ez az egyházközségek 
életében, hiszen saját vezetőiket 
választják meg. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az egyházi törvé-
nyeknek megfelelően, Isten Szent-
lelkének vezetése alatt, Egyházköz-
ségi Közgyűlés keretein belül tudtuk 
megválasztani az új Presbitériumot, 
amely reménységünk szerint 2018. 
január elsejével hivatalba lép. 

KARÁCSONYI PROGRAMOK:
December 21. csütörtök 18:00 
Bűnbánati Istentisztelet az Úri 
Szent Vacsorára készülve
December 24. vasárnap 10:00 

Karácsony Szent Estéjére Készülő 
Istentiszteletet tartunk gyermekek 
szolgálatával
December 25. hétfőn 10:00 
Ünnepi Karácsonyi Istentisztelet 
tartunk az Úri Szent Vacsora kiszol-
gáltatásával
December 26. kedd 10:00 Ün-
nepi Karácsonyi Istentiszteletet 
tartunk, ahol Dörömbözi Alex 3. 
éves lelkész-teológus hallgató fog 
igehirdetéssel szolgálni közöttünk, 
mint a Pápai Református Teológiai 
Akadémia ünnepi követe. 
December 31. vasárnap 10:00 
Óévi Hálaadó Istentisztelet
Január 1. hétfő 10:00 Újévi Kö-
nyörgés

Evangélikusok hírei
Ünnepi alkalmak a Kőszegi Evangélikus Egyházközségben
December 17. 9.00 óra  Advent 3. vasárnapi istentisztelet

10.30 óra  Családi istentisztelet – a hittanosok kará-
csonyi előadása a gyülekezeti teremben

December 24. 9.00 óra  Advent 4. vasárnapi istentisztelet
18.00 óra  Karácsonyesti istentisztelet 

December 25. 9.00 óra  Úrvacsorai ünnepi istentisztelet
10.30 óra  Családi úrvacsorai istentisztelet

December 26. 9.00 óra  Úrvacsorai ünnepi istentisztelet

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!
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December 20-ig tartós élelmiszereket gyűjt a KŐSZEGI KATO-
LIKUS PLÉBÁNIA (Jurisics tér 12.) a rászorulók megsegítésére 
hétfőtől péntekig (kivétel szerda) de. 9.00 – 12.00 óráig, illetve 
hétfőn és csütörtökön 15.00 – 17.00 óráig.  Aki teheti, támogas-
sa a rászorulókat, mint ahogy az előző években is tették sokan. 
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Könyvtári hírek 
Ünnepi nyitvatartás:
December 21. csütörtök 8.30–17.00
December 22. péntek 8.30–17.00
December 23. szombat 8.30–13.00
December 24–26.      Zárva
December 27. szerda 8.30–17.00
December 28. csütörtök  8.30–17.00
December 29. péntek 8.30–17.00
December 30. szombat 8.30–13.00
December 30. szombat A gyermekrészleg zárva tart.
Január 2. keddtől a könyvtár a megszokott nyitvatartással várja a 
látogatókat.

RENDEZVÉNY: 
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! (A legközelebbi talál-

kozó időpontja 2018. január 31.)
Szintén elmarad a decemberi felnőtt Olvasókör.
2018. január 5. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Kedvenc 

versek, dalszövegek
2018. január 8. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 

Kézimunka-kör (a 2. emeleten)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendőt 
kívánnak a könyvtár dolgozói jelenlegi és leendő olvasóiknak!

Programajánló
December 12. 10.00 és 13.30 Gyermekbérlet – Amika cuk-

rászdája – Jurisics vár lovagterem 
December 13.   Karácsonyi versmondó verseny a Bersek is-

kolában
December 15 – 24. Kőszegi Advent 3. és 4. hete
December 31. 11.00 Szilveszteri Jelmezes Kocogás
Január 6. Gimnáziumi szalagavató – Béri Balog Iskola       
Január 6. Sváb Bál – Jurisics vár lovagterem 
Január 10.  Mozgó Mozi (Viszkis, Star Wars, Ted az utolsó 

felfedező) – Jurisics vár lovagterem
Január 13. Árpád-házi Bál – Dr. Nagy László EGYMI 

Díszterme    
Január 13. Hajnalcsillag Farsang – Jurisics vár  

    
Ünnepi nyitva tartás
2017. december 24-én, 25-én, 26-án a vár a turisták előtt zárva lesz, 
2017. december 31-én pedig 14.00 óráig lesz nyitva.

A növekvő sötétben erősödik a fény
A  Kőszegi Advent 3. és 4. hete

A Jurisics téri advent a harma-
dik héten is különlegességekkel 
szolgál. Újabb kiállítók érkeznek, 
a gyerekek örömére szombat dél-
után Kőszegi betlehemest hallha-
tunk, sőt karácsonyi könyvvásárra 
és dedikálásra érkezik hozzánk 
a Kőszeg regénye szerzője, Kapa 
Mátyás. A harmadik gyertyagyúj-
tást Kőszeg Város Koncert Fúvós-
zenekara fellépése fogja kísérni. 
Számos koncert és kedves kará-
csonyi bütykölde hívogat, míg a 
jubileumi Advent a Natúrparkban 
kiállítás egészen december 23-
áig várja vendégeit. A negyedik 
ünnepi gyertya 24-én 15.30-kor 
gyullad fel a téren, a Jézuskaváró 
filmvetítés és a Pásztorjáték kö-
zött, még éppen a Karácsonyfa 
érkezése előtt…

Kőszegi Advent a Jurisics téren
December 16–17., 3. szombat és 
vasárnap 14.00–19.00, karácso-
nyi forgatag
Szombat: 16.30 Horváth László 
klarinétművész, 17.00 Kőszegi 
betlehemes (Árpádházi), 18.00 
Kendik Péter
Vasárnap: 16.00 Zora kórus   
16.30 Kőszeg regénye 17.00 Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekara
(A legszebben feldíszített kőszegi 
üzlet és kirakat díjra a jelöléseket 
a 30/22-77-555 számra várjuk.)

ADVENT A NATÚRPARKBAN… 
Ahogy mi szeretjük…
Nyitva: december 23-ig  minden 
nap 10.00–18.00
25. jubileumi kiállítás és vásár a 
Virágudvarban

DECEMBER 15.
16.00 Udvari Advent, a Bersek 
Iskola Horvátzsidányi tagiskolájá-
ban

DECEMBER 16. szombat
14.00–16.00 Karácsonyi Büty-
kölde a Várban (előzetes jelentke-
zéssel: 360-113)
15.00–18.00 ARTrakció Koncert 
és adventi találkozások, Csók Zsúr 
a Hotel Írottkő előtt
19.00 óra Hajnalcsillag kará-
csony a Jurisics vár lovagtermében

DECEMBER 17. vasárnap
17.00 Advent a Zenélő Udvar-
ban a Kőszegi kis vonósokkal, Cá-
kon, a Zenélő Udvarban
17.30 Adventi Ünnepi gyertya-
gyújtás a Jurisics téren (Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara rész-
vételével)

DECEMBER 19. 
17.00 A Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium Karácsonyi Hang-
versenye a díszteremben

DECEMBER 22. 
19.00 óra Cirákulum koncert – 
Jurisics vár lovagterem

DECEMBER 23. szombat
19.00 óra Concordia – Barátság 
Énekegyesület Karácsonyi Hang-
versenye a Jézus Szíve-templom-
ban

DECEMBER 24. vasárnap
14.00 óra Jézuskaváró filmvetítés 
a Jurisics vár lovagtermében
15.30 Adventi Ünnepi gyertya-
gyújtás a Jurisics téren
16.30 Pásztorjáték, a Jurisics vár 
lovagtermében.

A Kőszegi Adventi kulturális 
programokról és más részletek-
ről itt olvashat: 

www.naturpark.hu
www.koszeg.hu

I. Csók Zsúr
December 16-án 15.00 órától a Csók István Művészkör az Írottkő Ho-
tel teraszán „Csók-zsúr”-ra invitálja a közönséget. Forralt borral, teá-
val, finom ételekkel, a zenés szórakoztatásról az ARTrakció ZENEKAR 
gondoskodik.  
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Futók sikere
Az idei évben is nagyszerűen szerepeltek az 
Alsó-Ausztriai Sparkasse Lauftour versenysoro-
zatán az ifjú kőszegi atléták. A versenysorozat 
értékelésén azok vehettek részt, akik legalább öt 
versenyen elindultak. A klasszikus utcai futóver-
senyeken túlmenően szerepeltek terep futóver-
senyeken is.
A kőszegi versenyzők sokszor állhattak dobogó-
ra. A leány U10 és U14 korosztály összesítésével 
idén sem volt gondja a versenybíróságnak, hi-

szen Pápai Nerina és Iker Natália a Kőszegi Béri 
Balog Ádám Általános Iskola tanulói valamennyi 
versenyt megnyerve állhattak fel korosztályuk-
ban az összesített versenyben a dobogó legfel-
sőbb fokára.
Iker Natália megvédte 2015. és 2016. évi hi-
bátlan összetett elsőségét, ezzel régiós sport 
történelmet írt, Pápai Nerina 2016. után 
másodszor állhatott a dobogó legfelső fokára. A 
fiúk között Béres Milán (U14) 3. helyezett, Pápai 
Szilárd (U8) 4. helyezett, Németh Alex (U12) 6., 
a lányok között korosztályában Németh Mira 
(U10 ) 5. helyezett lett (mindannyian a Béri Ba-

log iskola tanulói) az 
összetett versenyben.
A Lanzenkirchenben 
lezajlott nagyszabású 
ünnepségre a sorozat 
fővédnökei Habsburg-
Lotharingiai Herta és 
Habsburg-Lotharingiai 
Sándor főherceg el-
hozta a béke lángját, 
és  átadták a díjakat.
A szervezők jövőre is 
várják a kőszegi spor-
tolókat.

Bolyongások
Csabai Tibor kőszegi születésű grafi-
kusművész. Kiállítása, a „Bolyongá-
sok”, a Jurisics-várban látható. 
„Szorgos elődöktől származom – in-
nen is, onnan is. Úgy sejtem, amit 
elkezdtek, nem tudták befejezni, 
amit kaptak, nem tudták megadni ” 
– mondta a művész. A „tartozást” ő 
egyenlítette, egyenlíti ki – egész mun-
kásságával. A megnyitón hangzott el: 
Művei sokasága mellett „olyat alko-
tott, amely maradandóbb, minden 

képpé vagy szoborrá 
álmodott kompozíci-
ónál. Megteremtett 
egy működő közössé-
get, az Ajkai grafikai 
műhelyt. Fiatalok so-
kaságát ajándékozta 
meg a lehetőséggel, 
hogy egyéni módon 
ismerjék és mutathas-
sák be a világot, hogy 
megtalálják, és ha 
akarják, elrejthessék 
a felfedezésre váró 
titkaikat. 

Csabai Tibor közösségteremtő mester. A falakon 
különleges technikákkal készült képeket látha-
tunk. Ha figyelmesek vagyunk, a „csendes töp-
rengések” során sok mindenre rátalálhatunk a 
lovagteremben. (A kiállítás hétfő kivételével na-
ponta 10.00 és 17.00 óra között látogatható.) 
Bolyongjanak, csatangoljanak velünk Csabai 
Tibor műveinek világában! Fedezzék fel azokat 
a titkokat is, amelyeket talán el sem rejtett ben-
nük, mégis ott vannak, ott bújnak meg valahol. 
Csabai Tibor visszatért, hogy adjon valamit a 
szülővárosának. A kínálást örömmel fogadhat-
juk, hadd gazdagodjon vele minden látogató és 
általuk  Kőszeg! 

Tóthárpád F

Működik a HACS

A Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport a TOP-
7.1.1-16-2016-00017 jelű, Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága által támogatá-
si szerződésben foglalt működési tám ogatá-
sa alapján a pályázati projekt megvalósítását 
2017.09.01-ével a munkaszervezet megkezdte. 
Huber László polgármester irányításával, aki 
egyben a Helyi Akciócsoport vezetője, megkez-
dődött a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiá-
ban megfogalmazott célok elérése érdekében 
az intenzív projektmunka. A HKFS megvalósítá-
sának köszönhetően 2019. decemberéig a Kő-
szegen székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
civil és forprofit szervezetek 212.499.150 Ft ke-
retösszegig nyújthatják be pályázatukat, vissza 
nem térítendő támogatás lehívására megadott 
tematika szerint. Az első Helyi felhívás kere-
tében meghirdetésre kerülő „Civil Akadémia” 
kulcsprojekt pályázati felhívás tervezet és mel-
lékletei, 2017.11.29-én a Felhívás Előkészítő 
Munkacsoport ülését követően, 2017.12.01-én 
az Irányító Hatóságnak megküldésre került el-
lenőrzésre. A második Helyi felhívás keretében 
meghirdetésre kerülő „Chernel Kálmán Városi 
Könyvtár közösségi tereinek fejlesztése” kulcs-
projekt, pályázati felhívás előkészítése zajlik 
jelenleg is. Továbbá előkészítés alatt áll a 2/B 
beavatkozásban tervezett „Nyitott közösségi 
tevékenységek szervezése” című pályázati fel-
hívás tervezete. Folyamatosan informálódhat-
nak az érdeklődők a hamarosan induló www.
koszegiforras.hu honlapon.
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Futsal: Új sportág a versenysport kínálatban

Új sportággal bővült a kőszegi versenysport. A Kőszegi FC benevezett és 
indult a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség égisze alatt 
szervezett regionális futsal bajnokságban. A hét rajthoz álló csapat három 
kört játszik: mindenki mindenkivel. A rendező megyét négy, Vas megyét 
kettő, Zala megyét egy csapat képviseli. Az első fordulóban szabadnapos 
KFC, Nagykanizsán kezdte meg szereplését. A második félidőt egyenlő ál-
lásból kezdték a csapatok, de végül a házigazdák elhúztak. Az első hazain 
a Haladás II-vel kiegyenlített küzdelmet vívtak. Sajnos a hajrá a vendé-
geknek sikerült jobban. Pázmándfalut is Kőszegen fogadták. Magabiztos 
sikert láthattak az érdeklődők. A 12 gólt egyenletesen osztották el a két 
félidő között. Gugcsó Benjamin egymaga hetet vállalt.

Eredmények: 1 forduló: Kőszegi FC szabadnapos, 2. forduló: Nagykanizsai Futsal 
Club-Kőszegi FC 8:3 (1:1), gólok: Fehér D., Lintner, Prán, 3. forduló: Kőszegi FC-
Swietelsky Haladás II. 2:4 (1:2), gólok: Prán, Gugcsó B., 4. forduló: Kőszegi FC-AUTO-
SZOFT Pázmándfalu 12:4 (6:2), gólok: Gugcsó B. (7), Tóth (2), Toldi, Réti, Lintner.
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Asztalitenisz: Már dobogós helyen
Sorozatban aratott öt győzelmével a harmadik helyre jött fel a Kőszegi 
SE az asztalitenisz megyei csapatbajnokságban. A SzoESÉ elleni hazain 
a vendégeknél egyetlen játékos tartotta a lépést, így nem volt kérdéses 
a siker. Kemestaródfán, a tavalyi bronzérmes elleni mérkőzés, a két elve-
szített páros után izgalmasan alakult, de a végén a KSE örülhetett. Hiába 
erősített egy külföldi és egy büki játékossal is a Szentgotthárd, a kőszegiek 
meglehetősen simán hozták el a két pontot. A Nemeskolta ellen az okozott 
riadalmat, hogy a csapat negyedik játékosa nem érkezett meg. Az újonc 
elleni derbit szerencsére három játékossal is biztosan hozta a Kőszeg.

Eredmények: Kőszegi SE-SzoESE 14:4, győzött Agg 3, Ihász 3, 
Terplán 3, Karádi 3 valamint az Agg/Terplán és az Ihász/Karádi 
páros,Kemestaródfa- Kőszegi SE 8:10, győzött: Ihász 3, Markovits 3, 
Karádi 2, Terplán 2, Szentgotthárd-Kőszegi SE 5:13, győzött: Terplán 4, 
Karádi 3, Ihász 2, Markovits 2 valamint az Ihász/Karádi és a Markovits/
Terplán páros, Kőszeg-Nemeskolta 12:6, győzött: Markovits 4, Szücs 
4, Karádi 3.

Teke: Élre küzdötték magukat
Három idegenbeli összecsapás – a Bulcsú Vezér (Bucsu) két csapata és a 
Szentgotthárd szerepelt a KSE tekézőinek novemberi étlapján. Hibátlan 
sorozatot teljesítve a táblázat élére kerültek. A Bulcsú Vezér első csapata 
ellen minden pontot begyűjtöttek. A bucsuiak második számú csapata is 
csak egy fél ponttal tudott többet otthon tartani. A szentgotthárdiak ellen 
kifejezetten jól gurítottak a KSE-sek. A párok egymás elleni játékának 
furcsasága, hogy a legkevesebb fát döntő kőszegi begyűjtötte az egyéni 
pontot, a legtöbbet, 464-et gurító Horváth Zoltán pont nélkül maradt. A 
lényeg: a győzelemért járó két pont a kőszegieké.

Eredmény: 7. forduló: Bulcsú Vezér TK II.-Kőszegi SE 0:6 (1:7, 
1607:1755), Németh 420, Pesti 429, Horváth 453, Sárközi Z. 453, 
8. forduló: Bulcsú Vezér TK II.-Kőszegi SE 5,5:0,5 (2:6, 1457:1625), 
Németh 397, Pesti 402, Sárközi Z. 410, Horváth 416, 9. forduló: 
park Szentgotthárd VSE II.-Kőszegi SE 2:4 (3:5, 1766:1806), Sárközi 
Z. 436, Pesti 445, Németh 461, Horváth 464, (Vastagítva a pont-
szerzők, dőlt betűvel a fél pont)

Kosárlabda: Két győzelemmel előrébb
Nagyon hiányzott már egy igazi győzelem a KSE kosárlabda csapatának. 
(A második fordulóban az ellenfél adminisztratív hibája miatt megnyert, a 
pályán csúnyán elveszített mérkőzés mégsem igazi öröm.) A 4. fordulóban 
a Bolyai iskolában a Cosmos csapatával játszott mérkőzésen még nem jött 
el a siker pillanata. Félidőben még kétpontos kőszegi előnnyel fordultak 
ugyan a csapatok, de a harmadik negyedben a szombathelyiek fordítottak, 
elhúztak és tulajdonképpen el is döntötték a mérkőzést. A Szombathelyi 
Sportiskola fiataljai lelkes, sokmozgásos kosárlabdát  játszottak ugyan, de 
egyelőre még nem tudtak jelentős ellenállást kifejteni. Meglett az első pá-
lyán elért győzelem. Vépen újabb vereség következett. Ezúttal a második 
negyedet rontotta el a KSE, de azt nagyon. Az első kör utolsó mérkőzésén 
a vasváriak látogattak Kőszegre. Többnyire a vendégeknek kellett kapasz-
kodniuk, hogy utolérjék a házigazdákat, akiknek elhúzniuk nem sikerült, 
de az izgalmas, szoros végjátékból ők jöttek ki győztesen.

Eredmény: Cosmos Home-Kőszegi SE 66:49 (13:14, 19:20, 17:5, 
17:10), Szombathelyi SI KA-Kőszegi SE 28:69 (7:17, 7:22, 9:16, 
5:14), Vépi Kosárlabda Csapat-Kőszegi SE 65:44 (14:12, 22:6, 14:15, 
15:11), Kőszegi SE-Vasvári Kosárlabda Sport Egyesület 61:56 (18:16, 
15:14, 16:14, 12:12).

Labdarúgás: Fontos győzelem Vépen
Az októberi pontbőség után a novembernek szerényebb igényekkel vághatott 
neki a KFC. Három forduló alatt a tabella éllovasaival is meccselt. A listave-
zető sárváriak ellen egyetlen gól döntött az ellenfél javára. A 14. fordulóban 
Vépre látogattak a kőszegiek. Az első játékrészben sikerült kétgólos előnyt 
kialakítani. A 74. percben Molnár Csaba második találatával kialakult a 3:0-
s végeredmény. Az őszi szezon hivatalosan utolsó fordulójában a mezőny 
másik kiemelkedő csapata a Celldömölk látogatott Kőszegre. A pillanatnyi 
ezüstérmes az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. A csapat becsületgólját 
Gugcsó Ákos szerezte a 84. percben. A téli pihenő előtt még a szeptemberből 
halasztott Rábapaty elleni, idegenbeli találkozó volt hátra. Jól jött volna a 
három pont a szezonban nem túl eredményes csapat ellen. A 15. percben 
bekapott gól és Szolyák kiállítása a 24. percben nem könnyítette meg a KFC 
helyzetét. Az utolsó negyedórára felpörögtek az események. Két kőszegi és 
egy rábapatyi gól, valamint egy hazai kiállítás színesítette a programot. Egy 
pontot azért sikerült megmenteni. A csapat a 11. helyen telel.

Eredmények: 13 forduló: Kőszegi FC-Sárvári FC 0:1 (0:1), 14. forduló: Vép 
VSE-Kőszegi FC 0:3 (0:2), gólok: Molnár (2), Prán, 15. forduló: Kőszegi FC-
Celldömölki VSE 1:4 (0:4), gól: Gugcsó, 5. forduló: Rábapatyi KSK-Kőszegi FC 
2:2 (1:0), gólok: Molnár, Marti Christopfer.

Jól hajrázott a kőszegfalvi csapat. Az utolsó két fordulóban, előbb szoros 
mérkőzésen legyőzte a tabellán előrébb álló Sorkifaludot, amivel utolérte 
utolsó körbeli ellenfelét, Acsád-Meszlent. Acsádon sokáig úgy tűnt, nem 
sok babér terem a kőszegfalviaknak: a 48. percben már két góllal ment 
az ellenfél. A 64. percben aztán beindult a gólgyártás, s a 82. percben 
Komáromi Kázmér másodszor is betalált, amivel a győzelmet is sikerült 
kicsikarni. Mivel a cákiak vereséggel zárták a szezont a Kőszegfalva pont-
számban őket is beérte, s eggyel jobb gólkülönbségével eléjük került, így 
az ötödik helyről várja a futball-tavaszt.

Eredmények: 12. forduló: Kőszegfalvi SE-Sorkifalud Gy. SK 1:0 (0:0), gól: 
Nagy, 13. forduló: Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE 2:3 (1:0), gólok Komá-
romi (2), Nagy.
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Síugrás: 
Vörös Virág a Világkupában
Súlyos keresztszalag sérülés után, végre megva-
lósult Vörös Virág álma: ugrótoronyba állhatott a 
női síugró világkupa idei első állomásán a nor-
végiai Lillehammerben. A kőszegi lány az első 
magyar síugrónő, aki világkupán indulhatott. 
Egyáltalán: Gellért Gábor 1989-es szereplése 
óta az első magyar, aki a legrangosabb soro-
zatban ugorhatott. Lillehammerben még nem 
sikerült döntőbe kerülnie. Az első versenynapon 
69 méteres ugrással (57,5 ponttal) 57. lett élete 
első VK versenyén. Második nap hasonló ered-
ményt ért el. 70 méterrel (67,9 pont) az 58. 
helyen zárt.

Ökölvívás: I. Kőszeg Kupa
A megszokott versenyhelyszínektől eltérve, a 
Jurisics várban rendezte meg a Fitt-Box ÖE és 
a Nyugat-Dunántúli Ökölvívó Régió az I. Nem-
zetközi Kőszeg Kupát. Az illusztris helyszínen 11 
csapat 75 ökölvívója lépett szorítóba. A kősze-
giek régi ismerőse „Tomi Kidd” vezette szlovák 
csapat és osztrák versenyzők tették nemzetközi-
vé a gálát. Fiúk, lányok utánpótlás kortól felnőt-
tekig 24 párban s hét körmérkőzésen küzdöt-
tek meg egymással. Küzdelmes mérkőzéseken 
szurkolhatott a nagyérdemű. A Fitt-Boxos Búza 
Rafael nyerte a legtechnikásabb versenyző 
különdíját, a legharcosabb versenyző címet a 
nagykanizsai Szlovák Milán érdemelte ki. A 
ringben köszöntek el Kovács Gábortól, a csapat 
visszavonuló versenyzőjétől. Varsányi Áron edző, 
szervező kiemelte, hogy a verseny remek alkal-
mat biztosított rutinszerzésre. A színvonal még 
néha hagyott kívánnivalót, de a küzdelemre 
nem lehetett panasz. A Fitt-Box versenyzői kö-
zül a pár év után visszatérő Nyári István és Búza 
Rafael teljesítményét emelte ki. A vendégek kö-
zül a skorpiós Oláh-Vadász Zoltán és Muhovics 
Milán bokszát értékelte kimagaslónak.

DIÁKSPORT
Futsal Diákolimpia

A kőszegi körzet iskoláin (Balog, Bersek, Gyön-
gyösfalu, Bük) a táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola és a rumi Rajki Ist-
ván Általános iskola indult a IV. korcsoportos 
futsal Diákolimpia megyei elődöntőjén, Bükön. 
A hat csapat körmérkőzésén 44 gól született. A 
győzelmet a táplániak szerezték meg a Balog 
iskola csapata előtt. Ez a két csapat szerepelhet 
a megyei döntőn. A harmadik helyezésért Bük 
gólkülönbséggel előzte meg a Bersek iskolát.
Az V-VI. korcsoport (középiskolások) me-
gyei elődöntőjének a Balog iskola adott otthont. 
Nyitányként a vépiek 4:3-ra legyőzték az Evan-
gélikus szakgimnázium csapatát. Majd a Jurisich 
gimnázium 8:2-re győzött ellenük. A gimiseket 

Vép sem tudta megállítani. A JMG 4:1-gyel 
hozta a meccset, s szerzett jogot a megyei dön-
tőn való szereplésre. A Jurisich kiegyensúlyozott 
csapatjátékát mutatja, hogy a 12 szerzett gólon 
8 játékos osztozott.

SOS Kupa
A Bersek iskola csapata nyerte az SOS Kupa te-
remlabdarúgó tornát. A győztes iskola a második 
helyen végző Balog iskolával döntetlent játszott, 
többi ellenfelével szemben győztesen hagyta el 
a pályát. Harmadik helyen a Dr. Nagy László 
együttese végzett. Negyedik az Árpád-házi, ötö-
dik az SOS falu. A torna legjobbjának a bajnok 
csapat játékosát, Király Andrást választották.

Amatőr röplabda
Csak amatőr (nem igazolt) játékosoknak írták ki 
a középiskolások nagy hagyományú Csató Béla 
Emléktornáját. A Jurisich gimnázium idén csak 
lány csapattal nevezett. A kilenc csapatot három 
csoportba sorsolták. A kőszegieknek nem volt 
szerencséjük a sorsolással. Erős ellenfeleket kap-
tak. Szoros, háromjátszmás küzdelemben mind-
két mérkőzésükön vereséget szenvedtek, így 
csak a 7-9. helyezésért folytathatták. A helyosz-
tó mindkét mérkőzésén 2:0-ra győztek (50:37. 
50:37) így végül a hetedik helyen zártak.
A leány, amatőr (nem igazoltak) diákolimpia 
megyei elődöntőjén, Sárváron, két mérkőzé-
sen, oda-visszavágón küzdöttek meg a házigaz-
da Tinódi gimnázium csapatával a megyei dön-
tőbe jutásért. A kőszegiek mindkét mérkőzést 
2:0-ra nyerték, így ők indulhatnak a márciusi 
megyei fináléban.

Lány kézisek a regionális bajnokságban

Az UFC Kőszeg 13 éves lány kézilabda csapata 
másodízben indult a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Bajnokságban. Az alapszakasz hat csapat 
oda-vissza körmérkőzésén alakult ki. A kősze-
giek Körmend, Vasvár, Mosonszolnok, Sárvár és 
Bősárkány csapatával játszottak. A kőszegiek 
korlátozott edzéslehetőségekkel, változó hely-
színeken készültek. Alkalmas csarnok híján mér-
kőzéseiket végig idegenben játszották. A tavaszi 
sorozatban is sokat kell utazniuk. A felkészülés 
nehézségei ellenére egyre közelebb kerültek 
évek óta versenyző ellenfeleikhez. Utolsó mér-
kőzésükön, Sárvár ellen első győzelmüket is 

megszerezték. Tavasszal az alsóházban Pápá-
val, Bükkel és Ősivel fognak meccselni. A 16 
fős keret jelentős része idén ismerkedett meg 
a versenyszerű kézilabdával. Banga Boglárka, 
Gerevits Vanessza, Róka Bora és Mersits Szon-
ja voltak az őszi időszak legeredményesebbjei. 
Kondics Petra és Táncsics Péter edzők várják a 
foglalkozásokra a sportághoz kedvet érző fiata-
lokat.

VB érmek karatéban

Két bronzérmet szereztek a Budoka SE verseny-
zői a 25. SKDUN Shotokan Karate Világbajnok-
ságon. Az egri versenyen, ahol 26 ország közel 
ezer versenyzője lépett tatamira, négy fiatal 
képviselte a kőszegi klubot. Három napon át, 
hét tatamin folytak a küzdelmek. Bruckner Oli-
vér formagyakorlatban, a győztestől mindössze 
két tizeddel elmaradva, szerzett bronzérmet. Pál 
Alexandra Anna küzdelemben állhatott a dobo-
gó harmadik fokára. Győző Bálint Gábor csak 
küzdelemben indult: vitatható bírói döntéssel 
szorult a negyedik helyre.

Eredmények: 8-9 évesek Pál Alexandra 
Anna kata 5. kumite 3. 11 évesek Tujfel Ádám 
kumite 5-8. hely, 15 évesek Bruckner Olivér 
kata (forma) 3. hely, kumite (küzdelem) 5. 
16 évesek Győző Bálint Gábor kumite 4.

Asztalitenisz Bersek Kupa
Három korcsoportban 46-an indultak a Bersek 
Kupa egyéni asztalitenisz versenyen. A három 
kőszegi iskola diákjai ragadtak ütőt, hogy meg-
mérkőzzenek a győzelemért. Legeredményeseb-
ben a házigazda szerepelt: 4 arany, 2 ezüst és 4 
bronzérmet gyűjtöttek.

Győztesek: II. korcsoport lány Windisch 
Gréta/BE, fiú Tamási Joel/BE, III. kcs. lány 
Agg Valentina/BE, fiú Sebestyén Ákos/BE, IV. 
kcs. lány Scheck Dóra/BA, fiú Csík Áron/BA.
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www.sopronbank.hu

*A THM meghatározása a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, 
a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint 
Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Ban-
kot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű és a hirdetés nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,97%-5,37%*

Külföldi jövedelme esetén 
hitelfelvételét egyszerűen, 
személyre szabottan, akár 
fordítói költségek nélkül 
tesszük lehetővé.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030


