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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

A REMÉNY ZENÉJE
Hol volt, hol nem… volt egy kisfiú –
Thomas –, aki az osztrák Oberndorfban 
minden szentmisén szeretettel éleszt-
gette a templomi orgona lelkét a fúj-
tatóval. Sosem fáradt, sosem unt bele. 
Édesanyjával szerény körülmények 
között élt. Mint az egész települését, az 
ő és a gyermektársai mindennapjait is 
a helyi sóbánya és annak zsarnok ura 
keserítette meg. 
Thomas egész évben az éjféli misét vár-
ta, azt, hogy akkor is ott lehessen az or-
gona mellett, és mint mindig, ő legyen a 
fújtató „mestere”. Vágya nem teljesülhe-
tett, mert megbetegedett. 1818-at mu-
tatott ekkor a naptár. A templom káp-
lánja Joseph Mohr megígérte neki, hogy 
senki nem veheti át a helyét, inkább 
szóljon gitárzene az éjféli misén. Verset is 
írt, amihez egy tanár, Franz Xaver Gruber 
komponált zenét. Nem gondolták, hogy 
akkor született a világ egyik – majdan 
– legismertebbé váló dala, a Csendes éj 
című ének. A történetet, amely a gyer-
mekmunka ellen is felszólal, Roland Ba-
umgartner (1955 -) dolgozta fel.
A Kőszegi Vonósok adventi koncertje 
megint különlegeset hozott a lovagte-
rem színpadára december 8-án (han-
gosítás, fények: Bakos Zoltán). A Csen-
des éj „meséjét” a kőszegi közönség 
az Árpád-házi Szent Margit Általános 
Iskola színjátszóinak előadásában lát-
hatta. A szerepeket alakító gyerekek 
közül kiemelendő az édesanyát alakí-
tó Kopácsi Teréz és a narrátor Vadász 
Kristóf. A különleges produkció minő-
ségét az Állami Operaház kórustagjai: 
Avvakumovits Györgyi (szoprán), Takács 
Zsuzsanna (mezzoszoprán), a kőszegi-
ek kedvence Mizsei Zoltán (bariton) és 
Szentimrei László (basszus) emelték. A 
Kőszegi Vonósok együttesében Madár 
Ágnes klarinéton közreműködött, a 
darabot Nagy Szilvia Andrea nővér OP 
rendezte. Koncertmester Scheer Berna-
dett volt, vezényelt Scheer Uwe.

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Zoltán

FELCSENDÜLT A „CSENDES ÉJ”  
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: 2019. január 2.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 12., 2019. január 9.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: december 19., 2019. január 16.

DR. NAGY EDINA aljegyző: 2019. január 23.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője 
december 20-án (csütörtökön) 16 és 17 óra között

fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő december 20-án 

(csütörtökön) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.

 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
2019. január 2-án (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

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: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK

KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!
Köszönjük az egész éves
megtisztelő bizalmukat!

A jövőben is mindkét üzletünkben 
folyamatos AKCIÓKKAL és

SZENZÁCIÓS KEDVEZMÉNYEKKEL 
állunk rendelkezésükre!

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám 2019. január 21-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

A kőszegi Tourinform és
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 

munkatársai békés karácsonyt, 
eredményes, boldog új évet kívánnak!

Békés Karácsonyt kívánunk
Kedves Olvasóinknak!
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Dr. Székely János megyéspüspök  

Jászol és kereszt
„Ez lesz a jel: találtok egy gyer-
meket pólyába takarva és jászolba 
fektetve” (Lk 2,12). A végtelen, 
csillagmilliárdokat teremtő Isten 
nem földi pompa között érkezett 
ebbe a világba. Gyönge, védtelen 
gyermekként, szegényes barlangis-
tállóban született, az állatok etető-
jébe, a jászolba fektették.
Három és fél évig Betlehemben ta-
nulhattam. Sok-sok órát töltöttem 
a betlehemi Születés Bazilikában, 
abban a barlangban, ahol az ősi, 
legelső keresztény nemzedékekre 
visszanyúló hagyomány tanúsága 
szerint Krisztus született. Ahogyan 
ott térdeltem újra és újra, lassan-
ként szinte a szemem előtt láttam 
az újszülött Isten-embert. Az egyik 
ilyen hosszabb imádság alatt az a 
gondolat és meggyőződés hasított 
belém, hogy talán azért így akart 
emberré lenni, közénk jönni az Is-
ten, azért védtelen gyönge kisgyer-
mekként érkezett, hogy végre mer-
jük azt elhinni, hogy semmi mást 
nem akar tőlünk, mint önmagát 
akarja nekünk adni. 
Ha valaki ezt a nagy titkot megérti, 
akkor a szíve megtelik örömmel, 
élettel. Az élete értékessé válik, 
tartalommal telik meg, hiszen az 
örök, teremtő Isten számára vég-
telenül értékesek vagyunk. Ked-
ves Olvasó, kedves kőszegiek és 
környékbeliek! Karácsony ünnepe 
erre hív, hogy az ünnep csendjében 
nyissuk meg a lelkünket, és en-
gedjük, hogy a szelíden önmagát 
ajándékozó Isten belépjen, betölt-
sön minket.
Hívjuk be, engedjük be Istent, az ő 
békéjét a családjainkba! Ha szeret-
nénk, hogy több házasság kötőd-
jön, több gyermek szülessen, ahhoz 
mindenekelőtt erre van szükség. 

Szeretettől túlcsorduló, 
derűs, nagylelkű em-
beri szívekre. Kedves 
szülők! A gyermekek 
legfőbb nevelője az 
Isten. Sok mindent, 
amit a szülő soha nem 
tud elérni a gyermeke 
életében, lelkében, azt 
Isten meg tudja tenni. 
Vezessük, engedjük 
Őhozzá a gyermekeket, 
fiatalokat!
A jászol alázata és a 
kereszt végsőkig menő 
önfeláldozása – Isten 
cselekvésének, Isten 
stílusának két legfőbb 
szimbóluma és megvalósulása – 
minket is alázatra, nagylelkűségre 
hív. Aki mindig önmagával van 
tele, a maga panaszaival, a maga 
akaratával, az soha nem fog tudni a 
másik ember szívének szentélyébe 
belépni. Csak az őszinte, alázatos, 
hiteles szeretet előtt nyílnak meg 
az emberszívek kapui. Ha a há-
zastárs tud megfeledkezni a maga 
sérelmeiről, fixa ideáiról, és tud 
teret adni a társa érzéseinek, fáj-
dalmainak, vágyainak, kéréseinek, 
tudja őt legalább háromszor annyit 
dicsérni, mint ahányszor kritizálja, 
akkor jutalmul megkapják az egy-
ség, a kiengesztelődés, a béke, az 
öröm ajándékát és csodáját.
A jászol alázata a keresztény közös-
ségeinket is hívja arra, hogy nyitott 
szívvel, baráti szeretettel forduljunk 
szegény, idős, beteg testvéreink 
felé. Ha a közösségeinkben, plébá-
niáinkon nem lesz helye a szegény-
nek, a szenvedőnek, akkor nagyon 
hamar Istennek sem lesz helye a 
közösségeinkben. 
A jászol alázata a világot is pro-

vokálja. Azt a világot, amelyben 
kiáltó ellentétek vannak ember és 
ember között. A Föld lakosságának 
leggazdagabb 20 %-a fogyasztja 
el a Földön megtermelődő javak, 
ásványkincsek kb. 84 %-át. A leg-
szegényebb 20%-nak pedig kb. 
1,4% jut (David C. Korten). A Föld 
szegényebb régióinak megsegítése 

nélkül boldog, emberhez 
méltó jövő senki számá-
ra sem lesz ezen a Földön. 
Ahogyan Dávid Katalin fo-
galmazta: „Nem lesz bizton-

ságban a házunk, ha körülöttünk 
minden más ház ég.”
Minden kedves olvasónak azt kívá-
nom, hogy az idei Karácsonyon újra 
megszülessen szívünkben, csa-
ládjainkban Krisztus, és segítsen 
minket, hogy a jászol alázatával, a 
kereszt nagylelkűségével élhessük 
az életünket.

Tóthárpád Ferenc

A jégcsapról vízcsepp csöppen,
eresz alatt füst vacog.
Olvad, mégis dideregnek
odakünn az angyalok.

–   Térjetek be, jó vándorok,
szárnyatokra köd szitál!
Karácsonykor értetek is
könnyezik a gyertyaszál!

Térjetek be, s mondjátok el,
Kisjézusunk merre jár!
A sok kedves kisgyermekre
minden házban rátalál?

A jégcsapról vízcsepp csöppen,
eresz alatt füst vacog.
Olvad, mégis dideregnek
odakünn az angyalok.

A fotó Székely János 
m e g y é s p ü s p ö k r ő l 
2018. október 12-én a 
Jézus Szíve-templom-
ban készült. A szent-
misén emlékeztek 
meg az Árpád-házi 
Szent Margitról Neve-
zett Szent Domonkos 
Rendi Nővérek Apos-
toli Kongregációjának 
első nővéreiről, akik 
150 évvel ezelőtt 1868. 
október 15-én kezdték 
el a szerzetesi életüket 
Kőszegen.

Angyalokra köd szitál
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„Első kézből”
Karácsony fényei, jöjjetek,
szívünket békesség töltse meg:
szeretnénk boldognak látszani,
s lehetnénk egymásnak társai.

/Balogh József/

Kedves Olvasó!
Tisztelt Kőszegiek!
Már csak néhány nap, és ismét 
beköszönt Karácsony szent ünne-
pe, amely lezárja az elmúlt hetek 
lázas készülődéseit. Meggyőződé-
sem, hogy mindannyiunk számára 
különleges hangulatú időszak az 
Advent, mely a várakozásról, a ké-
szülődésről szól. A szeretet ünnepét 
gyermek és felnőtt egyaránt várja, 
hiszen míg a kicsik sok ajándékot, 
úgy a felnőttek pihenést, nyugal-
mat, feltöltődést remélnek tőle. 
Gyermekként még az ajándékaink-
ra várunk izgatottan, míg érettebb 
korba lépve már az ajándékozás 
öröme kerül a középpontba. Még 
ha nem is egyértelmű mindenki 
számára Karácsony üzenete, mégis 
valami szelíd, nyugodt érzés, végső 

soron emberi létünk legfontosabb 
szükséglete, a SZERETET árad 
belőle. A napi problémák, az anya-
gi javakért folytatott küzdelmek 
– amelyek manapság különösen 
előtérbe kerültek – elhalványulnak, 
háttérbe szorulnak, ha kigyúlnak az 
ünnepi fények. 
Az Advent időszaka arra szolgál, 
hogy kellőképpen ráhangolódjunk, 
felkészülhessünk erre lélekben. A 
Karácsony nem csak egy ünnep, 
hanem egy felemelő érzés.  Ezen 
ünnepen az ember hajlandó fél-
retenni az ellentéteket és ha csak 
rövid időre is, de békét köt em-
bertársaival. Az ünnep szépségét 
nem az ajándékok értékével kell 
mérnünk, hanem egy olyan aján-
dékkal, amiből mindenki része-
sülhet, amit mindenki adhat, ez 
pedig a SZERETET. Arra bíztatom 
Önöket, hogy „ajándékozzanak” 
hát szeretetet, különösen azon 
embertársaiknak, akiknek sajnos 
nehéz sorsuk miatt ez az érzés ke-
vésbé vagy egyáltalán nem adatik 
meg. Az ilyen élethelyzeteket látva 
az együttérzés mellett sokunkban 
megfogalmazódik, hogy igenis, 

van miért hálásnak lennünk. A 
hálát nagyon sokféleképpen lehet 
kifejezni, azonban az egyik legne-
mesebb formája, ha a számunkra 
megadatott javakból önzetlenül 
juttatunk azoknak, akiknek min-
den bizonnyal szüksége lenne arra, 
de számukra ez nem adatott meg. 
Lássuk meg embertársaink „szeb-
bik arcát” is, ne csak azt keressük 
a másikban, ami a gyengéje, ami 
számunkra esetleg bosszúságot 
okoz. A legjobb „befektetés” szere-
tetet adni, mert nem kerül semmi-
be, nem fogy el soha és gazdagab-
bak leszünk ettől lelkiekben! Nem 
beszélve arról, hogy esetleg több-
szörösen azt vissza is kapjuk, mely 
által a szeretet erejével tovább 
gazdagíthatjuk embertársainkkal 
való kapcsolatainkat.

Tisztelt Kőszegiek, 
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy az év végé-
hez közeledve, köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik egész évben se-
gítették településünk fejlődését és 
az önkormányzat munkáját azzal, 
hogy a mindennapok kihívásai-

ban helyt álltak, és jó színvonalon 
látták el feladataikat. Köszönöm a 
lakosságnak, civil szervezeteknek a 
különböző közösségi eseményeken 
nyújtott segítségét és aktív részvé-
telét, valamint a helyi vállalkozók-
nak, hogy támogatták rendezvé-
nyeinket.
Végezetül a fenti gondolatok je-
gyében kívánok minden kőszegi 
lakosnak ÁLDOTT, BÉK ÉS, SZERE-
TETTELJES ÜNNEPEKET!

Huber László
polgármester

 A TEXTIL OUTLET-ben
december hónapban 

minden termék 10%, egyes termékek 
20% kedvezménnyel kaphatóak.

EXTRA KARÁCSONYI AKCIÓ!

Szőnyegek, függönyök, 
méteráru, új olasz divatruhák 
nagy választékban.

Kőszeg, Pogányi út
(a TESCO áruházzal szemben)

Nyitva tartás:
H-P: 8.00 – 17.00 óráig, Sz: 8.00 – 13.00 óráig

200-300 m2-es fűtött, felszerelt termek sportolásra,
szabadidős tevékenységekre, alkalmi rendezvényekre kiadók.

info@titkft.hu, 06-30/454-3436

Mellette a bútorraktárban
osztrák használt bútor kiárusítás.
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A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat 

gyártó üzemébe várunk Téged CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása 
érdekében használunk. 
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények 
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően 
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a 
munkád. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 
havonta 2 szabad hétvégét, 
1 évre előre megadott fix munkarendet, 
számos programot, 
béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com

Változtak az adószabályok
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a kőszegi szállás-
adókat, hogy az idegenforgalmi 
adó összege 2019. január 1-től 
380,- Ft-ról 450,- Ft-ra változik, 
melyet nem a kőszegi állandó la-
kosoknak kell megfizetni, hanem 
a város területére érkező, legalább 
egy vendégéjszakát itt töltő szemé-
lyeknek. 
Tájékoztatjuk a Kőszegen ingat-
lannal rendelkező személyeket, 
hogy a külterületi ingatlanok – ki-
véve, ha a telek a Helyi Építési 
Szabályzat alapján üdülőterületen 
fekszik – után fizetendő telekadó 
kedvezménye 2019. január 1-től 
az eddigi 50 %-ról 75 %-ra nő. 
Emellett szintén 50 %-ról 75%-
ra nő azoknak az ingatlanoknak a 
kedvezménye is, amelyek köz- vagy 
magánúton gépjárművel közvetle-
nül nem közelíthetők meg vagy a 

megközelítésére szolgáló köz- vagy 
magánúton az elektromos és az ivó-
vízvezeték nincs kiépítve. Ez utóbbi 
könnyítés vonatkozik a külterületi, 
zártkerti és üdülőterületen fekvő 
telkekre is. Továbbra is megmarad a 
HÉSZ alapján üdülőterületen fekvő 
ingatlanok után az 50% kedvez-
mény. A telekadó mérséklés nem 
érinti az adóalanyt, ha vállalkozó, 
és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.
Összességében elmondható, hogy 
az önkormányzati adórendelet mó-
dosítása a kőszegi lakosokat ked-
vezően érinti.
Engedjék meg, hogy mindezek 
után magam és a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal valamennyi 
dolgozója nevében áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánjak. 
 Dr. Zalán Gábor s.k.
 jegyző

Az idei esztendőben a munkanélkü-
liségre vonatkozó adatokban nincs 
meghatározó változás a 2017-es 
évhez képest. – Ez a megállapí-
tás a Vas Megyei Kormányhivatal 
Kőszegi Járási Hivatalának Kőszeg 
és térsége foglalkoztatási helyzeté-
ről tartott beszámolón hangzott el 
november 29-én a testületi ülésen. 
Ha visszanézzük, a 2010. évi ada-
tokhoz képest már jelentős a válto-
zás. Nyolc évvel ezelőtt az átlagos 
regisztrált álláskeresők száma Kő-
szegen 476 fő volt, idén szeptem-
berben 198 fő. Változás az is, hogy 
az elmúlt évhez képest a közfog-
lalkoztatottak száma jelentősen 
csökkent annak érdekében, hogy 
mielőbb visszakerüljenek a pia-
ci munkahelyekre. A munkaadók 
2018. I-III. negyedévében 959 fő 
munkaerő igényt jelentettek be.                                                      
Rába Kálmán arról beszélt, hogy 
a cégek a munkaerő hiányát sok 
esetben belső migrációval kívánják 
enyhíteni. A képviselő szerint, aki 
más vidéken szocializálódott, és 
erre a vidékre jön el, akkor abból 
a Vas megyében élőknek hátránya 
lehet, bérfeszültséget idézhet elő. 
Egyik áruházból származó adatokra 
hivatkozott, mert ezek szerint növe-

Odaát dolgozik
kedett a kisértékű lopások száma. 
Szerinte külön veszélyt jelenthet az 
Ukrajnából hozzánk érkező munka-
erő későbbi növekedése. A képvise-
lő véleményként mondta el állás-
pontját, így arra választ nem kért.
Tényként hangzott el több megál-
lapításban is, hogy az osztrák bé-
reknek jelentős az elszívó hatása. 
Egyik jogász is inkább odaát dolgo-
zik villanyszerelőként. Básthy Béla 
alpolgármester a kormányhivatal 
szakembereitől arról érdeklődött: 
mennyire jellemző az, hogy a két 
évnél fiatalabb gyermeket neve-
lő anyukák vissza akarnak menni 
dolgozni, vagyis szükségük lenne a 
bölcsődére. Az elhangzottak szerint 
az igény létezik, de ennél nagyobb 
gondként jelentkezik a szülők szá-
mára a gyermekintézmények nyári 
tartós leállása.

KZ  

A november 29-én tartott testületi 
ülésen döntöttek a képviselők arról, 
hogy az idegenforgalmi adó össze-
ge 2019. január 1-től a korábbi 
380 Ft/vendégéjszaka összegről 
450 Ft/vendégéjszaka díjtételre 
változik. A Kőszegre érkező turisták 
ezt az adót fizetik meg a városnak, 
az IFA típusú adózást minden tele-
pülés alkalmazza. 
Mielőtt a képviselők elé került az 
előterjesztés, a tervezett adótételt 
megtárgyalták a szállásadók szá-
mára összehívott turisztikai fóru-
mon. Az ott elhangzott álláspontok 
szerint az IFA növelése nem csök-
kenti a hozzánk érkező turisták 
számát, hiszen egy szállásfogla-
lásnál a szoba ára határozza meg 
a turista döntését. Huber László 
polgármester a testületi ülésen Kő-
szeg különleges helyzetéről beszélt, 
mert az idegenforgalomból befolyt 
összeget az önkormányzat átadja 
az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
letnek a megkötött megállapodás 
alapján. Ezzel az adó visszakerül 
a turizmusba, annak fejlesztése 
érdekében. Van ennek eredménye? 
Ha visszatekint a Kedves Olvasó az 
elmúlt év nyarától bővülő városi 

Van ennek eredménye?
programokra, példának okán az 
idei adventra, akkor észlelheti a 
változást. 

KZ 

2018. november 12-i lapszámban 
a 21. oldalon, az Ízek versenye 
című írásban a helyezettek felsoro-
lásakor tévesen jelent meg egy – a 
szerkesztőség által átvett – név. 
A Sós házi sütemény kategóriá-
ban a 3. helyezett neve helyesen: 
Bönditzné Siwiec Magdalena. 
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világháborúban Kurszkban esett el,  Dénes, a 
legkisebb a második világháborúban Budapest 
ostrománál. Tősgyökeres budapestiek, budaiak 
vagyunk, nagyanyai ágon. Nagyapám Magló-
cáról, Csorna mellől származott.   
– Amikor a nagybátyámról beszélek, nem áll rá 
a szám, hogy apát úrnak említsem, nekem Laci 
bácsi marad.    

– Édesapám országgyűlési képviselő volt 47-
ben a Barankovics-féle Demokrata Néppártban, 
ezért az államosítás után nem vettek fel gimná-
ziumba. Állategészségügyi technikumban érett-
ségiztem, ahol csupa deklasszált család gyereke 
ott tanulhatott, mert nem az oktatási, hanem 
a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozott. A 
technikumban tanultunk latint, édesapám egyik 
utazásom előtt Laci bácsit levélben kérte, hogy 
majd Győrváron vegye át velem a nyelvtant. Az 
új tanévben már osztályelső lettem belőle.  
– Budapesten elég szűkös lakáskörülmények 
között éltünk. Amikor férjhez mentem Dr. Kósa 
Csaba jogászhoz, együtt éltünk a szüleinkkel, 
meg  a bátyám családjával. A lágymányosi la-
kótelepen be lehetett nevezni az akkor épülő 
szövetkezeti lakásokra, férjem beadott egy kér-
vényt. Felvették a listára és közölték vele, hogy 
öt év múlva érdeklődjön. Csak annyit kérdezett, 
délelőtt, vagy délután.  
– Ő jogtanácsos volt, menjünk vidékre, mondta, 
nekem nem gond, mondtam én. Így kerültünk 
Szőnybe, ahol szolgálati házat kaptunk. Ő a té-
eszben vállalt jogtanácsosi állást. Később súlyos 
betegséggel leszázalékolták, nem akartunk ott 
maradni, elkívánkoztunk. Két hely jött számítás-
ba, Szentendre, vagy Kőszeg. Az én hatásomra 
jöttünk ide. Imádtam már gyerekkoromban is itt 
lenni, amikor Laci bácsit elhelyezték, nekem az 
száműzetés volt a Paradicsomból. 1998 nyarán 
költöztünk, a következő tavaszon férjem meghalt.
– Laci bácsi minden írott művét a Szombathelyi 
Egyházmegyére hagyta. Mindent katalogizált, 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Dr. Kósa Csabánéval
 Az unokahúg Dr. Székely László apátplébános úrról

A Szülőföld Könyvkiadó gondozásában je-
lent meg a Győrvári Krónika Dr. Székely 
László apátplébános elbeszélésében című 
kötet. A több nyelven beszélő, hatalmas 
műveltségű, széles látókörű, kiemelkedő 
egyházi személyiség könyvét december el-
sején mutatták be Győrváron a Makovecz 
Faluházban. A település nagy ünnepén je-
len volt Orsi néni is, az apát úr unokahúga. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a 
nagybácsiról, aki amellett, hogy kiváló, 
elhivatott és a nehéz időkben is talpig be-
csületes, egyenes gerincű lelkipásztor volt, 
még költői, történetírói és tudományos te-
vékenységével is gazdagította az egyházat 
és hazánkat. Már kora ifjúságában feltűnt 
László éles esze, nagy szorgalma, békés és 
szelíd természete, gondolkozása. Középis-
koláit kitűnő eredménnyel végezte. Szíve 
vágyát követte és Isten szolgálatába állva 
felvették a szombathelyi szemináriumba. 
Mikes János gróf megyéspüspök felismer-
te benne a nagy tehetséget és a teológiai 
tanulmányainak elvégzésére az innsbrucki 
egyetemre küldte. Itt avatták 1916-ban 
a filozófia doktorává, egyúttal a teológia 
magiszterévé. 1918. június 13-án szentel-
te pappá Mikes János gróf megyéspüspök. 
1938-ban követte Kincs István apátplé-
bános urat Kőszegen, ahonnét 1952-ben 
száműzték Győrvárra, mivel egyebek mel-
lett tiltakozott az egyházi iskolák államo-
sítása, a németség kitelepítése ellen. Ke-
ményen ágált a Városháza homlokzati fres-
kóinak barbár lemeszelése ellen. Nem volt 
hajlandó békepapnak menni. Egy év alatt 
építtette újjá az 1947-ben leégett Kálvária-
templomot. Szálka lett a hatalom szemé-
ben, jobbnak látta eltávolítani a városból, 
túl veszélyes volt a rendszerre, az új ideoló-
giára. A Gondviseléstől kapott 97 évét na-
gyon sokoldalúan kamatoztatta, lelkipász-
tori és tanári hivatása mellett, irodalmi és 
történetírói képességeit is megcsillogtatta 
és ránk hagyta. A kőszegi apátplébános fel-
jegyzései 1938-tól 1952-ig szinte naponta 
rögzítik a plébánia és a város fontos ese-
ményeit. Ennek alapján adták ki a Kősze-
gi krónikát, melynek folytatásaként jelent 
meg a Győrvári Krónika. Szeretett váro-
sából való kiűzetése után a győrvári plébá-
nián kerek 20 évet töltött.
– Nekem az Úrjézus megadta azt a csodát, hogy 
három fantasztikus férfi volt az életemben, az 
édesapám, Laci bácsi és a férjem. Édesapám, 
Dr. Székely Imre öccse volt Dr. Székely László.   
Kilencen voltak testvérek, hárman gyerekkoruk-
ban meghaltak. Hatan nőttek fel. Zoltán az első 

több ládába helyezett. Fantasztikus disszertá-
ciós anyagokat rejthetnek. Az ötvenes években 
a rádióban egy gyerekműsor keretében  kértek  
olyan mondatokat, amelyek visszafelé is ol-
vashatók. Írt egy egész mesét, legalább három 
oldalnyi volt. A beküldő neve mögé odaírta a 
foglalkozását: pap, nem is jelenhetett meg. 
Egy rám vonatkozó mondatra emlékszem: A 
kis rossz Orsika. Ez oda-vissza ugyanaz. Farkas 
Csaba a Szülőföld Kiadó vezetője szeretné ki-
adni a meséit is.
– Laci bácsi a teológiát Innsbruckban végezte el, 
Apor Vilmossal, a később mártírhalált halt győri 
püspökkel voltak csoporttársak. 
– Később Zalaegerszegen működött hittanár-
ként, Péhm József (Mindszenthy) hívta meg, aki 
a városban alapított egy lapot és felkérte főszer-
kesztőnek.  Az alapító írt egy cikket az újságnak, 
de nem tetszett Laci bácsinak és nem jelentette  
meg. A szerkesztői üzenetekben azt írta P.J.-nek:  
„Írása lapunk szellemiségével nem összeegyez-
tethető, nem közöljük.”  Laci bácsi úgy mesélte 
később, hogy ez ifjonti szemtelenség volt, ami 
kijött belőle. Péhm József soha egy szót sem 
szólt ezért, nem is torolta meg.  Tudomásul vette.
– Írt egy anekdota könyvet is, az egyházmegye 
papjairól szóló kis történetek olvashatók benne. 
Hihetetlen érdekes, vicces sztorik tömkelege.     
Sokat írt Mindszenthyről is. Mikes püspökről is, 
aki a principálisa (elöljárója) volt.
– Kőszeget nagyon-nagyon szerette, haláláig 
bántotta, hogy elhelyezték, de Kovács Sándor 
püspök úr soha nem fosztotta meg a plébánosi 
címétől. Csak „ideiglenesen” helyezte át Győr-
várra. Móricz Lajos bácsi temetésén – akit Győr-
várról küldtek a helyére – azt mondta: „Én a kő-
szegi plébános temetem a győrvári plébánost.”   
– A napokban a kezembe került Laci bácsi egy 
nekem írt levele, akkor már a fehérvári papi ott-
honban volt. Elküldte az Imádság szegénységért 
címűt is, melyet azért szeretett nagyon, mert Sík 
Sándor piarista élete utolsó prédikációját ezzel a 
versével fejezte be, és ereklyeként őrizte. 
Utolsó sorait idézem: 

÷…Magamért és a lelkek végett
Hagyd sorsomnak a szegénységet.
Zörgetek, amíg meg nem adtad
S cserébe csak magadat hagytad.”

– Ha nincs Laci bácsi, soha nem jutott volna 
eszembe Kőszegre jönni. Imádom a várost. Két 
fiam van, négy unokám. Egyik fiam Szamui szi-
getén él Thaiföldön, a másik Budapesten. Már az 
unokáim is felnőttek.    
Dr. Székely László apátplébános 1992. de-
cember 27-én Székesfehérváron hunyt el, 
végakaratának megfelelően Kőszegen he-
lyezték örök nyugalomra. 2015-ben posz-
tumusz díszpolgári címét unokahúga Dr. 
Kósa Csabáné, Székely Orsolya vette át.

Kiss János
 

Az interjú teljes terjedelmében a www.koszeg.hu 
weboldalon olvasható.
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Kőszeg közlekedésének jövője
Kőszeg Város Önkormányzata nov-
ember 21-én délután lakossági 
fórumot tartott a KÖSZ-HÁZban 
„Kőszeg közlekedésének jövője, 
Fenntartható Városi Mobilitási Terv” 
címen. 
A közép- és hosszú-távú közlekedé-
si és fenntarthatóságot javító pro-
jektek összehangolása érdekében 
az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium támogatásával jelenleg 
készül Kőszeg Fenntartható Városi 
Mobilitási Terve (SUMP) és a Térsé-
gi Közösségi Közlekedés Fejlesztése 
című projekt Megvalósíthatósági 
Tanulmánya. A Somlai Mérnöki Iro-
da Kft. és az Universitas-Arrabona 
Kft. tervezői a tanulmányok elő-
készítésének részeként alaposan 
tanulmányozták a korábban készí-
tett koncepciókat, terveket, a folya-
matban lévő fejlesztési projekteket, 
begyűjtötték a fellelhető forgalmi 
adatokat. A város közlekedésének 
jobb megismeréséhez a város 12 
pontján forgalomszámlálást vé-
geztek a Széchenyi István Egye-
tem hallhatóinak bevonásával. A 
mobilitás elemzéséhez elsődleges 
a lakossági közlekedési szokások 
megismerése, ezért széleskörű 
kérdőíves felmérést végeztek az 
iskoláskorúak és a felnőtt lakos-
ság körében. Az iskolák készséges 
hozzáállását ezúton is köszönjük! 
A vizsgálatokból kiderült, hogy a 
lakosság 43%-a a személygépko-
csit részesíti előnyben. 20 százalék 
veszi igénybe rendszeresen a kö-
zösségi közlekedést, 28 százalékkal 
jelentősnek nevezhető a gyalogos 
forgalom és 8 százalékot tesz ki a 
kerékpárosok részaránya.
A fenntartható közlekedésfej-
lesztés és az élhetőbb városi 
környezet érdekében az aláb-
bi célok fogalmazódtak meg: 
Intermodalitás és a helyi közös-
ségi közlekedés biztosítása, ke-
rékpáros közlekedés és a gya-

logos közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése, valamint a lakosság 
környezettudatosságának növe-
lése.

Az intermodalitás biztosítása egy 
új közös busz- és vasúti pályaud-
var létrehozásán túl a különböző 
közlekedési módok komfortos és 
innovatív megoldásokkal való ösz-
szekapcsolását tartalmazó intézke-
dési csomaggal érhető el. A vasúti 
és közúti közösségi közlekedés 
megfelelő összehangolásán túl a 
belváros forgalomcsillapítása, a 
városközpontból elérhető, de azt 
tovább nem terhelő parkoló-kapa-
citás növelése (P+R parkolók), a 
kerékpáros és gyalogos infrastruk-
túra komplex fejlesztése közösen 
szolgálja a környezeti és gazdasági 
szempontból fenntartható várost.
A helyi közlekedés újraszervezése 
az 1986/2017. (XII. 19.) Kormány-
határozat szerint a„Városkörnyéki 
közösségi közlekedés-fejlesztés” 
című projekt részeként valósul-
hat meg. A fejlesztés részeként 
2 környezetbarát midibusz 
kerülhet beszerzésre a közös 
pályaudvar kiépítésekor. Az új 
buszokkal a jelenleg el nem lá-
tott városrészek is megközelít-
hetővé válhatnak, ahol egy úgy-
nevezett „igényvezérelt” rendszer 
biztosíthatja majd a gazdaságos 
üzemelést.
A gyalogos és kerékpáros közleke-
dés fejlesztése ma már bőven túl 
mutat kerékpárutak építésén. A 
kapcsolódó kiszolgáló infrastruk-
túra – kerékpár-támaszok, fedett, 
zárható tárolók, információs és 
irányjelző táblázás, kerékpárköl-
csönző-hálózat vagy közösségi 
kerékpár rendszer és a közösségi 
közlekedés eszközein a kerékpár-
szállítás megoldása összehangol-
tan képes vonzóbbá tenni a min-
dennapos kerékpározást. A hálózati 

szemléletű közlekedés fejlesztésé-
nél a nyitott és zárt kerékpársáv, 
valamint a kerékpáros nyom alkal-
mazása a gazdaságosságon túl a 
közlekedésben részvevő kerékpáros 
biztonságát és kényelmét is javítja.
Fontos, hogy a hivatásforgalom és 
a turizmus igényeit egyaránt meg-
felelően szolgáló, szakadásmentes 
hálózat alakuljon ki a város terü-
letén és a térségben egyaránt. A 
gyalogosok arányát a biztonságos 
gyalogátkelőkön túl akadálymen-
tesítéssel, pihenőpadokkal, ivó-
kúttal, jó minőségű és megfelelő 
szélességű járdákkal, célforgalom-
hoz, engedélyhez kötött behajtású 
forgalomcsillapított közterületekkel 
lehet növelni.
A fenntarthatóság felé vezető 
út egyik legfontosabb eszköze a 
szemléletformálás. Hiába a modern 
közösségi közlekedés és a kerék-
párutak, ha a személygépkocsival 
bonyolított utazások részaránya 
nem mérséklődik. A kérdőíves ku-
tatásokból jól kimutatható, hogy a 
fiatal korosztály érzékenyebb, nyi-

tottabb a fenntarthatóságra, legyen 
szó akár közlekedési szokásokról, 
akár szelektív hulladékgyűjtésről. A 
legtöbben jelenleg autóval (szülő-
vel) jutnak el az iskolába, azonban 
a jelenleginél közel háromszor töb-
ben járnának szívesen kerékpárral. 
A megkérdezett felnőtt lakosság 
elsősorban a kerékpáros infra-
struktúra hiányát, rossz állapotát 
és a parkolók számát jelölte meg fő 
problémának. A közösségi közleke-
dés részarányának növekedése vá-
roson belül elsősorban a korszerű, 
akadálymentesített járműparkon 
és a jól kialakított, várost bejáró 
útvonalon múlhat, míg a Szombat-
helyre közlekedőknél leginkább a 
lakóhely és a célállomás közti át-
szállások száma és a menetidő a fő 
szempont.
A készülő Fenntartható Városi Mo-
bilitási Terv hivatott arra, hogy 
a közlekedési fejlesztések és az 
azokhoz kapcsolódó intézkedé-
sek összehangolásával a változó 
lakossági igényeknek megfelelve 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt fenntartható 
és élhető város lehessen az ország 
ékszerdoboza.

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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Átadták a tornacsarnokot
November 14-én adták át az Ár-
pád-házi Szent Margit Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium új tornacsarnokát. A 
létesítmény több mint egymilli-
árd Ft kormányzati támogatásból 
épülhetett meg, az alapkövet 2017 
októberében tették le. Nemcsak a 
tornacsarnok szolgálja az egyházi 
iskolába járó diákokat, hanem an-
nak megújult, sportolásra alkalmas 
környezete is. A sportcsarnok mére-
te 30 m x 30 méter, magassága 12 
méter. Egyidőben két iskolai osztály 
is sportolhat zavartalanul. Az épület 
a tömeg-, és iskolai sportot szolgál-
ja, ezért nem tartozik hozzá lelátó. 
A 900 négyzetméter  alapterületű, 
kétszintes épületben az öltözőkön 
és a kiszolgálóhelyiségeken kívül 
egy rajz szaktanterem és egy fej-

lesztőterem is helyet kapott.
Az ünnepélyes átadást, majd a bir-
tokba vételt nagyon várták a diá-
kok. Dr. Deák Hedvig, a domonkos 
rendi nővérek elöljárója elmondta, 
hogy a létesítmény Boldog Pier 
Girgio Frassati nevét veszi fel. A 
domonkos szerzetes 24 évet élt, 
különös figyelemmel fordult a sze-
gények felé, társait vidámságával 
vonzotta maga köré. Hitéért, ka-
tolikus meggyőződéséért az életét 
tette kockára. Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára köszöntőjében kiemelte: 
a Kormány egyaránt támogatja az 
állami, egyházi és más fenntartású 
iskolákat a közösségépítés, a min-
dennapi testnevelés területén is. 
Hangsúlyozta, az egyházi iskolák a 

keresztény hitnek köszönhetően lel-
ki többletet adnak a gyermekeknek. 
Dr. Székely János megyéspüspök 
beszédében felidézte a domonkos 
rendi nővérek 150 éves történetét. 
Hangsúlyozta, hogy az egyházi is-
kolák jövőt építő értéket képvisel-
nek a mai Magyarországon.
Ágh Péter országgyűlési képviselő 

kérdésünkre elmondta, hogy a köz-
ponti források révén Kőszegen pár-
huzamosan több – gyermekeket, 
fiatalokat érintő – fejlesztés valósul 
meg. A beruházások az egész város 
javát szolgálják, hiszen ezek révén 
újabb lépéseket lehet tenni azért, 
hogy az új nemzedék jobb körül-
mények között fejlődjön. 

Előbb érkezett a Mikulás
November 22-én 13 órakor adták 
át a Központi Óvoda és Bölcsőde 
felújított épületét. A kiscsoporto-
sok déli pihenőt tartottak, a Katica 
nagycsoport táncos, énekes műsort 
mutatott be, amelyre már hetek 
óta – a látottak alapján – sikeresen 
készültek. Bájos, kedves volt a tán-
cos műsoruk. Színre léptek a német 
nemzetiségi csoport óvodásai is, 
határozottan, érthetően énekelték 
a német gyermekdalokat. Ágh Pé-
ter az akkor még közelgő Mikulás-
ról beszélt, aki puttonyában hozza 
az ajándékot. A központi óvodához 
a puttonyos korábban érkezett, és 
egy felújított épületet hagyott ott 
a gyermekeknek, a szülőknek és 
az intézmény dolgozóinak. Huber 
László polgármester megköszön-

te a dolgozóknak és a szülőknek 
az építkezés során tanúsított tü-
relmét.  A Szárnyas Kft. 2018 jú-
niusában kezdte el a beruházást, 
és a tőlük megszokott minőségi 
munkát végezték el. Az intézmény 
fejlesztése 2007. év óta folya-
matos, több ütemben történtek                                                                                                     
beruházások. A 2016-ban indult 
pályázat adott lehetőséget egy na-
gyobb fejlesztés megvalósítására. 
Az eredményes döntésről az ön-
kormányzathoz 2017 májusában 
érkezett meg a tájékoztatás, amely 
62,24 millió Ft támogatásról szólt.
A felújítás tartalmazza az aka-
dálymentesítést, új fejlesztő szoba 
kialakítását. A teljes épületre hő-
szigetelés került, napelemes rend-
szert építettek, a pályázat adott 

lehetőséget új elektromos hálózat 
kiépítésére is. A felsővárosban 
lévő tagóvodában is jelentős fej-
lesztések történtek. Új vizesblokk, 
teljes belső festés, bútorzat csere, 
burkolatok cseréje, csapadékvíz 
elvezetése történt meg. Ezen kí-
vül az Ágh Péter által említett 
puttonyba több ajándék is került, 
amely elsődlegesen a gyermeke-
ket szolgálja.

KZ

A jövőről szól!
Így jellemezte Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő a Kormány által 
indított Nemzeti Konzultáció je-
lentőségét. Nem mindegy, hogy a 
magyar családok megerősítésével, 
vagy a bevándorlók támogatásával 
oldják meg a népességfogyásból 
eredő problémákat. Édesapaként 
kiemelten fontosnak tartja, hogy 
a Kormány kézzelfogható támoga-
tásokat ad a családoknak, többek 
között ilyen a Családi Otthonte-
remtési Kedvezmény (CSOK). Mint 
mondta, ő már kitöltötte a Nemzeti 
Konzultációs kérdőívet, s erre biztat 
mindenkit. A Fidesz-KDNP számára 
mindig is a gyermek volt az első, s 
a családok védelme és megerősíté-
se mindenki számára fontos, hiszen 
a gyermekek jelentik Hazánk és 
nemzetün k jövőjét! A konzultációs 
űrlapot december 21-ig lehet pos-
tai úton visszaküldeni, de kitölthető 
az interneten is.
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Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

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

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Bencés Rendház
A Bencés Rendház II. ütemben tör-
ténő felújítása októberben kezdő-
dött. Az építők – látványos módon 
– a Táblaház utca felőli épületek 
részleges bontásával kezdték az 
építést. Amint arról már korábban 
tájékoztatást adtunk, a beruházó a 
Magyar Bencés Kongregáció Pan-
nonhalmi Főapátság. 
Az építés időszakát 12 hónapra 
tervezik, elvégzik a Bencés Rend 
Székházán a homlokzat rekonst-
rukciót, nyílászárókat cserélnek. 

Bővítik az épület 
elektromos és gé-
pészeti rendszerét. A 
földszinten lesz étke-
ző helyiség, és ezen 
kívül kialakítanak 
szálláshelyet szolgá-
ló szobákat, ugyan-
úgy, mint a felső emeleten. Ezzel 
bővül a 2. emeleten – az I. ütem-
ben – megépített tartós lakhatást 
biztosító szobák száma. Megújítják 
a kertet, és parkolókat alakítanak 

ki. A részlegesen lebontott mel-
léképületben felújítás után bencés 
bolt kap helyet, építenek garázso-
kat, és újrafalazzák a kerítést.

KZ

Jégpálya
Működési engedély kiadása előtt 
áll a Balog iskola mögött lévő jég-

pálya. A nyári időszakban jelentős 
technikai, műszaki változások, 
fejlesztések történtek a sátorban 
és környékén. Az iskolai sportfog-
lalkozások már szeptemberben 

Trianoni-
kereszt
A Trianoni-kereszt  felújítása és kilá-
tópont létesítése az Interreg Auszt-
ria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében 
valósult meg az alpannonia® plus 
projekt finanszírozásában bruttó 3,4 
millió Ft-ból. A korábbi években a 
tulajdonos erdőbirtokossággal és az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságá-
val együttműködve a GesztenyeKék 
Természetbarát Egyesület újra „fel-
tárta” a gyönyörű panorámát. Az 
egyesület azóta is végzi a cserjeszint 
karbantartását. A Trianoni-kereszt 
felújítására vonatkozó terveket 
Bukits Zoltán készítette, a kivitele-
zést a Kőszegi Forrás Kft. végezte el 
az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósá-
ga szakmai felügyelete mellett.

elkezdődtek, három-három ovis és 
iskolai csoport élvezi a jégpályán a 
korcsolyázást. Januártól az óvodá-
sok többen lesznek. Változatlanul 
igaz, hogy a kőszegi és szombathe-
lyi hokicsapatok itt tartják edzései-
ket, és hétvégeken rendszeresen az 
U8-10 csapatok spontán versenyeit 
is.  A  szervezők várják azokat az 
U8-12 korosztályú diákokat, akik 
korcsolyázással, jéghokival akarnak 
ismerkedni.
Az érdeklődők a Kőszegi jégpálya 
Facebook oldalán mindenkor meg-
találják az aktuális információkat. 
Érdeklődni lehet a +3630/969-
6153 telefonszámon is.  



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  ÜZLET 
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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 

Csepreg, Széchenyi tér 13. 

1.499 Ft
kg

Pannon Kraft
szaloncukor több ízben
Csokoládés Tejszínes vagy Vajkaramella vagy
Zselés Citromos Narancsos ízű lédig

Pólus Töltött kalács
Diós vagy Mákos
400 g, 1373Ft/kg

Privát Hús
Füstölt Hátsó Csülök

Pick Rákóczi Szalámi
Midi Cel.

Mizo vagy Tolle Trappista sajt

Babati Műbeles Virsli
Prémium
Bécsi Virsli
2x200 g, 3247Ft/kg

Rama Tégla Margarin 
kenhető növényi zsír
500 g, 918Ft/kg

Porcukor 0,5 kg, 258Ft/kg

Pák-To Friss Tojás
“M”-es méret, 10 db, 53g/db
36,9Ft/db, 696,23Ft/kg

Magyar Tejföl
20%, 140 g, 993Ft/kg

Coop
Napraforgó
Étolaj 1 l

Carte D’or Jégkrém
Csokoládé 1 l

Bodri
Szekszárdi Rozi
Rosé Cuvée száraz
 0,75 l, 2052Ft/l

Nagy-somlói
Juhfark
száraz fehérbor
0,75 l, 2265Ft/l

Kölyök
Alkoholmentes
szénsavas pezsgõital
Alma vagy Barack vagy Szamóca vagy Szőlő
0,75 l, 532Ft/l

Törley Pezsgő
Charmant Doux édes
vagy  Gála száraz vagy Muscateller édes
0,75 l, 1332Ft/l

2 0 1 8 .  D E C E M B E R  1 2  -  D E C E M B E R  3 1 .

www.7forras.hu

KŐSZEGI AKCIÓ

349 Ft
db1.199 Ft

db

3.999 Ft
kg

1.599 Ft
kg

549 Ft
db

1.299 Ft
db

1.699 Ft
db1.539 Ft

db

459 Ft
db 139 Ft

db 369 Ft
cs

129 Ft
db

399 Ft
db 999 Ft

db

849 Ft
kg

999 Ft
kg

Áldo t t  Karác sony t  é s  Béké s  Ú j  Éve t  k í vánunk !k !k !!!

gő
des
gg

2 dbvásárlása esetén

899 Ft/db
1199Ft/l

KoszegiHirdetes_201812_03.indd   1 2018.12.05.   14:40:11
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SPECIÁLIS AKKUMULÁTOROK
• elektromos kerékpárokhoz
• kerekesszékekhez
• gyermekjátékokhoz
• riasztókhoz
• szünetmentes berendezésekhez
• hobby célra... stb.

Sövegjártó Kft.
9700 Szombathely Csaba ut 10.

94/513-370, 94/513-382

Spanyol cég építi
A Horvátzsidány felé vezető út mel-
lett épülő, majdan villamos áramot 
termelő napelem parkról november 
30-án készült a fotó, amely a 4,2 
hektár terület kis részét mutatja. A 
markológép az épülő útra hordta 
a kőzúzalékot. A fotó előtérében 
azon oszlopok egyrésze látható, 
amelyekre majd ráépítik a közel 12 
ezer db napelemet. Ezek egyen-
kénti mérete kétszer egy méter, 
és maximálisan 360 watt villamos 
energia teljesítményt adnak le. A 
kép hátterében van, de nem a vég-
leges helyén a két konténer, amely 

a napelemek által termelt egyen-
áramból először 220 V feszültsé-
get állít elő, majd húszezer voltot, 
azért, hogy az E.ON szolgáltató 
át tudja venni  a hálózatára. Erről 
adott tájékoztatást Tóth György 
építésvezető, az I+D Energias cég 
alkalmazottja. Elmondása szerint 
a spanyol cég Magyarországon – 
magyar alvállalkozókkal – jelenleg 
hat helyen épít napelemparkot 
a magyar beruházók megbízá-
sa alapján. A kőszegihez hasonló 
építés mindegyike még ebben az 
évben üzemkész lesz. A Csepreg és 

Vép mellett lévő energiaparkot is 
ez a cég építette. A következő év-
ben újabb hat városban kezdődik 
beruházás, amely a nap energiájá-
ból termel villamos áramot. A kő-
szegi maximális teljesítménye négy 
megawatt, és csak akkor lesz, lehet 
áramtermelés, ha süt a nap.
A villamosmérnök építésvezető 18 
éve dolgozik napenergia haszno-
sítását szolgáló szakmában, ennél 
régebben talált magának munkát 
Spanyolországban, a diplomáját is 

ott szerezte meg.  Ez az iparág fejlett 
az ibériai félszigeten, mert korábban 
kezdték el ezen a területen a fejlesz-
téseket. Elmondása szerint a meg-
újuló energiaforráshoz kapcsolódó 
beruházások a környezetvédelmet 
szolgálják, csökkentve a szén-dioxid 
kibocsátást. Egy-egy beruházáshoz 
kiépítik a kamerarendszert, a biz-
tonsági szolgálatatást, és mindez a 
későbbiekben csak karbantartást és 
ellenőrzést igényel.

KZ

Bölcsődebővítésről
Az önkormányzat 2019. márciusig 
beadja a bölcsőde bővítésére vo-
natkozó pályázatát – erről döntöt-
tek a képviselők november 29-én. 
A bölcsődei fejlesztési programra 
szóló pályázatot a Pénzügyminisz-
térium írta ki. Kőszegen jelenleg a 
Központi Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményen belül két csoport működik. 
Az elmúlt négy évre visszatekintve  
hét – húsz gyerek felvételét uta-
sították el helyhiány miatt. Így in-
dokolt a bővítési szándék, amelyet 
korábban a város pénzhiány, és 
pályázati kiírás nélkül nem tudott 
megvalósítani. Az előtervek között 

szerepelt az is, hogy az Újvárosi 
Óvodában hoznának létre egy új 
bölcsődei egységet, de a gazdasági 
számítások ezt gyorsan feledtették. 
Az előterveknél figyelembe vették 
a pályázat adta lehetőségeket. Így 
a döntés szerint a Központi Óvo-
da Felsővárosi tagintézményében 
(Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25.) a 
bölcsődei csoportok számát bővítik 
eredményes pályázat esetén. Egy 
újabb 12 fős egység létrehozása 
esetén az önkormányzat 96 millió 
Ft támogatást kaphat, és ehhez 4,8 
millió Ft önrészt kell biztosítani.

KZ

Betörők
December 3-án elmaradtak a há-
ziorvosi rendelések. A reggel érke-
ző betegektől gyorsan terjedtek az 
okokról szóló hírek különböző véle-
ményekkel. Annyi bizonyos, hogy az 
orvosi szolgálat két rendelőben betö-
rést tapasztalt. Vajon mit kereshetett 
a betörő. Talán drogos volt? Ez csak a 
hozzászólók feltételezése. Az viszont 
biztos, hogy sok rendőr érkezett a 
helyszínre. Aztán másnap, kedden 
újabb bűncselekmények rázták meg 
a várost. Büfé és ruhabolt esett áldo-
zatul az értelmetlen tettnek. Ugyan-

csak kedd reggelre a Rákóczi úton, a 
Fő tér közelében lévő két üzlet előtti  
virágládák is áldozatul estek. Egyik 
üzlet vásárlója nyitás után jelezte, 
hogy kora reggel ő segédkezett a 
karácsonyi díszbe öltöztetett tujalá-
dák felállításában. A tájékoztatások 
szerint a rendőrség három kőszegit 
hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a 
migránsoknak tulajdonított bűncse-
lekmény gyanúja megszűnt. Igaznak 
vélhető az a feltételezés, hogy ők 
hárman valamiképpen egy közös-
ségbe tartoznak. A bűncselekményt 
nem a pénzszerzés dominálta, talán 
csak a ’sérült’ tudatuk.

KZ

Telekommunikációs 
területre keresünk
MUNKATÁRSAT,
betanított munkára 
Kőszeg és környékéről.

Munkavégzés helyszíne: változó 
Elvárások: – B kategóriás jogosítvány

Jelentkezni lehet a 06-20/923-4307-es 
telefonszámon.
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A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat 

gyártó üzemébe várunk Téged GÉPKEZELŐ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása 
érdekében használunk. 
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények 
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy biztosítod az üveggyártó gépek folyamatos 
és megfelelő működését.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és megtanítjuk Neked az üveggyártás szakmai 
hátterét. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 
havonta 2 szabad hétvégét, 
1 évre előre megadott fix munkarendet, 
számos programot, 
béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com

A világ legjobbjai között
Novemberben a Kőszegi Sör Belgi-
umból bronzéremmel tért haza. Eu-
rópa egyik legrangosabb sörverse-
nyén, a Brussels Beer Challenge-n 
első alkalommal kapott magyar 
sör elismerést. A versenyt Brüsszel 
közelében, Mechelen történelmi 
sörfőzdéjében rendezték meg. A dí-
jakat a genti Food Expo-n adták át 
a nyerteseknek. A hetedik alkalom-
mal megrendezett versenyre 48 or-
szágból neveztek, nyolc kategóriá-
ban összesen 1522 sörtermékkel. A 
pontszámokat szigorú kritériumok 
alapján ítélte oda a 88 tagú zsűri, 
melynek tagjai több kontinensről 
érkeztek és valamennyien nemzet-
közileg elismert sörszakértők.  A dí-
jazottak között vannak világszerte 
ismert prémium, illetve feltörekvő 
márkák. 
A Kőszegi Sör – Bécsi Lagere 
bronzérmes lett a versenyen lager 
kategóriában. A díjat a márka 
alapítója, a recept fejlesztője, Kiss 
András vette át.
A 48 ország közül Belgium, az USA 
és Brazília szerezte a legtöbb ér-
met. Hazánk idén először hozhatott 
el dijat, amelyet a Kőszegi Sör ér-
demelt meg Európa egyik legran-
gosabb sörversenyén, a Brussels 
Beer Chalenge-n.
A verseny célja, hogy a világ leg-
kiválóbb söreit megtalálja, nép-
szerűsítése, illetve támogassa az 
iparágon belül a minőségi söröket, 
lehetőséget adjon a sörmárkák be-
mutatkozására nemzetközi szinten 
és ösztönözze a sörkultúra fejlődé-
sét világszerte.
A kőszegi sörgyár alapítása után 
120 évvel a Kőszegi Sör egy szim-
bolikus sörmárka, amely a város 

egykor neves sörkultúrája előtt 
tiszteleg. A 19. század végén  Du-
nántúlon három nagy sörgyárat 
alapítottak. Ezek egyike Kőszegen 
épült 1896-ban, majd a világhá-
borúk során megsemmisült, a helyi 
sörkultúra Csipkerózsika álomba 
szenderült. 2016 tavaszán – 120 
évvel az eredeti gyár megnyitása 
után – egy vállalkozó szellemű kő-
szegi élesztette újjá Kőszeg sörkul-
túráját. A Kőszegi Sör márka el ső 
terméke a Bécsi Lager lett, majd 
négy másik sörtípussal is bővült a 
kínálat. Az elmúlt időszakban szá-
mos díjat és elismerést kapott Kiss 
András, a Kőszegi Sör megalkotója. 
Az idei év is eredményes volt. Kő-
szegi Sör márkaépítési tevékenysé-
gét a Magyar Marketing Szövetség 
gyémántdíjjal értékelte, és nem 
először, 2016-ban is kapott már 
két gyémántdíjat.
Kiss András, illetve a Kőszegi Sör 
– barna söre idén tavasszal ezüst 
diplomával térhetett haza a Mis-
kolcon rendezett nemzetközi sör-
versenyről.
Tegye az ünnepi, és nemcsak az 
ünnepi asztalra a Kőszegi Söröket! 
További információk: www.
koszegisor.hu, illetve a Facebookon.

(X)

Idézet a 19. századból
Kőszeg és Vidéke 1898. június 12.

÷A kőszegi sör kitüntetése. Nem az első eset, hogy valaminek 
becsét, kiválóságát idegen helyen előbb elismerik, mint a sa-
ját fészkében. A kőszegi sörnek jóságát is máshol, mondjuk az 
egész környéken, jobban ismerik, többre is becsülik, – mint ná-
lunk egyes helyeken. De talán megváltozik a kőszegi sörnek ily 
rendkívüli kitüntetése után azoknak véleménye, kik annak je-
les minőségében eddig kételkedtek. Bizalommal tekinthetünk a 
sörgyárnak jövője elé, amikor fennállásának még csak második 
évében a gyártmánya ily nagy elismerésben részesül. Triestben 
folyó 1898. évi május hó 15-től 31-ig élelmiszerek- s italokról stb. 
tartott nemzetközi kiállítás jury-je részéről elismerő okmánynyal 
és aranyéremmel lőn kitüntetve. Gratulálunk Berán A ntal sörfőző-
mesternek s a sörgyárnak!”

Bejelentés
az ipari
parkról
November 29-én a képviselő-
testületi ülésen Huber László 
polgármester bejelentette, hogy 
az önkormányzat 182 millió Ft-
ot nyert a Horvátzsidány felé 
vezető út mellett lévő Jurisics 
Miklós Ipari park fejlesztésére. 
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Szent Korona ünnepe

Altábornagy
Családias körben emlékeztek meg 
december 7-én Kiss János altábor-
nagyról halálának 74. évfordulóján. 
A Kőszeghez kötődő katonát 1944. 
december 8-án a Margit körúti ka-
tonai fogházban kivégezték, mert 
közreműködött a Magyar Nemzeti 
Felkelés Felszabadító Bizottságá-
ban. A megemlékezés szónoka Vitéz 
Fonyódi László idézte altábornagy 
feleségét, aki az ítélethirdetés után 
azt mondta, inkább fronton halt 
volna meg. A tábornok válasza: „így 
is a hazámért halok meg”.
Kiss Karin idén harmadik alkalom-
mal érkezett meg Németországból 
a nagybátyájáról történő megem-

lékezésre. Az altábornagy síremlé-
kének koszorúzását követően lépett 
mikrofonhoz, megköszönte, hogy 
Kőszegen őrzik Kiss János emlékét. 
Majd kifejtette, hogy teljes szívvel 
„Önök közé tartozom”.

Grafika
November 23-án fogadta a Tűzoltó 
Parancsnokság az új laktanyában a 
Kőszegi Polgári Kaszinó tagságát. A 
meghívás az előző évek baráti kap-
csolatának is köszönhető. A 150 
éves működését ünneplő tűzoltó-
ság múltját, jelenét, Seper András 

tűzoltó ezredes mutatta be. Az ost-
romnapok sz ervezői, résztvevői vol-
tak a tűzoltók. Ennek bizonyítéka 
Szulejmán szultán, Ibrahim pasa, 
valamint Jurisics Miklós (Petkovits 
Sándor) megszemélyesítőiről  – 
Németh János festőművész által 
– készült grafika. A tanár úr ezt a 
képet adta át a két tűzoltó parancs-
noknak a kaszinó tagsága előtt.

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

Dr. Bariska István történész no-
vember 27-én az Írottkő Hotelben 
az FTI szervezésében a Tudomány a 
Kocsmában előadássorozat kereté-
ben tartott előadást II. Ferdinánd 
és Kőszeg konfliktusáról (1627-
1635). Kőszeg Város Díszpolgára 
377 tudományos publikációt ké-
szített, és további 15 önálló mű-
vet hozott létre. A jelenlévő népes 
érdeklődőknek Dr. Mátay Mónika 
az iASK kutatója mutatta be az 
előadót, és elmondta: „Bariska Ist-
vántól nagyon sokat tanultam, és 
ma is kapunk tőle tudományos 
leckét”.
A történész arról beszélt, hogy 
„Még inkább hálás vagyok, hogy 
eljöttek, én egész életemet annak 
a ritka városnak köszönhetem, 
amelyet meg kell mondanom, az 
egész mai Magyarországon uni-
kumnak tekintek”. 
Az előadás témáját azért választot-
ta, mert ezzel be lehet mutatni, mi-
lyen az, amikor egy városnak közeli 
kapcsolata van a császári udvarral, 
és milyen az, amikor a császári ud-
var a vallásháborúk szörnyűségei 
közé kerül. Egy pergament darab-
kára írt 1633-ból származó jegyző-
könyv részletet vetített ki, amelyet 
a jegyző (Martin Rhein) rögzített 
papírra: „A törvény a város lelke, s 
miként a test elporlad, ha a lélek 
elhagyja, akként pusztul a város 
is, ha törvénye nincs, vagy elve-
szíti azt”. A történész szavai szerint 
„nem lehet ennél precízebben 
megfogalmazni egy városban 
uralkodó rendet, hogy ahhoz iga-

zodni kell, amit a választók rábíz-
tak a választottakra”. 
A történész a szakmai előadása 
kezdetén idézte Hamvas Béla filo-
zófust, aki szerint „az emberisé-
gen két démon uralkodik: egyik 
a hatalom, a másik a tulajdon”. 
Az előadó megfogalmazása szerint 
a felismerés meghatározza azt is: 
„mi az, amit nekünk le kell győz-
ni, úgy is, mint nemzet, úgy is, 
mint ország”.
Ezen a ponton dr. Bariska István 
elérkezett az előadás címében je-
lölt időszakhoz, amikor „1618-48 
között elszabadult a pokol”. Ez 
volt a 30 éves háború időszaka, 
amikor Európa instabil lett, „prob-
léma volt a stabilitásával”. Majd 
az előadó a jelenlévőkhöz fordult: 
„Ha valakinek áthallása van arra 
vonatkozóan, hogy vajon ma mi-
lyen problémát érzünk Európa 
stabilitásával kapcsolatban, ne 
bennem, és ne is önmagukban 
keressék a hibát”. 
Ezekből a megközelítésekből vizs-
gálta részletesen a tudós Kőszeg 
helyzetét a 17. századtól. Záró 
szavaiban elmondta, hogy Kő-
szeg II. Ferdinánd időszakában is 
megőrizte indentitását. „Én hálás 
vagyok ennek a kőszegi nemze-
déknek, mert identitás őrzésében 
úgy tudott visszatérni a koroná-
hoz, hogy minden ízében európai 
mintákat hordozott. A magyar ko-
rona alatt is az akart lenni, amivé 
vált, a peremvidék egyik leghíre-
sebb városává”.

KZ 

„Le kell győzni”

December 7-én a Honvéd Korona-
őrség Ádám Barnadás parancsnok, 
ezredes vezetésével megemléke-
zést tartott a Szent Korona mene-
kítési helyén, Kőszegen, a Kálvária-
hegy lábánál. A koronaőrök előtte 
Velemben jártak, hogy ott is tiszte-
legjenek mindazok előtt, akik meg-
óvták a nemzeti ereklyét. A Szent 
Koronát 1944. december 6-án éj-
szaka hozták Kőszegre, és az Evan-
gélikus Leányiskolában őrizték dec-
ember 29-ig, amikor Velembe vitték 

a várható bombázások 
miatt. Március 19-én is-
mét Kőszegre hozták az 
előző nap elkészült koro-
naőrzési bunkerbe. Innét 
került el március 27-én 
nyugatra, majd amerikai 
kézbe. Carter elnök adta 
vissza a nemzetnek 1978. 
január 6-án.
„Hiszünk a Szent Korona főha-
talmában, és annak jelenlétében. 
Hisszük, hogy a Szent Korona vá-

lasztja őrzőit, és meg is óvja őket, 
ahogy mi is megóvjuk a Szent 
Koronát” – hangzott el a kőszegi 

megemlékezésen.  Rácz 
István tábori lelkész a 
„kegyes mennyei atyá-
hoz szólva” köszönte, 
hogy újra itt lehetünk, 
és kérte, „őrizd meg 
Európát minden hábo-
rútól és viszálytól”.
Majd Huber László 
polgármester beszélt a 
nemzeti ereklye kőszegi 
történetéről, illetve arról 
tájékoztatta a jelenlé-

vőket, hogy 2019-ben újra láto-
gatható lesz a felújítás alatt lévő 
koronaőrzési bunker.
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Mindenki Mikulása
December 5-én megtelt a belső 
várudvar. Mindenki azt remélte, 
hogy ha a havazás nem is, a Miku-
lás megérkezik. Mint minden évben, 
most is gyerekek műsorával kezdő-
dött a Mikulásvárás. A Béri Balog 
Ádám Ált. Isk. vidám „kislányhó-
pelyhei” lepték el a színpadot, fel-
idézték a fehér tájban játszadozó 
pajkos gyereksereg képét. Dalok, 
versek kedves lendülete repítette a 
perceket. (Felkészítők: Virág Zsuzsa 
és Földesiné Németh Csilla)
A hívogató énekszó megindította 
a Mikulás szívét: „A legnagyobb 
ajándékot ti adjátok nekem!” – 
kezdte mondandóját, amikor a 
gyerekek szemében csillogó szere-

tetről beszélt. Nehéz zsákkal érke-
zett. 450 csomagot hozott. Olyan 
kicsik is eljöttek a különleges alka-
lomra, akik csak itt találkozhattak 
vele. De ezúttal sem csak a csoma-
gokról szólt a találkozás. Közvetlen 
közelről válthattak szót a piros 
ruhás apóval, ha elég volt a bátor-
ság, a fogadalommal akár a cumit 
is otthagyhatták nála, átadhatták 
rajzaikat…
A sötét észrevétlenül szállta alá, a 
csomagok gazdára találtak, a Mi-
kulás pedig felkerekedett, hogy 
más tájakon is hirdethesse a jóság 
erejét. Csillogó tekintetek arról 
a reményről tanúskodtak, hogy: 
„Ugye, jövőre is eljössz?”

FŐ TÁMOGATÓ: COTECH KFT.
További támogatók: Biotéka 
– Neudl Mariann, Rátz Zoltán, 
Böröcz Tamás, Fókusz Üzletlánc – 
Kőszeg, Tesco – Kőszeg, Horváth 
Antalné, Huber László, Kamilla 
Virágbolt, Borza Ágnes, Ilon Gá-

bor, Gelencsér Attila, Halmai Klári, 
Kiss Zsanett, Dalos Eszter, Döme 
Helga, Garami Sándor és felesé-
ge, Baranyai Helga, a kézimunka 
szakkör és még számos, önmagát 
megnevezni nem akaró adomá-
nyozó.Girokopteren érkezett

December 6-án a Fő tér fölé leve-
gőben girokopteren érkezett meg 
az Összefogás Kőszegért Egyesület 
Mikulása. Az előző napokban több-
irányú gyűjtést szerveztek, hogy a 
repülő-mikulás puttonya megtel-
jen. Harkai Norbert tájékoztatása 
szerint 50 kg édesség gyűlt össze, 
sokan voltak az adakozók, közéjük 
tartozott Hámori Ádám világbaj-
nok bokszoló is.
Az interneten terjedtek és változtak 
a repülő-mikulás érkezésének idő-
pontjáról a hírek. Aztán a Mikulás 
napján 15 órakor megérkezett. A 
gyermekek nagy tömegben vár-
ták a felhők felől lehulló cukorkát, 
talán csak a különlegesség miatt. 
Először csak egy kisrepülő érke-
zett ’puttony’ nélkül. Majd feltűnt a 
girokopter az oroszlános szobor irá-

nyából, és a gyermekekből alkotott 
kör közepébe dobta a csomagját. 
Mindannyian futottak az édessé-
gért a nagy tömeg miatt több-ke-

vesebb sikerrel, de az arcokon lát-
szott, hogy érdemes volt. A repülő 
többször rótta a köröket, ürítette 
a puttonyát mintegy harminc mé-

teres magasságban. (A girokopter 
nem helikopter, a felső propellere 
valójában egy forgószárny, amit a 
hátsó propeller szele  forgat.) 

KZ 

ADVENT:
Az Összefogás Kőszegért Egye-
sület Advent minden napjára 
talált egy-egy meglepetést, és 
adventi naptárban tették közzé 
a napi ajánlatokat. Több szol-
gáltató csatlakozott a felké-
réshez, és így minden nap egy 
– egy kellemes környezetben 
tölthetnek el időt az érdeklődők, 
vagy fogyaszthatnak, vásárol-
hatnak olcsóbban.
Részletek az egyesület facebook 
oldalán olvashatók.
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Az Év Gyógyszerésze
Dr. Csaba Miklós sokak ismerőse 
a kőszegi BENU Küttel gyógyszer-
tárból. Mindig van pár jó szava a 
betegekhez, hogy segíthessen. 
Szakgyógyszerész, személyi jogos 
gyógyszertárvezető.
2018. év gyógyszerésze kitüntetést 
kapta a gyógyszerészi gondozá-
si tevékenység szakmai területen 
végzett gyakorlati munka meg-
valósításáért. A rangos elismerést 
október 13-án vette át Balatonal-
mádiban, a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége, a Gyógysze-
részi Kamara, a Gyógyszerésztu-
dományi Társaság és a Gyógysze-
részi Gondozási Bizottság országos 
rendezvényén. November 23-án, 
Budapesten továbbképző előadá-
son ismertette pályamunkáját és a 
módszert.
Sikerének eléréséhez családja tá-
mogató hátterére és pályáját meg-
határozó példaképekre volt szük-
ség. A folyamatos tanulás és az új 
kihívások keresése is meghatározó.
A Jurisich Miklós Gimnáziumban 
Szendrő Zsuzsanna tanárnő éb-

resztette fel a biológia iránti sze-
retetét, ez vitte a gyógyszerészet 
felé. Hálával gondol dr. Virág Mária 
szakgyógyszerésznőre, aki meg-
ismertette vele a „patika illatát”. 
1990-ben a kőszegi Küttel Gyógy-
szertárban volt gyakornok, meleg 
szívvel emlékezik dr. Maurer Gábor 
oktatógyógyszerészre. 1991-ben 
szerezte a diplomáját a szegedi 
Szent-Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karán. Első munkahelyén, 
a Vas Megyei Vérellátó Intézetben 
meghatározó volt pályafutása ala-
kításában Dr. István Lajos profesz-
szor úr, aki az analitikus szemlélet-
re, a szintézis-gondolkodásmódra 
tanította. 95-szörös donorként a 
véradás elkötelezett híve és aján-
lója. Szakvizsgáját 1995-ben 
gyógyszerészi mikrobiológia tár-
gyában tette. A fiatal gyógysze-
részek Rozsnyay Mátyás előadói 
versenyén 1997-ben harmadik 
és 1998-ban első helyezést ért el 
gyógyszerhatástan témakörben.
Hogyan lehet valaki az év gyógy-

szerésze? A pályázatot minden év 
márciusában a négy  szakmai szer-
vezet írja ki. A titokban zajló polgári 
és szakmai jelölések után keresték 
meg, hogy vállalja-e a megméret-
tetést egy pályázati anyag megírá-
sával. A dolgozat a gyógyszerészi 
gondozás témakörében, a betegek 
vashiányos vérszegénységének 
felismerését szolgáló módszertan 
tárgykörében született. A dolgoza-
tok benyújtása és elbírálása szintén 
névtelenül történt. Ősszel érkezett 
a jó hír: az országos gyógyszerész 
szakma előtt felesége társaságá-

ban vehette át az elismerést.
A szíve Kőszegé: 50 éve él itt, 6 éve 
vezeti a BENU Küttel gyógyszertá-
rat. Meggyőződése szerint a gyógy-
szerész a gyógyszerelés szakértője, 
de egyben a Gyógyszerészi Gondo-
zási Program keretében aktív segí-
tője az orvos gyógyító munkájának. 
2009-ben a metabolikus szind-
róma (anyagcserével kapcsolatos 
tünetegyüttes) képzést is elvégezte. 
Személyes missziónak tartja a pati-
kában hozzáforduló betegek egész-
ségügyi felvilágosítását.

Plechl Ildikó

AK
TU
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IS



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I . ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2018 .DECEMBER  10 .

16

VID
ÉK

Lukácsháza
A SCHOTT Lukácsháza SE Bozsik 
labdarúgócsapatainak december 
6-án a gyöngyösfalui tornacsarnok-
ba érkezett a Mikulás. A jó hangula-
tú váltóversenyt követően a Mikulás 
köszöntette a gyerekeket Ezután 
freestyle bemutatót láthattak a gye-
rekek, majd maguk is megismer-
kedhettek az egyszerűbb trükkökkel. 
Lukácsháza Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2018. dec-
ember 10-én (hétfőn) közmeghall-
gatást tartott a Közösségi Házban 
az alábbi napirendekkel:
•Lukácsháza Településarculati 

kézikönyvének lakossági vélemé-
nyezése. (Letölthető, megnyitható: 
www.lukacshaza.hu/hírek honlap-
ról Előadó: Mátis Barna a Mátis és 
Egri Mérnöki Iroda ügyvezetője.)
•Lukácsháza Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete rendelet 
tervezete a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyének lakossági véleményezése. 
(Letölthető, megnyitható: www.
lukacshaza.hu/hírek honlapról)
•Beszámoló az Önkormányzat 
2018. évi gazdálkodásáról és a 
településen történt fejlesztésekről.  
•Tájékoztató az Önkormányzat 
2019. évi terveiről, lehetőségeiről.

A hagyományokhoz híven vasár-
naponként 17.00 órakor adventi 
gyertyagyújtásra várják a település 
lakóit a Szombathelyi utcai fa ha-
ranglábnál elhelyezett betlehemhez.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete 2018. december 8-án 
17.00 órakor rendezte a Közösségi 
Házban a Luca napi Új bor dicsé-
rete rendezvényét, ahol a térség 
gazdái bemutatták az új boraikat. 
A rendezvényen közreműködött a 
Derű néptánccsoport.
A gyöngyösfalui Szent Márton 
Kórus december 16-án 15.00 
órakor a Közösségi Házban Kará-
csonyi hangversenyt tart.
A Közösségi Ház december 21-

én 17.00 órakor tartja a Mindenki 
karácsonya című ünnepi műsorát.
A Lukács-házi Boszorkányok 
Egyesülete a települési fiatalokkal 
összefogva december 23-án süte-
mény csomaggal köszönti karácsony 
alkalmából a település idős lakóit.
A Nyugdíjas Klub december 29-
én a Közösségi Házban hagyomá-
nyos előszilveszteri rendezvénnyel 
búcsúztatja a 2018-as esztendőt.
December 30-án délután az 
Önkormányzat képviselő-testülete 
a civil szervezetek segítségével 
az ó-év búcsúztató rendezvényen 
vendégül látja a Kilátónál a 
település lakóit. A rendezvény 
16.30 órakor tűzijátékkal zárul.

A falu idős polgárait
Gyöngyösfalu: December 2-án az 
advent első gyertyaját a ludadi bet-
lehemnél gyújtották meg. Köszöntő 
szavakat mondott Kiss Tibor pol-
gármester, Porpáczy József esperes-
plébános advent értékeiről beszélt 
az ünneplő résztvevőknek. A Szent 
Márton Kórus a karácsony dalla-
maival tette szebbé az eseményt, a 
Szőlőfürt Egyesület gondoskodott a 
forró italokról.
Advent negyedik vasárnapján az 
egyesület, mostanra már hagyo-
mányként áldott karácsonyi ünne-
pet kívánva süteménnyel köszönti 
a falu idős polgárait. Köszönettel 
fogadják a jószándékú adakozást, 
apró sütemény felajánlást. Érdek-
lődni lehet a részletekről a szőlő-
fürtös tagoknál.

A 4. gyertyát a Szent Marton Plé-
bánia-templomnál gyújtják meg 
december 23-án 16.00 órakor.
Gyöngyösfalut képviselve, a la-
kosság és civilek összefogásában 
a Szőlőfürt Egyesület jótékony-
sági adománygyűjtésen vett részt 
december 8-án az Intersportnál. 
Az italok mellett harapnivalót is 
kínáltak a vendégeknek a  Deb-
receni Családi Gazdaság felaján-
lásaként. December 24-én 16.00 
órakor Jézuskavárás lesz a plébá-
niatemplomban.
Ezúton is köszöni a Szőlőfürt Egye-
sület a lakosságnak 2018-ban 
nyújtott segítségét. 
Áldott, békés Karácsonyt kívánnak 
község minden lakosának, és a 
Kedves Olvasóknak!

Férfinap 
Kőszegpaty: Negyedik alkalom-
mal tartottunk Férfinapot Kőszeg-
paty Jövőjéért Egyesület hölgy 
tagjainak szervezésében és aktív 
részvételével. November 17-én 
18 órától vártuk a Faluházba köz-
ségünk férfi (fiú) lakóit.  Talasz 
Csilla elnökasszony köszöntötte a 
megjelenteket. Majd Kiss Csabáné 
Kriszti ünnepi szavakkal, Kovács 
Lászlóné Kati egy verssel ked-
veskedett a vendégeknek. Aztán 
érkezett a meglepetés! Nem tortát, 
nem hastáncosnőt, még véletlenül 
sem! Jól megleptük őket! Kaptak 
nagyon jó hangú és jó kedvű férfi-
akat. A Kőszegszerdahelyről érkező 
„Flórián Tűzoltó Énekkar” öt tagja 
fergeteges hangulatot teremtett. A 

pezsgős koccintás után sült tarja, 
sült csirkecomb, húspogácsa, ke-
nyér, uborka került az asztalokra.
Folyamatosan biztosítottuk a sör 
és bor és üdítők utánpótlását is. 
Érdekes „zsebes” kabátokban 
érkeztek többen is, melyekből a 
házi pálinkás üvegek kandikáltak 
ki. A vacsora előtt pogácsákat, saj-
tos – sós süteményeket, vacsora 
után édes süteményeket tettünk 
az asztalokra. Nem maradt éhesen 
senkisem. Azt este további részé-
ben közös nótázás telt el, és ebben 
is szerepet vállalt a velünk maradt 
énekkar. 
Nagyon jó hangulatú estén vettünk 
részt és nem kaptunk megrovást, a 
meglepetés vendégek miatt sem. 
Sőt! Meg lettünk dicsérve is. 

Milos Lászlóné

Velem: A karácsonyi ünnepekre 
készülve új, korszerű díszkivilágítást 
kapott a falu főutcája. Hagyomány, 
hogy advent minden hétvégéjén 
egy újabb gyertyát gyújtanak meg 
a falu lakói a település koszorúján. 
Vasárnap délutánonként, a kőszegi 
Plébánia közreműködésével, kö-
zös imádsággal egybekötött gyer-
tyagyújtásra várnak mindenkit a 
község tűzoltószertárához, ahol 
műsorral is kedveskednek az oda 
látogatóknak. Az ünnepség végén 
invitálnak mindenkit a szertárba, 
ahol forralt bor, tea, sütemények és 
szendvicsek kerülnek az asztalra. A 
szertár előtt került felállításra a köz-

ség betleheme is, amely a mellette 
álló karácsonyfával együtt szintén 
díszkivilágítást kapott. Természete-
sen a Télapó is ellátogatott a faluba, 
hiszen sok gyermek énekszóval vár-
ta őt a kultúrházban. Az ajándékok 
átvétele után aztán hangos zsivaj 
kíséretében bontogatták a zacs-
kókat kicsik és nagyok. December 
14-én délután már az idősebbeket 
várják szintén a kultúrházba az idő-
sek karácsonyára, ahol a képvise-
lő-testület tagjai látják vendégül a 
falu nyugdíjasait. Rövid műsor és a 
vacsora mellé természetesen jut pár 
pohár innivaló is. Így hangolódnak 
a velemiek a közeledő ünnepekre.

Ünnepre készülve
Jesen tukeće na vrati. Rado nas ima
svitljuckanjem farbov ruškinog lišća.
Kitičari prebiradu lonce zaspanih
jesienčicov i se je već svić’ na placi.

Jesen te ima rado, došla je po te’.
Spominjali smo N. Fabrija nezdavno.
Odšebetal si (nad/pod) židansko-
europskim zračnim koridorom.
Živil si na medji sega i ničesar.
Poslužieval stranjske i domaće.
Na amaterskoj te je sceni 
mimoišal globalizacijski kičeraj.

Jesen nas mami i zaslipljuje.
Židanski je hatar prepun smetljem,
ovdašnjim i esterajskim.
Tice su ustale prez kića za jačit,
zieci prez germlja za shranit, žabe
ne krekeću va potoku isušenom.
Vakov je sad svit. Fulom pedagogijom
nasamareni tumaradu kot duhi.

Jesen nas ima rado, ali kad
oštri vetri zaruju, rasfuljana
putna tuorba viška i nazvišćuje
šurlanje srebrenastih andjelov.

Jesen nas rado ima
Joški Ravadiću u spomen

A verset a Horvátzsidányban élő Bölcs Matild, nyugdíjas pedagógus írta. 
Mondatai szerint Ravadich Jóskát mindenki ismerte a környéken, önzet-
lenül szolgálta szűkebb közösségét, talán az utolsó mohikán volt ebben a 
szerepében (is).
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Alkotóház
Velem: Kőszeghegyalja környékét 
érintő fejlesztések egyike az Alko-
tóház, ide látogatott november kö-
zepén Ágh Péter. Az országgyűlési 
képviselő sajtótájékoztatón kiemel-
te, hogy Vas megye egyik ékszerdo-
boza Kőszeghegyalja: „Mindany-
nyian büszkék lehetünk az itt 
található települések értékeire, 
közösségi életére”. A tervezett fej-
lesztések lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy nagy múltú épületek 
kapjanak új funkciókat.  
Dr. Balázsy Péter megyei főjegy-
ző elmondta: a kőszegi kistérség 

vonzerejével összefüggésben is 
kulcskérdés, hogy milyen külön-
legességeket, egyediségeket tud 
nyújtani a vendégeinek. A velemi 
Alkotóház, az egykori Stirling-villa 
százhatvan millió forintból újulhat 
meg. Szél Józsefné polgármes-
ter kifejezte örömét, hogy ismét 
közösségi térként működhet az 
épület. Az elmúlt időszakban már 
tartottak rendezvényeket a hely-
színen, többek között itt vehette át 
Törő csik Mari a településtől kapott 
díszpolgári címet. A projekt része-
ként akadálymentesítik a földszinti 
épületet, kiállítóteret is létesítenek.  
Tervek szerint egy éjjel-nappal 
működő mosdó és szerszámtároló 

Kőszegszerdahely: December 
1-jén készült el a falu óriás méretű 
adventi koszorúja a Közösségi Ház 
előtt. Egy kis csapat díszítette fel, 
mint korában is a „helyi főkertész” 
hathatós munkájával. Délután 
kezdték el a díszítést, hogy a Szom-
bathelyi Rézfúvósok érkezésére ké-
szen legyen. A szép hangzású kon-

cert után gyújtották meg a koszorún 
az örökmécsest. A szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Könyvtár támo-
gatásával igazi karácsonyi koncer-
tet adtak a rézfúvósok, a zene a 
művészek hangszereiből áradt. Volt 
még üres hely a Közösségi Házban, 
mindazok sajnálhatják, aki azt nem 
foglalták el.

Köszönjük!
Horvátzsidány: „Velünk – Érted” 
együtt egymásért a rák ellen. 
A horvátzsidányi klub nyolc évvel 
ezelőtt alakult hét taggal.
Nagyon szoros kapcsolatot tart az 
Esély a Gyógyulásra Rákbetegek 
Győri Egyesületével. A Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, az 
Ed. Haas Hungaria Kft. életre hív-
ták, megszervezték az „Összefogás 
az Egészségért a Mellrák Ellen” 
hídsétát. 
Erre a mi klubunk is kapott meg-
hívást, amelyre csak úgy sikerült 
elutazni, hogy a kiszsidányi ön-
kormányzat polgármestere, Bánó 
Zoltán rendelkezésre bocsátotta a 
falu kisbuszát ingyen, támogatás-
képpen. 
A klubtagok nevében megköszö-
nöm a polgármester úr segítségét, 
azért, mert ilyen segítséget már 
másodszor kaptunk tőle. 
További jó egészséget és sok sikert 
kívánunk a munkájához!

Horváth Ignácné
Horvátzsidány 

„PAPI KLUB”
Bozsok: Megtelt élettel a Bozsoki 
Kultúrház novemberben. Márton 
napja után a Bozsoki Szőlősgaz-
dák Egyesülete újborkóstolója jó 
hangulatban nyitotta meg az ese-
mények sorát. November 24-én 
az óvoda Szülői Munkaközössége 
rendezte meg jótékonysági bálját, 
ahol a hat éve működő helyi „PAPI 
KLUB” fergeteges műsora után haj-
nalig tartó tánc következett. Húsz 
éve advent első vasárnapja előtt 
rendezi meg a helyi önkormányzat 
az idősek napját. Így volt ez idén 
is. A Bozsoki Dalárda rövid műso ra 
után a kerek évfordulósokat is kö-
szöntötték, majd élő zene mellett 
nótáztak, vacsoráztak, beszélgettek 
az ünnepeltek.

lenne elérhető a látogatók számá-
ra, így bármikor lehetne tartani 
népi foglalkozásokat és bemuta-
tókat is. A tervek között szerepel 
a színpad, a nézőtér felújítása, és 
előtérbe helyezték 500 méter jár-
da építését is.

Óriás adventi koszorú
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Karitász
A Kőszegi Plébánia Kari-
tász egész éves munkája 
karácsony közeledtével 
sűrüsödik. Nap mint nap 
egy közel húszfőnyi csa-
pat azért dolgozik, hogy 
a rászoruló családoknak, 
egyéneknek segítsen. Nov-
ember 18-án az Egyház-
megyei Karitász ünnepsé-
gén Székely János megyés-
püspök a 23 éves önzetlen 
munkájukért elismerő 
oklevelet adott át a kőszegi 
karitász aktivistáinak. A ki-
tüntetettek sorába tartoznak azok a személyek is, 
akik munkanapokon minden reggel hat órakor 
a TESCO Áruházból elviszik a Brennerbe a még 
fogyasztható, maradék élelmiszereket. Aztán hét 
órától érkeznek azok a rászorulók, akiknek az 
adományok az életbiztonságukhoz szükséges.
A karitászosok november 23 – 25-én megtar-
tották a mostanra már hagyománnyá vált TESCO 
Áruház bejáratánál a támogatások gyűjtését. A 
kapuban önkéntesek fogadták az érkező vásárló-
kat, és felhívták a figyelmet a Kőszeg és környéki 
rászorulók támogatására. Jó szándékkal, segítő 
készéggel állt a cél mellé az áruház kollektívája 
is. A karitászosok szinte 24 órás szolgálatban álló 
önkéntes munkáját csak elismerés illeti. A három 
nap alatt 730 kg adományt gyűjtöttek össze. 
A plébániahivatalba is sokan vitték el az ado-
mányaikat. Egyik táskában a dobozok, zacskók 
mellett még ötezer Ft is volt. Ági néni mondta, 
hogy az itt élő emberek adakozása minden el-
képzelést felülmúl, jószándékuk sok éve töretlen. 
A két gyűjtésből legalább 200 család vagy egyén 
kap december 19-én egy méretes csomagot. Az 
elhangzottak szerint látni kell azokat az embere-
ket, akiknek a támogatásra nagy szüksége van. 
Célirányosan és értesítések alapján osztják szét 

az ajándékokat Kőszeg 
és környéke rászorultjai 
számára. Ha nincs más 
lehetőség, akkor szemé-
lyesen viszik el.
December 5-én 17 óra 
után egy „Mikulás csapat” 
elindult a Kálvária utcá-
ban lévő szociális otthon-
ba, hogy a puttonyból az 
idős betegek is részesül-
jenek. Várták őket, hiszen 
a karitász csapat minden 
hónap első napjaiban 
ajándékozással összekö-
tött beszélgetős órákat 
tölt el itt. Az karitászos 
asszonyok mondták, ha 

a Feri nem tud elmenni, akkor az idősek nagyon 
hiányolják.
Ani-Mikulás ezen a napon csomagokat adott 
át a kisgyermekeknek. A Brenner Székházba 
a gyermekeiket vitték el azok a szülők, akik 
reggelenként a TESCO élelmiszerekből is része-
sülnek. A néhány éve az év elsőszülöttje, Dilen 
bátortalanul vette át a piros zacskót, de aztán 
alaposan megnézte mit tartalmaz. Két bátor, fel-
szabadultan viselkedő gyermek Baranyai Vivien 
és Sárközi Benjamin bájosan mondott el szép 
karácsonyi verseket. Az ott lévő karitász csapat 
tagjai meghatódtak, és a két gyermeket meg-
hívták szerepelni a december 20-án tartandó 
nyugdíjasok karácsonyára. Ekkor mutatják be az 
Árpád-házi iskola diákjai a betlehemes játékot, 
és mint évek óta az idén is az ünnep hangulatát 
idézi fel az Alpensänger énekkar. Másnap de-
cember 21-én a rászoruló kőszegieket várják a 
Brenner Székházba karácsony ünnepre. Haran-
gozó Vilmos plébános beszél Jézus születéséről. 
A karitászos lányok, asszonyok sütnek, főznek, 
dolgoznak már az előző napokban, hogy mások-
nak örömet szerezzenek. Ezzel adnak maguknak 
karácsonyi ajándékot.

Kámán Z 

Átadták
A Csók István Művészkör Egyesület képviselői 
– Palcsó Julianna, Jencsky Bea és Gódor József 
– december 4-én adták a Horváth családnak a 
jótékonysági árverésen befolyt összegből a támo-
gatást. A kis lakásban nagy öröm érte Kaziméra 
nénit, amikor átvette a Márk gyógykezelését, 
mindennapi életvitelét segítő támogatást. A 19 
éves fiúnak 24 órás felügyeletre van szüksége. 
Édesapja meghalt, az anyja magára hagyta – az 
asztalosnak tanuló – Martin testvérével együtt. A 
nagyszülők tíz éve gondozzák, nevelik a két gyer-
meket.
A támogatás átvételének másnapján beszélget-
tünk a 72 éves Kaziméra nénivel, aki hihetetlen 
sok energiával gondozza a családját. Amikor a 
támogatás felhasználásáról kérdeztem az asz-
szonyt, öröm, jókedv írta felül a korábban a napi 
feladatokról szóló mondatait: „Hálásan köszönöm 
a segítséget! Ma reggel már megvettem a mo-
sóport. Tudja, Márk ágymenüjét naponta többször 
kell cserélni” – mondta az asszony. Aztán sorolta 
mi mindenre lenne szükség. Felém nézett, aztán 
megszólalt: „Nagyon sokan vannak a jó lelkek”. 
Mesélte, hogy előző nap a kapu kilincsén egy 
megpakolt táska függött kísérő levél nélkül. A 
kilincsig jutott el az egyik „jó lélek”. 
Közéjük tartoznak a Liszt Ferenc utcában lévő 
szociális bolt önkéntesei (Éva, Erika, Irén) Micha-
el Glavanovich vezetésével. A csapat munkája ré-
vén márciustól a Horváth család rendszeres havi 
támogatást kapott. A „jó lelkek” közé tartoznak a 
jótékonysági árverés résztvevői is.

KZ

Árverés
Megtelt az Írottkő Hotel aulája december 1-jén 
a Csók István Művészkör évzáró, jótékonyságot 
szolgáló kiállításán. A muzsikálást a Kőszegi 
Tücskök együttese kezdte, Scheer Bernadett 
vezetésével három feldolgozást adtak elő az ifjú 
tehetségek. Tánczos Krisztofer énekével bűvölte 
el a hallgatóságot, de igazi sikert Kállay Judittal 
előadott fuvolajátéka érdemelt ki. 
Huber László polgármester méltatta a Művész-
kör munkáját. Szólt arról, hogy vannak nehéz 
körülmények között élő családok, és adakozásra 
biztatta a vendégeket. A műsor egyik érdekes-
sége volt Mészáros Szabolcs (kaval) – aki fest-
ményeivel is szerepelt – valamint Tarr Szabolcs 
(ritmus) duója. Soskó András és Gráf Györgyi két 
karácsonyi dallal segítette az adventi ráhango-
lódást. A házigazda Palcsó Julianna vezette fel 
az árverést, majd tizenegy alkotó huszonnyolc 
alkotása került kalapács alá, huszonnégy talált 
új gazdára. A jelentős bevétel felét a Horváth 
család támogatására ajánlották fel. 

Tóthárpád F.

AKTU
ÁLIS
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Kedves humorral
November 30-án 18 fő végzős 
gimnazistának tartották a sza-
lagavatóját az Árpád-házi Szent 
Margit Gimnáziumban. Először 
osztályfőnökük, Dr. Bokányi Péter 
vezetésével az iskola kápolnájában 
tartott szentmisén adtak hálát az 
eddig megtett útjukért, és kérték 
Isten áldás át az előttük álló meg-
mérettetéshez. Petra nővér szemé-
lyes hangú beszéde után Kovács 
Richárd iskolalelkész atya megál-
dotta a szalagokat, melyeken az 
iskola névbetűin kívül a domonkos 

címer is hirdeti, hogy honnan merít 
erőt a tizenkettedikesek összetartó 
csapata. 
Az ünnepség az új tornateremben 
folytatódott, amely bálteremként 
is kiválóan funkcionált. A végző-
sök műsorukban kedves humorral 
idézték fel tanáraik legjellemzőbb 
tulajdonságait, majd megmutatták 
tánctudásukat is, amelyet Nagyné 
Fülöp Rita és Debreczeni Attila se-
gítségével sajátítottak el. A műsor 
után családtagok és barátok rész-
vételével éjfélig tartott a bál. 

Szalagavató 
A Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kol-
légium december 7-én tartotta a 

szalagavató ünnepélyét a lovagte-
remben. A négy végzős osztály 74 
diákjának feltűzte a szalagot  Cseh-
né Hámori Éva, Kovács Eszter, Füzi 
Mária és Kapyné Aranyos Györgyi, 
aki  kiemelte, hogy a kis szalag az 
egybetartozást is jelzi. 
A végzős tanulók nevében Horváth 
Anna mondott köszönetet a taná-
roknak, szülőknek, nagyszülőknek. 

Diáktársait bíztatta: „merjünk olyat 
tenni, ami pillanatnyilag jó ötlet-
nek tűnik, mert a végén kiderülhet, 
hogy tényleg az volt”. Baranyay 
Csaba lelkész Szent Patrik kódex-
beli áldásával fordult az ünneplő 

közösséghez: „Az Úr legyen te-
benned, hogy megvigasztaljon, ha 
szomorú vagy. Az Úr legyen körü-
lötted, hogy megvédjen, ha mások 
rád rontanak. Az Úr legyen fölöt-
ted, hogy megáldjon téged”.
A Balog iskola tornatermében si-
keres volt a nyitótánc, a 12. A és 
B. osztályos tanulók összefoglalták 
egy műsorban a diákélményeket. 

IS
KO

LÁ
K
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Utcanév: Szent Lénárd utca
2000 év nyarától található meg ez 
az utca, a Rákóczi Ferenc utca  és a 
Petőfi tér között.
Négy szentről van már elnevezve 
utca városunkban, de Szent Lénárd 
több szálon is kötődik városunkhoz. 
Szent Lénárd és Szent Donát szob-
ra egykor az északi kapuhoz vezető 
hidat díszítette, most a Rájnis utca 
10. szám alatt, a Somogyi-ház 
homlokzatán lévő szoborfülkében 
található (1994-ben restaurálta 
Módy Péter) Az egyik legelterjed-
tebb védőszentnek számított a ba-
rokk korban. Lénárdot a betegek, 
kovácsok, pásztorok és a rabok vé-
dőszentjeként is tisztelték. Ezért lát-
ni bilincsekkel, de püspöknek is fel 
volt szentelve, ezért pásztorbottal is 
ábrázolták. A bilincs és a pásztorbot 
jellemzőnek számított az ábrázolás-
ban. A marhapestis ellen is őhozzá 

imádkoztak a népek, ezért is látható 
a szobor 1764 óta Kőszegen.
A németek is nagy tisztelet-
ben tartották, védőszentje volt 
Kőszegfalva első kápolnájának, 
amit lebontottak, mert kicsinek 
bizonyult. 1853-ban szentelték fel 
az új templomot Szent Lénárd tisz-
teletére, amelyhez az anyagiakat 
részben Kőszeg városa és részben 
a falu lakossága gyűjtötte össze 
nemcsak Schwabendorfban, ha-
nem a környező falvak lakosaitól is.
Egy kicsit elfeledve a Petőfi téren, 
a sporttelepen is áll egy Szent Lé-
nárd-kápolna használaton kívül. A 
hagyomány szerint ott áll, ahol a 
török sátrak álltak 1532-ben.
Lénárd hajdani tiszteletét család-
neveink is hirdetik: Lénárd, Lénárt, 
Léránt, Lékó, Leskó. 

Plechl Ildikó

95 éves
Brückler Józsefné 1923.12 .02-án 
született Kőszegen, azóta a szü-
lővárosában él. Mondl Mária  95. 
születésnapját a nagy család meg-
ünnepelte, amit a asszony nem tar-
tott fontosnak, mégis egy szép nap 
lett számára. Örömmel fogadta 

Huber László polgármester köszön-
tését is december 3-án.
Mády néni női szabóként az 1940-
es években a környező falvak 
jómódú családjainál vállalt varró-
női munkát élelmiszerben kapott 
fizettségért. A háborúban a varrólá-
nyokat is bevonultatták katonának. 
Az unokák mesélték az óvodában, 
hogy a mami „varrókatona” volt, a 
papa „trombitás” katona. Mády néni 
önálló kisiparosként is dolgozott, az 
ipartestületben évekig vezetőségi 
tag volt. Büszke gyermekeire, Ottó 
Budapesten, Erika Székesfehérvá-
ron alapított családot. A két köz-
gazdász és két jogász unokája nyolc 
dédunokával ajándékozta meg. A 
családi összejövetelek idején elma-
radhatatlan az általa kézzel gyúrt 
tészta, hisz „még csak” 95 éves. 

A Lelkes család
November 28-án nyílt meg a Pesti 
Vigadóban jelentős érdeklődés mel-
lett „Egy Művészcsalád alkotóvilá-
ga” című kiállítás, a Magyar Művé-
szeti Akadémia, valamint a Magyar 
Design Kulturális Alapítvány rende-
zésében. A Lelkes család 12 tagja 
a vizuális művészet minden ágát 
képviselte. Feledi Balázs művészeti 
író méltatta az alkotásokat, vala-
mint a tehetséges család sokoldalú 

tevékenységét. Szinte nincs párja a 
magyar társadalomban, ahol gene-
rációk rendelkeznek ilyen művészi 
adottsággal. Czeizel Endre geneti-
kus is felfigyelt erre a jelenségre. Az 
idős Lelkes István a kőszegi Bencés 
Gimnázium rajztanára volt a 40-es 
években. Kőszegről a Műemlékek 
sorozatban írta a mai napik legau-
tentikusabb monográfiát. Testvére 
pedig a fotók nagy részét készítette.

Bronzérem  
November 30-án a 7. osztályos 
Bersekes diákok és tanáruk indult 
el Budapestre egy országos díját-
adóra. Az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium és az Italos Karton 
Egyesülés Zöldenjobb.mp4 elneve-
zésű pályázatára nevezett be  a di-
ákcsapat egy lendületes kisfilmmel. 
A szakmai zsűri a 102 beküldött 

pályaműből országos harmadik 
helyet ítélte oda a kőszegieknek. 
A film elkészítésében a következő 
diákok vettek részt: Weidl Mónika, 
Kumánovich Kata, Kumánovich 
Alíz, Bánó Ádám és Dallos Adrián, 
a filmben még szerepeltek: Lő-
rincz Loretta, Berki Noémi, Nagy 
Dzsesszika, Imre Eszter és Lovagi 
Fanni. A felkészítő tanár: Hollósiné 
Breznyiczki Mariann volt.
Gratulálunk!

Hulladékból 
December 16-ig, így a forraltboros 
adventi délutánokon is megtekint-
hető azoknak a szép és remekül 
megmunkált tárgyaknak a kiál-
lítása a Lábasházban, amelyek a 
„Hulladékból újra élet” pályázati 
felhívásra érkeztek a Natúrparkhoz. 
Meglepően nagy volt az érdek-
lődés. Gondban is volt a Németh 

János, Trifusz Péter és Széplakiné 
Tamási Gabriella alkotta zsűri, 
amely kiemelten értékelte a tartó-
san és jól használható alkotásokat. 
Érdemes lesz elidőzni a színvonalas 
munkák között. 
December 16-án vasárnap délután 
Széplakiné Tamási Gabriellával 
használt dobozokat alakíthatunk át 
karácsonyi díszdobozokká a Rajnis 
u. 1. alatt, a házasságkötő terem 
fűtött kapuszínében. 

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

A Gráf Zsuzsanna vezette Magyar 
Örökség, Junior Prima és Prima 
díjas Angelica Leánykar november 
7 – 11. között Kazahsztán főváro-
sába, Asztanába látogatott, Baranyi 
András nagykövet meghívására. 
Cél volt a kulturális kapcsolatok 
erősítése, a magyar zenekultúra 
megismertetése. Az útra elkísérte 
a Leánykart Tóka Ágoston Junior 
Prima díjas orgonaművész, aki a 
koncertek közreműködője és szólis-
tája volt. A kórus első önálló hang-
versenyének műsorában Kodály, 
Bartók és Liszt művein túl hang-
súlyt kapott magyar zeneszerzők 

műveinek bemutatása is. A telthá-
zas koncertteremben a közönség 
felállva tapsolt. November 10-én 
a Leánykar Karagandába utazott, 
Kazahsztán legnagyobb katolikus 
közösségéhez. A templomban adott 
hangverseny után Adellio Dell’Ora, 
Karaganda püspöke úgy fogalma-
zott, hogy a -20 fokos hidegben a 
Leánykar felolvasztotta a szíveket. 
Karácsony után várható egy ösz-
szefoglaló a turnéról a Kossuth 
Rádióban. Baranyi András nagy-
követ megköszönte a kórusnak a 
kapcsolatokat erősítő művészi kon-
certeket.

Angelica Leánykar
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Kilenc éve Kőszegen
Joachim és Brigitte Grossauer ki-
lenc éve költöztek Kőszegre, miu-
tán egy félkész, panorámás házat 
megvásároltak és felújítottak. A 
végtelen jókedvvel, barátsággal 
rendelkező házaspár 55 éven át 
töltötte szabadidejét Magyarorszá-
gon. November 29-én a jóbarát, 
Soskó házaspár látogatásához 
csatlakoztam. Amikor távoztam 
tőlük, Joachim egy magyar népdal 
éneklésével kísért ki az autóig.
A Grossauer házaspár magyar föl-
dön kezdte el a nyugdíjas éveket. 
Eladták a Kronberghof-ban lévő 
szálloda komplexumot, amelyet 

egy ötszáz éves malomból saját 
munkával 45 év alatt hoztak létre 
lovardával. A háromgyermekes há-
zaspár egyik lánya Kőszegpatyon 
él, és ott működtet egy lovardát. 
A díjugrató bajnok címet is viselő 
Sonja Grossauer csendes, nyugodt 
helyet keresett és talált meg húsz 
évvel ezelőtt. 
Amikor a házaspár befejezte a ven-
déglátásban töltött évtizedeket, 
több helyen kerestek maguknak 
házat, Olaszország, és másik lányuk 
lakóhelye, Tirol is a listán szerepelt. 
Aztán Bükről Kőszeg felé közeledve 
meglátták a mostani, akkor még 
félkész házat, majd döntöttek a 
letelepedés mellett. A költözést in-
dokolta Graz, Bécs, Balaton közel-
sége, és ennél erősebben a magyar 
mentalitás, a barátság.
„A kőszegi kapcsolatok Rénánál 
tartott születésnapon kezdődtek, 
a baráti kör szélesítését a Soskó 
házaspár szolgálta” – mondta 
Brigitte, majd hozzáfűzte, hogy 
„sohasem érezték, hogy rosszul 
döntöttek a lakóhelyük kiválasz-

tásánál”. A férj, Joachim mostanra 
már a fél várost ismeri, szavai sze-
rint „itt egy nagyon szép környe-
zetet ismertünk meg, Különösen 
sok barátot találtunk”. Elmondta, 
hogy azokon a városi programokon 
vesznek részt, ahol a magyar nyelv 
hiánya nem okoz gondot. A férfi 
a gyalogtúrái során megismerte a 
kőszegi hegyeket, és együtt sétál-
nak a Csónakázótónál.  
Brigitte Grossauer a Kőszegi Be-
teg Gyermekekért-Myrtill Alapít-
vány alapító tagja, és rendszeres 
támogatója. A beteg gyermekekért 
2013-ban tartott koncerthez je-

lentősen hozzájárultak.
Brigitte Grossauer a Mirtyll Ala-
pítvány kuratóriumának is tagja, 
hangsúlyozta, hogy az alapítvány 
közreműködésével a segítség min-
dig rászoruló gyermekekhez ér-
kezik. Az adakozásnak karácsony 
közeledtével még nagyobb a jelen-
tősége. 
A Grossauer család számára fontos 
a karácsony, amelyet együtt tölte-
nek el.  Advent érkezését december 
1-jén a kőszegi és a közelben élő 
osztrák barátokkal zenés este kere-
tében köszöntötték.

Kámán Z  

Fülilleszték AKCIÓ Elem AKCIÓ

50%
A kép csak
illusztráció.

Az akció szilikon, kemény vagy félkemény
illesztékekre és vékony csőre vonatkozik.

A jó illeszték elengedhetetlen része a
hallókészülékének és hozzájárul

a tökéletes halláshoz.

Amennyiben ellátogat hozzánk,
hallókészülék elemét

5 Ft
/ db

Látogasson el hozzánk, és vegye igénybe szolgáltatásainkat: 
 Ingyenes hallásszűrés
 Ingyenes hallókészülék próbahordás, tesztelési lehetőség 
 Hallókészülék és kiegészítő eszközök, tisztítószerek értékesítése 
 Hallókészülék tisztítás és szerviz
 Személyre szabott hallásgondozási program akár
 egy életen keresztül

Kőszeg,
 Rákóczi út 6.

Telefonszám: 06 30 473 9642

Megnyitottuk halláscentrumunkat
Kőszegen.

áron vásárolhatja meg!

*Ajánlatunk a kijelölt üzletünkben, 2018. december 31-ig érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze. Egy személy legfeljebb 2 levél (12 db) elemet vásárolhat.
Az akció kizárólag hallókészülék viselők számára szól. Résztvevő üzletünk: Kőszeg,  Rákóczi út 6.

www.geers.hu

Kérjen

időpontot!

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Horti Józsefné Horváth Máriát (91 
éves), Talabér Lajosné Csonka Má-
riát (90 éves), Zechner Antalné Ág-
falvai Etelkát (91 éves), Mércz Fe-
rencné Nagy Erzsébetet (90 éves).
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Mit ér egy hang?
A Kőszegi Katolikus Karitász jóté-
konysági hangversenye évről évre 
több látogatót vonz. Az ünnepi 
alkalmon Sárközi Antalné a szer-
vezet nevében szólt Gál Sándor 
volt kőszegi káplán és Nagy József 
plébános atya ötletének megva-
lósulásáról, a tizenkilenc éves ha-
gyományról. Beszámolt a Karitász 
közösségi házban folytatott tevé-
kenységéről, a segítők munkájáról, 
elismeréséről.
Ebben az esztendőben különö-
sen sokan jöttek el a Jézus Szíve 
Plébániatemplomba, hiszen ez al-
kalommal búcsúzott, zárta le 40 
éves zenei pályáját Bazsó Cecília 
kántor. A padsorokban már jóval a 
koncertet megelőzően gyülekezett 
a közönség. Az érdeklődés egyben 

tisztelgés is volt a jó szándékú 
kezdeményezés és Bazsó Cecília 
előtt. Az esten Kőszegfalvi Ágnes 
konferált.
Az orgonaművészt – a többi sze-
replő mellett – Németh Csaba 
káplán köszöntötte. Az ünnepet, 
az adventre való ráhangolódást 
az egyházi iskola kórusa segítette. 
Olyan élmény részese lehetett a 
közönség, amilyet egyre ritkábban 
élvezhetünk. A gyermekkar klasz-
szikus kóruszenei érzékkel szólalt 
meg. Angyalok – szoktuk hasonlí-
tani a gyermekhangokat –, és igen, 
a zenei alázat, a kedvesség, az ár-
tatlanság, a harmóniák melengető 
egyvelege mind-mind rámutatott: 
Itt valami fontos történik! A kórus, 
az iskola szinte már elválasztha-

lint atya –, akitől már megszok-
hattuk, hogy „dalban is prédikál”, 
ezúttal két művet hozott. (Wolf: Ave 
Maria; Rolf Løvland- Orbán Tamás: 
Mit ér egy hang? Zongorán kísért 
Mészáros Renáta és Hoffner Tibor, 
hegedűn közreműködtek: Varga 
Izabella és Hoffner Kinga) 
Mit ér egy hang? – szól a magyar 
szöveg. Valóban mit is ér? És mit ér 
ezernyi hang, amikor olyan nemes 
célért csendül, mint ezen az estén? 
Senki nem tudhatja a teljes választ. 
Mert az összegyűlő adományokon 
túl sokkal több az, ami született, 
és amit szétosztott a fellépők sora. 
Egy kevés „bölcsességgel” talán azt 
mondhatjuk, hogy minden (hang, 
cselekedet, gondolat…) annyit ér, 
amennyivel gazdagabbak leszünk 
tőle. És, ugye, a gyarapodás ebbéli 
fogalmát nem kell elemezni?

Tóthárpád F.

tatlan a Kőszegi Vonósok muzsi-
kusaitól. Scheer Bernadett, Süléné 
Fodróczy Gabriella és Scheer Uwe 
(zongorán kísért Márta nővér) ve-
zényletével nagyszerű zenei fel-
ütéssel kezdődött a koncert, a vo-
nós együttes önálló előadása pedig 
(T. Albinoni: Adagio, közreműködött 
Horváth Márk orgonán, vezényelt 
dr. Csabáné Király Erzsébet) ezúttal 
is újabb híveket szerzett a kőszegi 
vonósmuzsika számára. 
A Karitász jótékonysági koncertje 
elképzelhetetlen a Kőszegi Egyházi 
Kórus szereplése nélkül. Énekük a 
zenekari kísérettel úgy töltötte be 
a szentély előterét, hogy kérésük: 
Dona nobis Pacem! (Mary Lynn 
Lightfoot: Adj nekünk békét!) a 
kórus életében is kiemelkedő ritka 
szép, sokakat megérintő pillanatnak 
számít.
Egykori káplánunk – Gombos Bá-

A MIÉRT-ek hangjai
Sok-sok ünnep és még több hét-
köznap… talán ez, ezek a legjel-
lemzőbbek egy kántor szolgálatára. 
Hányszor emelte ujjait az orgona-
billentyűk fölé, hányszor csendült 
fel jól ismert hangja a karzatról? 
Bazsó Cecília negyven éves zenei 
pályáját koronázta meg november 
25-én a Jézus Szíve-templomban.
Gyakran csak megkésve figyelünk 
oda a jelentős eseményekre, tel-
jesítményekre, személyekre. Ez az 
alkalom hűen tükrözte a közönség, 
a hívők és nem hívők elismerését 
és háláját. Ahogyan Csaba atya 
mondta: rácsodálkozhattunk, de 
„nemcsak a hangjegyek egymás-
utánjának harmóniájára, hanem 
saját magunkra is”!  

Gombos Bálint atya Sík Sándor Te 
Deum című versével tisztelgett az 
ünnepelt előtt: „Téged Isten dicsér-
lek, / és hálát adok mindenért” – 
utalt a hűséges kántori munkára.
A felcsendülő művek az orgona-
művész zenei pályájának egy-egy 
állomását is jelképezhetnék. 
A nyitódarab (L. Boelmann: Toc-
cata) után a művésznő lányai 
(Varga Izabella és Hoffner Kinga) 
együtt zenéltek édesanyjukkal. G. 
F. Handel: g-moll szonátája (Largo 
és Allegro) a két hegedű hangjával 
a megható családi együttzenélések 
élményét idézte. J. S. Bach: d-moll 
Toccata és fuga c. művében Varga 
Ferenc, Varga Izabella párja közre-
működött kürtön.

A záró darab (Lisz F.: B-A-C-H 
Fantázia és fuga), mint megtudtuk, 
„Cili” „életét tükrözte, mondta el”. A 
születést, a gyermekkort… a fent-
lent hullámzását… és a MIÉRT?-
eket, a megnyugvást illusztrálta az 
orgonamuzsika eszközeivel. Ezzel 
a művel búcsúzott Bazsó Cecília a 
Jézus Szíve Plébániatemplom or-
gonájától.
A koncert szervezésének körül-
ményeiről elmondta: „Egyszer az 

életben behódolok a modern világ 
szelének, hiszen a negyven év alatt 
nagyon kevés elismerő szót, köszö-
nömöt kaptam!” 
Bazsó Cecília 2018. december 
1-től nyugdíjba vonul. Ujjainak 
érintését még érzik az orgonabil-
lentyűk, a lábpedálok még felisme-
rik a játékát, de mostantól másként 
szól majd a kőszegi nagytemplom 
orgonája!

Tóthárpád F.
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Kip Majke Božje Fatimske

Hrvatska sveta maša na čast 
Majke Božje Fatimske
U Kisegu na čast Majke Božje Fatimske od 
2000. ljeta se svečuju svete maše u crikvi „Srce 
Jezuševo”. Hrvati i Nimci jedan put u ljetu ima-
ju mogućnost svoju pobožnost na materinskom 
jeziku prikazati. Nimci u protulićnom, Hrvati u 
jesenskom terminu. Tako se je to dogodilo i ljetos 
13. novembra, subotu navečer u 18 uri. Pred 
mašom u znaku pobožnosti molili su se „Oče-
naši”. Krez ponavljanje molitve človik se smiri, 
najde duševni mir, 
ča u ovoj nestrpljivoj 
svakidašnjici većkrat 
i zgubi. Zazvonili su 
zvoni jedne najlipše 
neogotske crikve u 
Madjarskoj i zvali su 
vjernike  na hrvatsko 
vjersko slavlje. „Bud 
zdrava dična Marija” 
si je zajačio zbor Zora 
uz kantorsku pratnju 
Balaža Orbana. Ki-
seški farnik, rodjeni 
Petrovišćan, Vilmos 
Harangozó za glav-

nog celebranta pozvao je farnika Rasporka i 
Pajngrta Ivana Karalla. Velečasni u svojoj prodiki 
govorio je o Marijinom majčinstvu, s kim je od 
prvoga trenutka primila  Božju poziv. Do smrti je 
pratila, pomagala, čuvala svojega Božjega sina, 
kao i nas, ki vjerujemo u Majčinoj pomoći. Sveta 
maša ka je bila aldovana za grišnike i familije 
završila se je trojezičnim  ophodom sa svićami u 
crikvi. Neka nam i ovo vjersko slavlje daje priliku 

da čestitamo ÷Srić-
ne i blagoslovlje-
ne Božiće” svim 
Hrvatom, vjerni-
kom i štiteljem ove 
novine. 
November 13-
án a Jézus Szíve 
templomban hor-
vát nyelvű szent-
misét tartottak a 
Fatimai Boldog-
ságos Szűz Mária 
tiszteletére.

Marija Fülöp 
Huljev

Čestitka
Novembara 6. na „Danu kraljskoga grada”, Samo-
upra  Kisega naprik je dala nagrade i odličja  onim 
osobam ke su za Kiseg peldodavno djelovale. Za 
istaknutu djelatnost na polju kiseških Hrvatov,ka-
toličanske vjerske zajednice i Samouprave Kisega 
nagradu „Za grad Kiseg” dobio je Šandor Petko-
vić predsjednik mjesne Hrvatske samouprave. Od 
srca čestitamo ovomu priznanju jer ki poznajemo 
Šandora Petkovića vidimo kako nesebično i poni-
zno djela za svoje Hrvate, za vjerničku zajednicu i 
za Kiseg. Neka Te Bog Živi i za našu radost! 

Šandor Petković sa odličjem i načelnik Kisega László Huber
/Inter net/ 

Német nemzetiségi hírek
Erfolgreiches Rezitationswettbewerb 
A Balog iskolát 2018. november 29-én 3 kate-
góriában 6 tanuló képviselte a Német Nemzetiségi 
Vers- és Prózamondó Verseny Vas-Zala megyei for-
dulóján: Koltay Evelin és Koltay Eliza 1.a, Polyák 
Mercédesz 4.a, Bencsics Regina, Bodovics Előd 

és Frank Borbála 5.a osztályos tanulók. Koltay 
Evelin, Polyák Mercédesz és Frank Borbála to-
vábbjutottak a regionális fordulóba, így tavasszal 
Mosonmagyaróváron is bemutatkozhatnak. 

Weihnachtswettbewerb in der Günser Béri 
Balog Ádám Grundschule
2018. december 3-án, advent első vasárnapja 
után játékos délutánra hívta a Balog iskola né-
met nyelvi munkaközössége a 3. és 4. évfolya-
mos diákjait. Vidám feladatok, mint szaloncukor-
kóstolás, girland fűzés pattogatott kukoricából, 
karácsonyi illatok felismerése, karácsonyi dalok, 
az ünnepkörrel kapcsolatos kérdések várták a 
versenyzőket és megemlékeztek arról is, hogy a 

÷Csendes éj…” című 
dal 200 évvel ezelőtt 
született. A program 
végén a munkaközös-
ség teával, karácsonyi 
süteménnyel vendégel-
te meg a csapatokat. Az 
első helyet holtverseny-
ben két csapat (3.a és 
4.b), a második helyet 
három csapat (3.b, 4.a 
és 4.b) nyerte el.

Adventskalender in Schwabendorf 
Immár hagyomány, hogy a kőszegfalvi házak 
ablakait feldíszítjük, mint egy „ablakkalendá-
rium”-ot. Karácsonyig minden nap más család 
vállalja a ház ablakainak dekorálását. Nagyon 
készséges és nyitott mindenki, köszönjük.

Adventskranz
A Vas-Zala megyei német énekkarok találkozója 
ebben az évben december 1-én, Alsószölnökön 
került megrendezésre. Advent első szombatján 
ismét jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

Adventsklang in Schwabendorf, in der Kirche
Adventben, december 8-án a hagyományos kon-
certjét rendezte meg Kőszegfalván a Kőszegi Né-
met Önkormányzat. A hangversenyen gyerekek, 
a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus, az Alpensänger 
kórus énekelt, és Horváth Ildikó orgonán játszott.

Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit, frohe Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr! 
                       Kőszegfalvi Ágnes  NNÖ elnöke
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In memoriam
Jenkei Ede (1925–2018) 
Kőszeg egyik színes életű, avatott 
és gazdag szellemű egyénisége 
november 24-én 94. életévében 
örök nyugalomra tért.
Kőszeget szerető, magyarságát 
büszke szerénységgel megvalló 
személyisége bőven tükröződik 
életútjában. Az „ép testben ép lé-
lek” eszmény egyik hordozója volt. 
Sportember; helytörténeti kutató, 
minden írásbeli értéket gyűjtő, 
publikáló; diploma előtt álló fia-
talokat mentoráló tevékenysége 
példamutató.
Jenkei Ede 1925. március 20-án, 
Kőszegen született négygyermekes 
földműves családban, egyedüli fi-
úként. A fizikai munkából bőven 
kivette részét már iskolás korában. 
Kőszegen az elemi, majd a polgá-
ri iskola elvégzése után a Magyar 

Királyi Liceum és Tanítóképző In-
tézetben szerzett tanítói oklevelet. 
Tanult a keszthelyi Mezőgazdasági 
Akadémián, de a háborús évek 
katonáskodása után a labdarúgás 
szeretete hazatérítette Kőszegre. A 
Nemez- és Posztógyár alkalmazott-
ja lett 1946-ban, és ez a cég volt 
– a névváltoztatások mellett – az 
egyetlen munkahelye negyvenkét 
és fél évig. Festöde üzemvezetője-
ként ment nyugdíjba.
1940-től aktív labdarúgóként 185 
meccsen 110 gólt szerzett csatár-
ként, védőként. Játékos edzőként, 
majd edzőként 25 éven át kama-
toztatta pedagógiai ismereteit. 
Nagy kedvvel, szép eredményeket 
felmutatva nevelte a kőszegi fiatal 
sportolókat. Tanítványai szertettel 
és tisztelettel őrzik emlékét.

Különösen nyugdíjas évei alatt sza-
porodtak meg hely- és sporttörté-
neti írásai, cikkei. (Vas Népe, Vasi 
Honismereti Közlöny, Amicus, Kő-
szeg és Vidéke, TÉMA.) Könyvei: 75 
éves a KSE (1987), Kőszeg város 
sportélete (1778-2002), Ki kicsoda 
Kőszeg sportéletében?  (2012, társ-
szerző egyik unokája: Kiss Márton).
Megbecsült tagja volt a Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 

Egyesületnek, a Kőszegi Polgári 
Kaszinónak, valamint 39 éve a Kő-
szegi Hétfői Társaságnak.
Sportolói és írói tevékenységét 
nagyban segítette szerető feleségé-
nek óvó gondoskodása, gyermekei 
csal ádjának harmonikus, sikeres 
élete, barátai iránta megnyilvánuló 
tisztelete.
Mi, a Hétfői Társaság maradék 
három tagja őszinte tisztelettel 
nyugtáztuk, majd teljesítettük 
nosztalgiázó óhaját, hogy látogas-
suk meg cserkészélményeinek egy-
kori helyszínét, a Szent Vid alatti 
Garabonciát (90 éves volt ekkor), 
majd egy évvel később nézzük meg 
az Őz-kutat, és újabb egy eltelté-
vel felmenjünk az Írottkőre. Ezeket 
a túrákat autóval, közelítő módon 
teljesítette, de a kilométerszám 
gyalogosan is jó teljesítmény volt.
Fájó szívvel búcsúzunk kedves bará-
tunktól, a gyászoló hozzátartozóknak 
mielőbbi megnyugvást kívánunk!

A KHT tagjai
 

Hirtelen a fejéhez kapott
„Azt akarom, hogy az emberek 
mindig mosolyogjanak, és ne néz-
zenek keserű szemekkel egymásra” 
– fogalmazta meg kívánságát dr. 
Juhász Ferenc. A közgazdász Kősze-
gen, a Ferenc Józsefről elnevezett 
bencés gimnáziumban végezte a 
középiskolai tanulmányait. Szavai 
szerint reménységekkel telt el a 
boldog, fiatal kor. Az egyetemi ta-
nulmányai alatt a háború viharai 
külhonba szólították. A távoli föld-
rész, Ausztrália támogatásával írta 
meg a doktori disszertációját Angli-
ában a tengervíz ár-apály jelensé-
génél meglévő energiahasznosítás 
lehetőségeiről. 

A közgazdász évtizedeken át tá-
volt élt Magyarországtól, de erő-
sek maradtak a rokoni, a baráti 
kapcsolatok. Stabil kötelék volt a 
Kőszegen élő édesanyja, aki rend-
szerint meglátogatta a fiát Európa 
egy-egy városában. Dr. Juhász Fe-
renc 1975-ben tért vissza először 
Kőszegre. Nyugdíjas korában az 
egykori házuk, a Kert utca (a mos-
tani református templom) közelé-
ben alakította ki az otthonát.
November 26-án itt beszélgetttünk 
dr. Juhász Ferenccel, aki készült a 
saját karácsonyára, amelyet egy 
mediterrán városban tölt el. Az 
egykori bencés-diák a Kőszegen 

eltöltött fiatalsága gyönyörű vilá-
gáról beszélt, annak ellenére, hogy 
akkor háború pusztított Európában. 
„Mi boldogok voltunk, mert nem 
tudtuk a jövőt, senki sem tudta 
a jövőt. A karácsony ünnepe a 
Mikulással kezdődött” – mondta 
az idős férfi. A fiatalságában benne 
volt a bátorsága is, mert Mikulás-
nak öltözve elment osztályfőnöké-
hez, és felolvasta neki a bűneit. Az 
1940-es évek szenteste pillanatait 
megőrizte. A karácsonyfát a család 
együtt díszítette. A városkapu mel-
lett szólt a zene, ropogott a vastag 
hó, amikor éjféli misére mentek. Az 
idős férfi boldogan mondta, hogy 
14 éves korában munkával – fuva-
rozásnál rakodással és tanítással – 
keresett pénzből tudott a szüleinek 
ajándékot adni. „A cukrot otthon 
készítettük el. … Szép világ volt, 
boldogok voltunk, nem volt ve-
szekedés. Szenteste imádkoztunk 
és énekeltünk a fa alatt. Minél 
idősebb vagyok, annál jobban 
visszatérnek emlékeimben azok 
a percek” – fogalmazta meg. Szü-
leinek hét-hét testvére volt, neki 
nincs testvére, szavai szerint „már 
akkor megkezdődött az egy gyer-
mekes világ”.  
Feri bácsi hirtelen a fejéhez kapott: 
„Bocsánat, fájdalmaim vannak, 

van egy betegségem” – szakította 
félbe visszaemlékezéseit. A bosz-
szankodás lett rajta úrrá azért is, 
mert a Bencés-templom felújításá-
ban senki nem akar segíteni. Ke-
serűen kimondott szavai szerint a 
„világ elindult a világ vége felé”.
Dr. Juhász Ferenc egy boldog világ 
felé haladt, ahol tudott segített, 
támogatásával valósulhatott meg 
Kőszegen sok program, és szépül-
hetett meg több műemlék. Feri 
bácsi kőszegi volt és az is maradt. 
Fontosak számára a családi kap-
csolatok, és a korosztályos barátok. 
Fix pont az életében a „hétfői ba-
rátok köre”, a Kőszegi Hétfői Tár-
saság, akik közül november 24-én 
elhunyt Jenkei Ede. Feri bácsi uta-
zását elhalasztotta, hogy barátját 
utolsó útjára elkísérje.

Kámán Z

DECEMBER 17-ig tartós 
élelmiszereket gyűjtenek a 
Plébánián (Jurisics tér 12.) 
a rászorulók megsegítésére 
hétfőtől-péntekig (kivétel 
szerda) de. 9-12-ig, illetve 
hétfőn és csütörtökön 15-
17-ig. Aki teheti, támogassa 
a rászorulókat, mint az elő-
ző években is tették sokan.
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Evangélikusok
hírei 
• December 24. Karácsonyeste
18 óra Karácsonyesti istentisztelet 
• December 25. Karácsony első 
napja
9 óra Úrvacsorai istentisztelet a 
templomban
10.30 Családi úrvacsorai istentisz-
telet a templomban 
• December 26. Karácsony má-
sodik napja
9 óra Úrvacsorai istentisztelet a 
templomban
10 óra Úrvacsorai istentisztelet a 
szeretetotthonban
• December 31. hétfő Óév napja
18 óra Óév esti istentisztelet – em-
lékezés gyertyagyújtással 
• Január 1. kedd
9 óra Újévi úrvacsorai istentisztelet 
a templomban
• Január 6. vasárnap, Vízkereszt 
ünnepe
9 óra Vízkereszt ünnepi istentiszte-
let a templomban
10.30 Családi istentisztelet a gyü-
lekezeti teremben

Advent fényei
Az első gyertya

„Az advent a várakozás, a készü-
lődés ideje mindazok számára, 
akik az isteni üdvözítő Krisztus-
sal való találkozás reményében 
a Karácsony Szent Ünnepére 
készülnek, akik lelkük mélyén 
őszinte szeretettel várják, hogy 
befogadhassák őt. Jézus minden 
ember szívébe el akar jutni, hogy 
ott békességet, örömet teremtsen. 
Nyissuk ki a szívünket, hogy be-
teljesíthesse szándékát” – ezekkel 
a szavakkal kezdte el az adventi 
első gyertya meggyújtásának ün-
nepét Harangozó Vilmos esperes-
plébános. Majd az „úr legyen vele-
tek” ajánlással az atya megáldotta 
a szépen elkészített, feldíszített 

adventi koszorút, és meg-
gyújtotta az első gyertyát. 
Az adventi gyertyagyújtás 
sok embert vonzó ünnep-
pé változott az elmúlt év-
tized alatt. Mostanra már 
az első gyertya fellobba-
násakor is alaposan meg-
telik az ünnepre érkezők-
kel a Jurisics tér, amely az 
elmúlt évtől feldíszített 
környezetben, fényárban 
úszik. A Natúrpark szer-
vezésében egyre több 
a kézműves árus, és ott 
vannak a borosgazdák is, 
hogy a változatos progra-
mokhoz melegítő italokat 
kínáljanak. A Kőszegi Tornyosok az 
ünnep szép dallamait szólaltatták 
meg. A Jurisics tér két templomá-
val, az egyedi hangulatot árasztó 
városháza épületével különleges a 

tér hangulata, és minden remény 
megvan arra – Győrffy Gábor, egyik 
főszervező szavai szerint –, hogy a 
későbbi években a teljes teret be-
töltsék a programok.

Reformátusok
Kedves Kőszegi Polgárok, Jézus 
Krisztus megjelenésére várakozó 
Testvérek! Mindenkit nagy sze-
retettel invitálok a közös adventi 
gyertyagyújtások alkalmára, hogy 
igyekezzünk közösen megragadni 
a Karácsony lényegét! A Karácsony, 
Jézus Krisztusban Isten új és vég-
érvényes, mindenre elegendő és 
minden eddigi szövetséget felülíró 
szövetséget kínál az ember számá-
ra. Akarunk-e Ővele szövetségbe 
kerülni? Örvendezünk-e ennek 
a szentséges lehetőségnek? Vagy 
inkább a karácsonyi ünneplés ünk 
megmarad a fenyőünnepély szin-
ten, a családi meghittség szintjén. 
A testet öltés ünnepének nagy üze-
nete ez: Ragad meg Isten által ne-
ked is a Jézus Krisztusban felkínált 
örök-élet-szövetséget. Valljuk meg 
közösen: számunkra a Karácsony 
Isten örök szövetségének örömmel, 
és hálával való elfogadása.

Donatin Tamás
református lelkész

A második gyertya

December 9-én délután a Fő té-
ren Horváth Tünde vezetésével az 
önkéntesek, hét angyal segítsé-
gével feldíszítették a „mindenki” 
karácsonyfáját. A Jurisics téren 
emberek tömege vette körül a 16 
natúrparki kézművest, illetve a 8 
étel-, italárust. A kőszegszerdahelyi 
Vadrózsa Néldalkör dalos percei 
után a fúvószenekar tartott Adventi 
koncertet. 
„Jöjj népek megváltója” ének-

kel kezdte a gyertya-
gyújtás szertartását az 
evangélikus énekkar. 
Baranyayné Rohn Er-
zsébet lelkész kérte, 
hogy „a hétköznapi-
ságban ne tévesszük 
szem elől a szenthez 
vezető utat. Kérdés, 
hogy a nagy sürgés-
forgásban megreke-
dünk, vagy tovább 
megyünk, és eljutunk 
a célig”. 
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Akció! 

A kivágott szelvény bemutatójának!

Egy kevés idő
Székely László Kőszegen 1938. január 1-én kezdte meg plébánosi te-
vékenységét. A főpásztor ajánlása alapján Szabad Királyi Város jogán a 
képviselő-testület választotta meg a város plébánosának. Az 1952-es 
évre vonatkozó feljegyzése szerint: „Püspökkel közölték, hogy én nem 
maradhatok Kőszegen. … A hívektől nem vettem érzékeny búcsút. 
Azt találtam mondani, hogy ’Egy kevés idő, és nem láttok engem; és 
ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem’.” 
Az apátplébánost 97 éves korában elszólította a halál, kívánsága szerint 
Kőszegen nyugszik.
A városban töltött éveiről feljegyzéseket készített. Dokumentálta Kőszeg 
tragikus éveit, a világháború, a zsidóüldöztetés eseményeit, az orosz 
csapatok tetteit. Körlevelében vigaszt nyújtott a nőknek, akik „öröm 
nélkül néznek anyai örömök elé”. A háború után egyházi vezetőként 
megélte a kommunista hatalomátvételt. Feljegyzéseiben részletesen 
beszámol a Kálvária-templom felgyújtása (1947) utáni állapotokról. 
1948. december 27-i bejegyzésében írja, hogy a helyi pártvezér, Már-
kus Bernát ’akadémikus eszmecserében’ elzengte, hogy a plébánián 
evangéliumhamisító, népellenes plébános van. 
1949. december 28-án eltemette Eitner Gusztáv malomtulajdonost, aki 
a Kálvária-templomot villamosárammal látta el. Jegyzet tanúskodik ar-
ról, hogy „az apácák is el vannak készülve mindenre” (1950. június 12.) 
1952. január 6-án az egyházmegye öt papját letartóztatták, amelyre 
reagálva így írt: „én egy kézitáskába összecsomagoltam a legszük-
ségesebb dolgokat”.

Németh János művész-tanár festménye
Székely László apátplébánosról

Kőszegi krónika 1938-1952
Székely László apátplébános feljegyzései

Egyedi ár: 

2000 Ft/db



KORDA Könyv- és 
Kegytárgybolt
9730 Kőszeg, Fő tér 9.

Kórus-karácsony
A klasszikus kóruséneklés népsze-
rűsége csökkenni látszik, de vannak 
énekkarok városunkban is, ame-
lyek szépen művelik e nehéz mű-
fajt. Az ez irányú elhivatottság kü-
lönösen fontos a diákság körében. 
Szerepléseik ilyenkor decemberben 
jobban előtérbe kerülnek. 
A hagyományokat követő csoportok 
közé tartozik a Jurisich Miklós Gim-
názium és Kollégium kamarakórusa, 
amely sikeres évet mondhat magá-
énak: az NKA kórusok számára kiírt 
pályázat segítségével több rendez-
vényen és megmérettetésen vehetett 
részt. A csoport vezetője Tóth Kál-
mánné elmondta: „Arany minősítést 
kaptunk a Tiszán innen Dunán túl 
megyei népdaléneklési versenyen. 
Dunántúl egyik legrangosabb mű-
vészeti fesztiválján, a Helikoni játé-

kokon a zsűri értékes dicsérő szavai 
mellett ezüstminősítést érdemeltünk 
ki és eljuthattunk az Éneklő Ifjúság 
szombathelyi találkozójára is.”
Eredményeikre méltán büszkék, 
erősítik a kőszegi „kórusmozgal-
mat”. Ennek is köszönhető, hogy 
szeptemberben kilenc diák csatla-
kozott a csoporthoz, akikkel nov-
ember 21-én a Nemzeti Pedagógus 
Kar Vas Megyei Konferenciáján mu-
tatkozhattak be. A hagyományokat 
folytatják, repertoárjukat továbbra 
is a magyar kórusművek határoz-
zák meg. Legközelebb a gimnázi-
um karácsonyi műsorán az irodalmi 
színpad Kis herceg c. produkciójá-
ban közreműködnek, és énekelnek 
a kollégium az „Angyal énekel” c. 
zenés-irodalmi összeállításban.

TáF.

Minden esztendőben – már a tizen-
hetedik alkalommal – megrendezik 
az Éltető mesék városi mesemondó 
találkozót az SOS Gyermekfaluban.
A népszerű rendezvényen huszon-
négy alsós és nyolc felsős általános 
iskolás diák szerepelt. A népmesék-
től a kortárs történetekig széles pa-
lettát mutattak be a gyerekek. Álta-
lánosan jellemző volt a szép beszéd, 

a megnyerő előadásmód. Kitűnő 
előadókkal is találkozott a zsűri (Bő-
sze Éva, Juhász Noémi és Tóthárpád 
Ferenc). A felkészítő tanárok munká-
ját dicséri, hogy minden mesemon-
dó eredményesen szerepelt. Hárman 
az alsósok közül (Kumánovich Kinga 
/Bersek/, Polyák Mercédesz /Balog/ 
és Schatzl Szonja /Árpád-házi/)  
„kiemelt arany” oklevéllel, a többiek 
arany-, ezüst- és bronzminősítéssel 
térhettek haza.

TáF.

Éltető mesék

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK
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Tájékoztató
Dr. Hang Dóra háziorvosi körzetéhez 
tartozók ellátási rendjéről
Tisztelt Páciensek!

Az eddigi helyettesítési tapasztalatok alapján, Betegeink érdekében né-
hány változtatást léptetünk életbe az ellátás rendjében. 2019.01.01-től 
minden nap, 2 órában lehetőség lesz telefonon, vagy személyesen vényfel-
írási és beutaló igényüket jelezni Barna Henrietta asszisztensnél.
Telefon: 06-94/360-287, 06-30/897-51-47

• Kérjük, hogy egyéb, adminisztrációs feladatokkal (friss leletek, zá-
rójelentések, gyógy-szerjavaslatok másolása, szakorvos által kért 
beutalók, vizsgálatok igénylése, szakorvos által javasolt gyógyszer-
módosítások, táppénzes papír kiadás) szintén ebben a 2 órában ke-
ressék Henriettát!

• Ezáltal  az ellátó orvosnak jut ideje a betegvizsgálatra, gondozásra, 
terápia átbeszélésére.

• Az említett 2 órában lesz lehetőség vérnyomásmérésre, EKG készí-
tésre, injekciózásra, oltások beadására is. Kiadjuk azokat a laborle-
leteket, amelyeknek a kiértékelését más szakorvos (pl. diabetológus, 
kardiológus, reumatológus stb.) végzi el.

• A rendszeresen szedett gyógyszerek felírásának megrendelésére, 
szintén a fent említett 2 órában, ezt az igények számának függvé-
nyében akár aznapra is teljesítjük, de ígérni csak másnapra tudjuk.

• A fentiekben leírt lehetőségek miatt az említett esetekkel kapcso-
latban, és egyéb rendeléssel kapcsolatos információért, rendelési 
időben, telefonon ne zavarják a betegellátás menetét.

• A viták elkerülése érdekében sorszám húzást vezetünk be!
• Akut rosszullét esetén a beteg sorszámtól függetlenül ellátásra ke-

rülhet.
• Egészségügyi dolgozókat, kismamákat szintén soron kívül fogadunk.
• A rendelés vége előtt legalább fél órával meg kell jelenni a 

rendelőben, ezután sorszámot már nem adunk ki, a későn érkező 
betegek nem kerülnek ellátásra.  

• Továbbra is lehet a fenti telefonszámon időpontot kérni a rendelésre, 
ilyenkor nem kell sorszámot húzni. Aznapra előjegyzést nem bizto-
sítunk.

• Kérjük Önöket,  vegyék tekintetbe, hogy átmenetileg helyettesítő or-
vosok látják el a körzet betegeit, akiknek saját praxisuk, pácienseik is 
vannak, idejük behatárolt. 

• Csak a legszükségesebb esetben kérjenek háznál ellátást, lehetőség 
szerint oldják meg a rendelőbe történő eljutást!

• Azt szeretnénk, hogy a rendelési időben csak olyan orvos-beteg talál-
kozás történjen, amiben valóban segítségére lehetünk a betegeknek.

Rendelési rend:

Nap Orvos nélküli ellátás 
asszisztens által Rendelés Rendelő orvos

Hétfő 7.30 – 9.30 9.30 – 11.30 Dr. Koczor Gábor
Kedd 12.30 – 15.00 15.00 – 17.00 Dr. Pusztai Gergő
Szerda 9.00 – 11.30 7.30 – 9.00 Dr. Pusztai Gergő
Csütörtök 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 Dr. Koczor Gábor
Péntek 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 Dr. Koczor Gábor

A zökkenőmentes orvosi ellátás érdekében, tisztelettel kérjük az együtt-
működésüket, megértésüket és a fentiek tudomásul vételét!

Dr. Hang Dóra, Dr. Pusztai Gergő, Dr. Koczor Gábor,
Dr. Nagy Csaba, Barna Henrietta

Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

30 perc / min 60 perc / min 90 perc / min 120 perc /min

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna 3900 Ft / 13 € – – –
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Hát Nyak és Fejmasszázs 
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Talp-Refl exológia Masszázs
Thai Fußrefl exzonen Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage 6900 Ft / 25 € 11900 Ft / 40 € 15900 Ft / 55 € 20900 Ft / 70 €

Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage 7900 Ft / 27 € 12900 Ft / 45 € 16900 Ft / 57 € 21900 Ft / 75 €

Thai Gyógynövény Masszázs 
Thai Kräuterkugel Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage – 14900 Ft / 49 € – –

Minden vasárnap / Jeden Sonntag:  25% Kedvezmény/Rabatt!
Minden szerdán / Jeden Mittwoch:  15% Kedvezmény/Rabatt!
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Könyvtári hírek 
A Mátyás király tréfái című rejtvénylap 53 megfejtője közül a leg-
eredményesebb tanulók elismerő oklevélben és könyvjutalomban része-
sültek. I. Bak Emma (Bersek, 3.a), II. Gergye Liliána (Balog, 3.b), III. 
Polyák Mercédesz (Balog, 4.a), IV. Krisztián-Rudolf Kira (Bersek, 4.a), 
V. Boldizsár Szonja (Balog, 3.b) és Marton Olivér (Balog, 4.a), VI. 
Pusztai Bianka (Bersek, 3.a), VII. Varga Ádám (Bersek, 3.a), VIII. Ré-
vész Bálint, Révész Kristóf (Balog, 4.a) és Zsigmond Bence (Bersek, 
3.a), IX. Németh Fanni (Balog, 2.a), X. Básthy Piroska (Árpád-házi, 
3.b) és Dömötör Kerecsen (Balog, 2.a), XI: Mayer Kolos (Balog, 4.a) 
és Novák Írisz (Balog, 3.b). Különdíjas lett Szabadfi Mirtill és Pápai 
Szilárd (Balog, 2. b).
ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
December 15. (szombat) munkanap*:8.30-16.00
December 22. (szombat):   8.30-13.00
December 24. (hétfő) pihenőnap*:  Zárva
December 25. (kedd) Karácsony:  Zárva
December 26. (szerda) Karácsony:  Zárva
December 27. (csütörtök)   8.30-16.00
December 28. (péntek):   8.30-16.00
December 29. (szombat):   8.30-13.00
December 31. (hétfő) pihenőnap*:  Zárva
Január 1. (kedd) Újév:   Zárva
Január 2-ától a könyvtár a megszokott nyitvatartás szerint várja 
látogatóit. * 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről alapján.
RENDEZVÉNY: 
December 14. (péntek) 16.00: ANGYAL SZÁLL FELETTÜNK - ver-
ses karácsonyköszöntő műsor Bősze Éva Ringató csendem és Csider 
Sándor Karácsony éjjelén című kötetének bemutatójával.
2019. január 4. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Népmesék, 
műmesék
2019. január 7. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! (A legközelebbi talál-
kozó időpontja 2019. január 30.)

Áldott, szép karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánnak
a könyvtár munkatársai!

Programajánló
December 14. 18.00 Beszélgetés Nógrádi György biztonságpoliti-

kai szakértővel a Jurisics vár lovagtermében.
December 15. 15.00 Luca-nap a Béri Balog Általános iskola torna-

csarnokában.
December 15. 14.00-20.00 Kőszegi Forraltboros Advent a Juri-

sics téren (Egész délután forraltbor-verseny)
 14.30 Karácsonyi énekek – a Nagy László EGYMI 

csoportjának fellépése.
 15.00-16.00 Karácsonyi dallamok – Kendik Péter
 16.00-19.00 ARTrakció Zenekar Koncertje és 

adventi találkozások a Jurisics téren, a Csók István 
Művészkör Egyesülettel.

 19.00 A Kőszegi forraltbor-verseny eredményhir-
detése.

 14.00-17.00 Karácsonyi Bütykölde a Várban (elő-
zetes jelentkezéssel: 360-113).

 19.00 Hajnalcsillag karácsony a Jurisics vár lovag-
termében.

December 16. 14.00-19.00 Kőszegi Forraltboros Advent a Juri-
sics téren (Egész délután forralt bor)

 15.00 – 17.00 Keszeges Karácsony – kőszegi hallé 
és sült keszeg a téren.

 15.00 Minimal Acoustic zenekar karácsonyi koncert
 16.00 Angyalos karácsonyfa-díszítés a Fő téren.
 16.00-18.00 Karácsonyi kézműves kaland csa-

ládoknak újrahasznosított anyagokból – a Natúrpark 
műhelyében.

 17.00 Ünnepre hangolunk – a kőszegi fúvósokkal
 17.15 A leghangulatosabb kőszegi üzlet díjának 

átadása.
 17.30 Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics 

téren (közös éneklés az Református templom kórusa 
részvételével).

 18.00 Concordia-Barátság Énekegyesület fellépése
December 17. 9.00-15.00 Adventi kézműves foglalkozás az 

Arany Egyszarvú Patikában. 
December 17. 17.00 A Küttelek – egy patikusdinasztia 300 éve  

a Kőszegi Városi Múzeum állandó kiállításának meg-
nyitója a Fekete Szerecseny Patikában.

December 21. 19.00 Cirákulum koncert a lovagteremben .
December 22. 15.00-17.00 és 18.00-20.00 Kőszegi Jégkará-

csony – ünnepi korcsolyázás a fedett Jégcsarnokban 
(az ünnepi korcsolyázás december 23-án és december 
26-30. között 15-17 és 18-20 óra között folytatódik!).

 19.00 Karácsonyi Hangverseny a Jézus Szíve Temp-
lomban – Concordia-Barátság Énekegyesület 

December 23. 17.00 Ünnepre hangolunk – a kőszegi fúvósokkal
 17.30 Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics té-

ren (közös éneklés kórusok részvételével)
December 24. 14.00 Jézuskaváró filmvetítés a lovagteremben.
December 31. 11.00 Szilveszteri Futás Kőszeg város utcáin.
Január 4.  Soproni Somlai Attila kőszegi fotóiból nyílik kiállí-

tás a lovagteremben. 
Január 5. Újévi koncert – Kőszegi Vonósok,  Jurisics vár
Január 12. Szalagavató bál – Jurisich Miklós Gimnázium – Ba-

log Iskola tornaterme. 
Január 12.  Árpád-házi Bál  – Árpád-házi iskola tornacsarnoka
Január 19. XIX. Bersek bál – Dr. Nagy László EGYMI Díszterme
Január 19. Iparos Bál – Jurisics vár lovagterem

December 14-én (pénteken) 17.00 órakor a Jurisich Miklós Gim-
názium dísztermében „Gyerekek a gyerekekért” címmel rendez 
jótékonysági koncertet a Budaker Gusztáv Zeneiskola. A Szász Judit 
igazgató szervezésében megvalósuló hangverseny a Kőszegi Beteg 
Gyermekekért-Myrtill Alapítvány céljait szolgálja. Fellépnek a zeneis-
kola tanulói, szólisták, valamint a Tücsök Zenekar, Scheer Bernadett 
vezetésével. A hangverseny után a közönséget várják a rendezők be-
szélgetésre és adventi kóstolóra.
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Az FTI-iASK évzáró rendezvényei

DECEMBER 11. kedd
10:00  Európa jövője Skandinávia? – Göran Therborn, a Cambridge-i 

Egyetem emeritus professzorának előadása
 Az esemény angol nyelvű!
 Helyszín: Zwinger/Öregtorony
DECEMBER 12. szerda
13.00  A Monarchia öröksége és Közép-Európa Minikonferencia
 Előadók: Bán András, Erhard Busek, Miszlivetz Ferenc, Karel von 

Schwarzenberg
15.00  Könyvbemutató: 
 Mitteleuropa Revisited: Warum Europas Zukunft in 

Mitteleuropa entschieden wird (Erhard Busek és Emil Brix)
 A könyvet méltatja Bába Iván, amit az FTI-IASK kutatóival folyta-

tott kerekasztal beszélgetés követ.
 Helyszín: Zwinger /Öregtorony (Az esemény angol nyelvű.)
16.30  A Monarchia üzenetei: koncert az Eszterházy Trióval és bé-

csi vendég művészekkel
 Köszöntő: Agárdi Izabella, Erhard Busek és Miszlivetz Ferenc 
 Program:
 Franz Schubert: C-dúr kvintett
 1. hegedű: Sebestyén Ernő, 2.hegedű: Bozsodi Lóránt, brácsa: 

Hartmut Pascher, 1. cselló: Walther Schulz, 2.cselló: Mérei Tamás
  Franz Schubert: Pisztrángötös 
 hegedű: Sebestyén Ernő, brácsa: Hartmut Pascher, cselló: Walther 

Schulz, nagybőgő: Magyar László, zongora: Bognár Ferenc
 Helyszín: Dr. Nagy László EGYMI Iskola, 3. emeleti díszterem

Etűdök Európára

Anyakönyvi hírek
Születés: Nyilicska Csaba és Palasits Zsuzsanna fia Csaba, Csiki István 
és Váradi Júlia fia Lóránt, Fodor Zoltán és Czuczi Cintia fia Máté Zol-
tán, Miltényi László és Kovács Lívia lánya Júlia, Horváth Henrietta és 
Horváth Erik fia Erik, Mersich István és Lakotár Tímea fia István, Rege 
Péter és Mércz Kitti lánya Adél, Marx Róbert és Kelemen Teréz lánya 
Brigitta, Lackner László és Sárközy Anita lánya Nóra, Meskó Gábor és 
Kelemen Petra fia Marcell.   

Házasság: Győrfy Anett Ildikó – Szilágyi Márton József, Dr. Janurik 
Boglárka – Söptei Bálint, Szalai Andrea – Wurst Sándor, Strem Márta 
Karolina – Ladó Miklós.

Halálozás: Borissza Istvánné szül. Sárdy Adrien, Dreiszker Márton, Var-
ga János, Gaál Lajos, Róka Miklósné szül. Farkas Rozália, Jenkei Ede, 
Danka Attila Józsefné szül. Kovács Éva, Rákos Antal, Kolarich Ernő.
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Kosárlabda: Végre győzelmek is
A 4. fordulóban Sárvárra utazott a KSE. Az előző évek egyik élcsapata a 
S.A.K.K. ezúttal is esélyesebbnek számított. A térfélcseréig jól tartották 
magukat a kőszegiek, sőt minimális előnnyel fordultak. A 3. játékrész 8. 
percében aztán megrázta magát az ellenfél a negyed végéig 8:0-s roham-
mal elhúztak, s a záró játékrész első perceiben is ők domináltak. Ezzel a 
győztes kiléte el is dőlt. A Falco fiataljai ellen az első negyedben megszer-
zett 16 pontos előny meghozta a csapat önbizalmát. A szombathelyi csapat 

fiataljai szer-
vezett játékot 
nyújtottak, de 
egyelőre még 
akkor voltak 
veszélyeseb-
bek, mikor 
kiszabadultak 
a taktika rab-
ságából. A Kő-
szegi SE első 

győzelme így sem forgott veszélyben. Vasváron nehezen lendült játékba 
a KSE. Félidőben a házigazdák vezettek 4 ponttal. A fordulás után vi-
szont meggyőző játékkal, a félidőt 38:21-re hozva biztosan gyűjtötték be 
a két pontot. A 7. körben a BC Olad látogatott Kőszegre. Általában ők is a 
megye élmezőnyéhez tartoznak. Ezúttal ők sem nyújtottak kimagaslót, de 
ahhoz a kőszegiek sem voltak elég erősek, hogy ezt ki tudják használni. 
Nem sikerült szorossá tenni a hajrát.

Eredmények: . 4.forduló S.A.K.K.-Kőszegi SE 48:37 (7:7, 13:14, 16:7, 12:9), 
5. forduló Kőszegi SE-Falco KC U20 67:53 (23:7, 17:16, 9:17, 18:13), 6. 
forduló Vasvári Kosárlabda Sport Egyesület-Kőszegi SE 48:61 (9:13, 18:10, 
11:16, 10:22), Kőszegi SE-BC Olad 40:57 (8:18, 14:8, 8:13, 10:18).
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zett 16 pontos előny meghozta a csapat önbizalmát. A szombathelyi csapat 

Futsal: Rangot adó győzelem
Elrajtolt a Regionális Futsal bajnokság. Az előző kiírás bronzérmese, a 
Kőszegi FC a rajtot mindjárt bravúrral kezdte. Tavaly az ezüstérmessel 
szoros mérkőzést is csak egyszer sikerült játszani, most fordult a kocka. 
Már a félidőben is a KFC vezetett, sőt a végére, háromgólosra hízott a 
különbség. A második fordulóban újra hazai pályás parti következett. A 
KFC-sek bemutatkozó szezonjukban az utolsó pillanatig kiélezett harcot 
vívtak a „Barátival” a bronzéremért. A szezonvégi forma megmaradt. Szo-
ros első félidő után a másodikat kapott gól nélkül hozták le a kőszegiek. 
Eredményük kétgólos győzelem. Az első idegenbeli mérkőzésre, Csornára 
nagyon tartalékos csapattal utazott a KFC. Az első félidőben kétgólos 
hátrányba kerültek. A hatékonyabb támadójáték érdekében a második 
félidőben a kapust is lehozták. A kockázatos taktikára ráfizettek, s a vége 
nagyarányú vereség lett. A negyedik forduló újabb vereséget hozott. Mo-
sonmagyaróváron 0:2 után még visszajött a meccsbe a KFC, de aztán 
elhúzott a házigazda. A hajrában csak kozmetikázni sikerült az eredményt.

Eredmények: 1. forduló: Kőszegi FC-Haladás VSE II. 7:4 (4:3), gólok: Gugcsó 
(2), Szolyák (2), Rácz, Fehér, Dévai, 2. forduló Kőszegi FC-Baráti Futball Club 
4:2 (3:2), gólok: Gugcsó (2), Fehér, Bíró, 3. forduló Csornai SE-Kőszegi FC 
8:1 (2:0), gól: Fehér, 4. forduló: MTE 1904-Kőszegi FC 5:3 (2:0), gólok: Prán, 
Rácz, Fehér.

Boksz: Aranyos lányok
Budapesten a 
Madá r f é s z ek 
Ökölvívó Aka-
démia Sport-
csarnoka adott 
otthont a férfi 
és női ifjúsági 
Magyar Baj-
n o k s á g n a k . 
A Fitt-Boksz 
Ökölvívó Egye-
sületet négy 
versenyző kép-
viselte: egy fiú 
és három leány. Szoták Titusz (64 kg) két nagy csatát is sikerrel vívott 
meg. Az elődöntőben az FTC-s Rostás Armandóval ki-ki mérkőzést vívtak. 
Mindkét versenyző győzelemre „játszott”. A küzdelmet a ferencvárosi fiú 
nyerte, így Szoták bronzéremmel gazdagodott. A kis mezőnyök miatt a 
lányok mindhárman erőnyerőként jutottak döntőbe, hogy ott aztán annál 
keményebb ellenfelekkel találkozzanak. Az aranyért Lakotár Hanna (54 
kg) a junior EB ezüstérmes Kiss Bettinát győzte le 3:2-es osztott pon-
tozással. Hámori Luca (64 kg) az ifi VB bronzérmes Villás Veronikát verte 
egyhangú pontozással. Sikerük értékét növeli, hogy mindketten súlycso-
portot váltottak. A magasabb súlyban első mérkőzésük mindjárt aranyat 
ért. Ambrus Viktória (69 kg) nem sok esélyt adott ellenfelének. Erős kez-
dését Rubos Dóra (Varkocs György BC) nem tudta átvenni. Ambrus az első 
menetben döntő fölénnyel zsebelte be az aranyérmet.

Zagreb Open 2018
Szponzori támogatás segítségével vett részt Buza Rómeó (serdülő 50 kg) 
Buza Rafael (serdülő 54 kg), Ambrus Viktória (ifjúsági 69 kg) és Hámori 
Ádám (elit 91 kg) Horvátországban a „Zagreb Open 2018” háromnapos 
ökölvívó tornán. Hámori mindhárom napon szorítóba lépett. Első, horvát 
ellenfelét a gongszó mentette meg a kiütéstől, az elődöntőben KSI-s el-
lenfelén is egyhangú pontozással lépett túl. A döntőben nála magasabb, 
kellemetlen stílusi ellenfele ellen, hiába irányított, kevés tiszta találatot 
vitt be. A pontozók hazai ellenfelét látták győztesnek. Buza Rómeó horvát 
ellenfelek ellen mindkét meccsét nyerte: döntő fölénnyel jutott döntőbe, 
ahol egyhangú pontozással nyert. Buza Rafael szerb fiú ellen győzött egy-
hangúlag az elődöntőben. A fináléban a nap mérkőzését vívta a skorpiós 
Oláh Vadász Zoltánnal. Az eredményhirdetésnél a kőszegi fiú kezét emelte 
magasba a mérkőzés bírája. Ambrus Viktória egyből a döntőben kezdett. 
Végig uralta a mérkőzést. A diadalt a harmadik menetben döntő fölénnyel 
vívta ki.

Síugrás: Vörös a Világkupában
Háromversenyes hétvégével kezdődött meg a női síugrók Világkupa-sze-
zonja Lillehammerben. A versenyen a kőszegi Vörös Virágért is szoríthattak 
a téli sport kőszegi szurkolói. Virág edzőjével, Vasja Bajccal már a hét elejé-
től a helyszínen gyakorolhatott. Az első versenyen csaknem bravúrt ért el. 
Az edzés 55,5 és 52 méteres ugrása után a kvalifikáción 68,5 métert ért 
el. 44. lett a 62 fős mezőnyben. Alig több mint három méter és 6,6 pont 
hiányzott a főtáblára kerüléshez. A második versenynapon, normál sáncon 
74,5 méterrel 50. lett. Még ugyanezen a napon éles versenyben első íz-
ben nagysáncon is ugrott. Biztonsági edzésugrások után (62, 79,5 m) a 
kvalifikációban 96,5 méternél érkezett, 48. lett. A legjobb negyvenbe, a 
főtáblára kerülés még nem jött ugyan össze Virágnak, de ha a fejlődése 
töretlen marad, akkor hamarosan szintet léphet, ami a magyar síugrás 
helyzetét tekintve nagyon komoly eredményt jelent.

Polgárőr teke
Sitkén rendezték a 34. Megyei Polgárőr Tekeversenyt (november 24.). 
Négyfős csapatok mérkőztek meg egymással 60 vegyes gurításos rend-
szerben. A kőszegiek mindössze négy fával maradtak alul a sokszoros baj-
nok, első osztályú játékosokkal felálló Csákánydoroszló ellen, s az előkelő 
második helyen végeztek. A csapat tagjai: Horváth Zoltán, Táncsics Péter, 
Smith Gergely, Szarvas Dénes.
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DIÁKSPORT
Asztalitenisz Diákolimpia
25-en vettek részt a körzeti Asztalitenisz Diák-
olimpián. November 21-én a Balog és a Bersek 
iskola versenyzői mellett Bükről érkeztek indu-
lók. A verseny végén két korcsoportban (1-2. és 
3-4. összevont korcsoport), két nemben és kate-
góriában („B” kategória és igazoltak) hirdettek 
győztest. A megyei döntőn az 1-4. helyezettek 
indulhatnak, így legtöbben újra találkozhatnak 
mostani ellenfelükkel.

Győztesek (lány, fiú): B” kategória, amatő-
rök 1-2. korcsoport Gérnyi Zoé/BA, Kiss Dá-
vid Barnabás/BA, 3-4. kcs. Windisch Gréta/
BE, Rozmán András/BÜ, igazoltak 1-2. kcs. 
Koósz Karina/BÜ, Németh Ákos/BÜ, 3-4. 
kcs. -, Krucsó Marcell/BÜ.

Asztalitenisz Bersek kupa
Újra rekordlétszámban neveztek a diákok az 
egyéni Bersek Kupa asztalitenisz versenyre 
(november 12.). 67 kőszegi diák állt asztalhoz. 
Három korcsoportban zajlottak a küzdelmek: al-
sósok, 3. és 4. korcsoport. Csoportmérkőzések-
kel kezdődött a verseny. A küzdelem nagyságát 
mutatja, hogy volt olyan csoport, ahol a tovább-
jutást csak ráadás szettben tudták eldönteni. A 
nagy létszám komoly feladat elé állította a ren-
dezőket. Szükség volt Tihanyi Tibor tapasztalatá-
ra, aki nagyban segítette a sikeres lebonyolítást.

Győztesek (lány, fiú) alsósok Gérnyi Zoé/BA, 
Kiss Boldizsár/BA, 3. korcsoport Windisch 
Gréta/BE, Markovits Móricz/ÁH, 4. kcs. Pis-
kor Dorina/BA, Németh Brúnó/ÁH.

Iker Natália sikerei
Nemesvámoson rendezte a Magyar Atlétikai 
Szövetség a mezeifutó liga második fordulóját. 
A versenyen edzésjelleggel induló Iker Natália 
(Balog iskola) a Szombathelyi SI színeiben 
előkelő 5-dikként ért célba az 52 fős mezőnyben. 
A harmadik fordulót Salgótarjánban rendezték. 
Iker Natália három helyet javítva másodikként 
futott át a célvonalon.
Iker Natália eredményeinek elismerése, hogy 
beválasztották a „Tehetségből felnőtt ver-
senyző” program 2019-es keretébe. Ő az első 

kőszegi sportoló, aki a program részese lehet. 
Az első összetartás, közös edzőtábor november 
25-december 2. között volt, Tatán, az Olimpiai 
Központban.

Csató Béla röplabda Emléktorna
43. alkalommal rendezték meg az egyik legré-
gebbi hagyományú vasi röplabda tornát a Csató 
Béla röplabda emlékversenyt a „Keri” legendás 
testnevelőjének emlékére. A Jurisich gimnázium 
a fiúknál és a lányoknál is versenybe szállt. A 
fiúk 2009 és 2014 között hatszor nyerték meg 
a tornát. Két ötödik helyezés után a tavalyi ver-
senyt kihagyták. Idén újra csatasorba álltak. 
Csoportjukban háromjátszmás nagy küzdelem-
ben vereséget szenvedtek a későbbi győztes 
Premontrei gimnáziumtól (61:57). Így másik 
mérkőzésükön hiába nyertek magabiztosan, 
csak a 4-6. helyezésért folytathatták. A negyedik 
helyezést két biztos 2:0-s győzelemmel ki is 
vívták. A lányoknak rövidebb múltjuk van a 
Csató tornákon. Csoportjukban ők is ötven 
százalékos mérleggel zártak. A helyosztókon az 
ellenfelek győztek. Hatodik helyen végeztek.

Eredmények fiuk csoportkör JMG-Nagy Lajos 
2:0 (50:34), JMG-Premontrei 1:2 (57:61), hely-
osztók JMG-Bolyai 2:0 (50:37), JMG-Savaria 
2:0 (40:50), 4 hely: Jurisich Miklós Gimnázi-
um, lányok csoportkör JMG-Kereskedelmi 0:2 
(21:50), JMG-Savaria 2:1 (63:57), helyosztók 
JMG-Olad 0:2 (36:50), JMG-Nagy Lajos 1:2 
(50:58). 6 hely: Jurisich Miklós Gimnázium. Fel-
készítő: Terplán Gabriella.

Karate: EK sikerek
Remekül szerepeltek a Budoka karatésai a Keszt-
helyen megrendezett III. Ippon Shobu Európa Ku-
pán. A jól szervezett versenyen 34 egyesület több 
mint 270 karatékája mutathatta be a gyakorlata-
it. A 8-9 évesek között  Pál Alexandra Anna fiatal 
kora ellenére gyönyörű formagyakorlatokkal, küz-
delemben parázs csatákkal végzett az élen, s lett 
Európa kupa győztes. A csapat termése 14 arany, 
9 ezüst, 2 bronzéremmel zárt. A legeredménye-
sebb női és férfi versenyző is a klub versenyzője 
volt: a nőknél Pál Alexandra (3 aranyérem), a fér-
fiak között Kuntner Rudolf (3 arany).

Eredmények: Pál Alexandra Anna (kata-
kumite 1.hely), Baricz Eliza (kata 2.hely, 
kumite 3.hely), Németh-Steff Hanna (kata 
3.hely, kumite 2.hely), Davies Eszter Joy 
(kata 1.hely), Bakk Barnabás (kata 2.hely), 
Tujfel Ádám, (kata 2.hely, kumite 2.hely), 
Kuntner Rudolf (kata 1.hely, kumite 1.hely), 
Magdics Pálma (kata 1.hely, kumite 1.hely), 
Hende Nóra (kata 2.hely), Bruckner Olivér 
(kata 2.hely, kumite 2.hely), Steff Sarolta 
(kata 1.hely), Bakk Gábor (kata 2.hely), Csa-
pat kata 11 év alatt: Pál-Davies-Németh-
Steff 1.hely, 12-15 évesek:Tujfel-Kuntner-
Németh-Steff Dániel 1.hely.

Birkózó sikerek Ausztriában
A kőszegi birkózók Ausztriában vettek részt 
nagyszabású birkózó versenyen. 33 klub 350 
birkózója lépett szőnyegre. A reggel kilenckor 
kezdődő versenyt négy szőnyegen rendezték. 
Így is este 10 óra lett mire befejeződtek a küz-
delmek. A kőszegiek termése két arany és négy 
bronzérem.

Kőszegi érmesek: arany Somfai Cintia, 
Hódosi Noel, bronz Pusztai Szilveszter, Tornai 
Ábel, Tóth Ábel és Málovics Noel.

B33 Diákolimpia
Három csapattal indult a Jurisich gimnázium a 
B33 (kosárlabda) Diákolimpia megyei döntőjén. 
Szombathelyen a Brenner János iskola hatalmas 
tornacsarnokában rendezett tornán. Az V-VI. 
összevont korcsoportban 25 csapat nevezett a 
3-3 elleni, egy palánkra játszott kosárlabdára 
(streetball). Nyolc csoportból a legjobb kettő-
kettő jutott a legjobb 16 közé, ahol egyenes 
kieséssel folytatódott a bajnokság. A JMG mind-
három csapata sikerrel vette a csoportkört. 50 
%-os eredménnyel csoportmásodikként jutottak 
tovább. A nyolcaddöntőben erősebb ellenfelek-
kel kerültek szembe. Helytálltak: a „Homáj” fan-
tázianéven induló csapat nagy csatára késztette 
a Nagy Lajos Gimnázium körmendi különítmé-
nyét. A „Jurisich Boys”-t gépiparis, a „Jurisich 
Ballers”-t kanizsais csapat búcsúztatta.

Eredmények: „Homáj” (JMG) -Kölcsey 1 
(Körmend) 9:20, -HBSZ (Szombathely) 
12:9, nyolcaddöntő: -NLG Kö (NLG-s Kör-
mendiek, Szombathely) 16:21, „JMG Boys” 
-NLG 12 (Szombathely) 7:13, -HBSZ 
(Szombathely) 12:9, nyolcaddöntő: -Gép-
ipari 1 (Szombathely) 10:15, „JMG Ballers” 
-Gépipari „C” (Szombathely) 10:17, -3. (III. 
Béla, Szentgotthárd) 10:7, nyolcaddöntő: 
-KDG Fiú (Szombathely) 9:15. Csapatveze-
tő: Hani Tibor

Futsal diákolimpia
Lezajlottak a futsál diákolimpia körzeti illetve 
megyei elődöntő fordulói. Az általános iskolások 
Bükön (november 28.) küzdöttek meg a megyei 
döntőbe jutásért. Az élen gólkülönbség döntött 
a Balog iskola javára az ugyancsak hét pontot 
szerző Bersek iskola előtt. Harmadik helyen a 
bükiek, negyediken a gyöngyösfaluiak végeztek. 
A középiskolások megyei elődöntőjének a Balog 
iskola (december 3.) adott otthont. A Jurisich 
gimnázium mindkét ellenfelét legyőzve jutott a 
megyei döntőbe. Második helyen az Evangélikus 
szakgimnázium (Teki) zárt.

Eredmények: Jurisich-Vép 6:3, Jurisich 
Evangélikus 4:2, Evangélikus-Vép 3:2.
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