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Ez az advent még a nyáron kezdődött. 
Egy templomban térdeltem, látszólag 
imába mélyedve. De nem imádkoztam. 
Amikor egy ének megtörte a csöndet, 
rájöttem: már legalább húsz perce itt 
vagyok, de még egyszer sem gondoltam 
Istenre. Csak magamon gondolkodtam. 
Imádság helyett agyaltam. Megoldáso-
kat kerestem, pedig Istent kellett volna 
keresnem. Az önmagam körüli forgás 
nem imádság. A bezárt szívemet, a 
szellemi és anyagi javaimat szorongató 
markomat kinyitni, félelmeimet, kétsé-
geimet Istennek adni; levenni a tekin-
tetem a magam nyomorúságáról, és az 
Ő Arcára nézni – ez az imádság.
Karácsonyra készülve kezembe akadt 
Juhász Gyula Betlehem című verse. 
Örömmel fedeztem fel, hogy vissza-
visszatérő sora épp a fent említett ta-
pasztalatot erősíti meg. „Ó emberek, 
gondoljatok ma Rá!” És ne maga-
tokra! Ne a holnapra, ne az aggodal-
maitokra, ne a keserűségeitekre, ne a 
félelmeitekre – hanem egyedül Rá, „Ki 
Betlehemben született az este.”
Idén rövid az advent. Feszített tem-
póban intézkedünk, tüsténkedünk. 
Közben semmire sem vágyunk jobban, 
mint egy kis békére, meghitt hangulat-
ra önmagunk és szeretteink számára. 
Ez azonban önerőből nem érhető el. 
Meg kell feledkeznünk magunkról, 
hogy helyet adjunk az újszülött Isten-
gyermeknek. Azért, hogy ez a kará-
csony ne csak megszervezve, hanem 
megáldva is lehessen: „Ó, emberek, 
gondoljatok ma RÁ!”  

T.K.V.
Fényképezte: Németh Iván
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új megtakarításokra
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AJÁNDÉK ESERNYŐ minimum � millió forint új megtakarítás lekötése esetén!

áldott ünnepeket kíVánunk!

GONDOLJATOK MA Rá!
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Szennyezett forrásvíz
Az elmúlt lapszámunkban be-
számoltunk arról, hogy a József-
forrás és a Kövi-dűlőnél lévő 
nagy átmérőjű ásott kutak nem 
alkalmasak ivóvíz szolgáltatásra, 
mert az áNTSZ szennyeződést 
mutatott ki. Az otthoni vízcsap-
okból kifolyó víz tiszta, iható, 
egészséges. A hegyek tiszta vi-
zének szennyeződése jelentős 
veszteség a városnak. A megál-
lapítások szerint a baktériumok 
megjelenése a környéken élők 
szennyvízéből származik. A ren-
delkezésre álló adatok szerint er-
ről a területről egy meghatározott, 
hosszú időszakban egyetlen egy-
szer sem szállított el szennyvizet 
arra kijelölt, és kizárólagos jogo-
sultsággal rendelkező cég. 

Elkészült az ivóvízfogyasztás és 
felhasználásra vonatkozó mérleg 
is, amely szerint 23 ezer m3-t 
meghalódó szennyvíz keletkezhet 
a mintegy négy-, ötszáz ingat-
lanban, amelyek a két víznyerő 
forrás környezetében helyezked-
hetnek el. A testületi ülésen az is 

elhangzott, hogy előfordulhat: az 
ingatlan építésekor a szennyvizet 

gyűjtő akna falába lát-
hatatlanul sörösüveget 
helyezhetnek el, amit 
átvétel után eltörnek, 
és így aztán a környe-
ző talajba szivárog a 
szennyvíz, ezért nincs 
szükség annak elszál-
lítására.
Kiss Zoltán – tapasz-
talatok alapján – arról 
beszélt, hogy évente a 
hét-, nyolcszori szenny-

vízelszállítás egy átlagos gyűjtő-
aknából teljesen reális szám.
A képviselők a következő határo-
zatot fogadták el: „Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete elrendeli a város külte-

Jégkorongpálya épülhet
November 29-én a képviselők tá-
mogató szavazatukkal elvi hozzá-
járulásukat adták a a Balog iskola 
mögötti területen a jégkorongpálya 
megépítésére, legkésőbb 2014 
nyaráig. Az építés szándékával a 
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong 
Klub vezetőjeként Soós Attila ke-
reste meg az önkormányzatot. Ezt 
megelőzően kapcsolatba lépett a 
Magyar Jégkorong Szövetség ve-
zetőivel, akik a megvalósítást tá-
mogatják. A sportvezető a testületi 
ülésen elmondta, hogy a szövetség 
főtitkárával megtörtént az írásos 
megállapodás. A jégkorongpálya 
megépítése után, a működésre 
70%-os támogatást kap a működ-
tető alapítvány. Az építés is pályá-
zati támogatás alapján valósítható 
meg. Az első lépések között kell 
létrehozni egy alapítványt, amely 
az építést szervezi, illetve a mű-
ködtetést végzi. Az alapítványtól a 
KSK – a majdan megalapítandó 

– jégkorong szakosztálya bérelhe-
ti a pályát, amelynek a költségére 
90%-os támogatásban részesül. 
Rába László arról kérdezte a sport-
vezetőt, hogy miért nem Szombat-
helyen épül meg a létesítmény. 
Soós Attila válaszában elmondta: 
„Ez nem rajtam múlott. Nyolc-
kilenc hónapot dolgoztunk azon, 
hogy Szombathely városvezetése 
másként gondolkodjon, mint ahogy 
most gondolkodik.” A másként gon-
dolkodásban nagy szerepe lehetett 
annak, hogy a SZOVA Zrt. működ-
tet egy jégpályát a városban.
A megépítendő 20 x 40 méter 
alapterületű jégpálya lehetőséget 
nyújt korcsolyázásra, jégkorongra 
és egyéb rendezvények lebonyo-
lítására. Ez a sportolási lehetőség 
7–8 hónapig működne, a maradék 
időben egy műanyag borítást kap-
na a betonfelület, így alkalmas lesz 
görkorcsolyázásra, görhokira és 
más sportolásra.

Ételosztás
A református gyülekezet, a 
templom udvarában ételosztást 
tart Szenteste, december 24-én 
18 órától. Egy tál meleg étellel, 
forró teával várják az érkező-
ket. Cím: Kőszeg, Táncsics u. 2. 

rületén fennálló talajszennyezési 
jelenség okainak feltárását és 
mérséklését az érintett területek 
építéshatóság általi teljes felmé-
rését, felülvizsgálatát, amely kitér 
a szennyvíz keletkezésére, esetle-
ges szippantására.” 
Az elvégzett munkáról havonta 
készül beszámoló.
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Új modellek, év végi akciók a Fordnál
A szombathelyi Strauss Autószalonban jártunk

Egyre több Ford tulajdonost üdvözölhetünk megyénkben – tudtuk meg 
a Strauss Autószalontól, a szombathelyi Ford kereskedéstől. A Strauss 
csapata büszke az eredményekre és az új Ford modellekre. Idén még 
nagyobb az érdeklődés a Fordokra, így már november végéig több 
szerződést kötöttek a Ford vásárlók, mint tavaly egész évben!

A szalon újdonsága, a Ford B-MAX 
decemberben rendkívüli kedvez-
ménnyel és ajándék alufelnikkel 
vihető el! A tesztautó minden ked-
ves érdeklődő számára rendelke-
zésre áll, vele is megtapasztalható 
a Fordok kiváló vezetési élménye!

A Strauss büszkesége az új Ford 
Transit Custom, az egytonnás 
áruszállító haszongépjármű, amely 
megtalálható az autószalonban, sőt 
ki is próbálható!

A szervizben is van mindig kedvező le-
hetőség, hogy egy – egy akció kerete-
in belül kedvezményes javítást vehes-
sünk igénybe. A Ford szerelőmesterei 
fontosnak tartják, hogy az idősebb 
autókat is megfelelően szervizeljük, 
ehhez a Strauss szerelőcsapata se-
gítséget nyújt. Kérjék ajánlatukat, 
legyen az bármilyen márkájú autó 
és bármilyen javítás vagy karosszéria 
munka! December végéig ingyenes a 
megkopott Ford emblémák cseréje, 
amelyhez egy átvizsgálás is jár!

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58.
Tel.: 94/512-860 www.strauss.hu

így adózunk!
A képviselők az aktuális törvényi 
előírásoknak megfelelően módosí-
tották a január 1-től fizetendő adó-
kat. Ez alapján a következő évben az 
önkormányzat várható adóbevétele 
a következő: építményadó 35 millió 
forint, telekadó 17 millió forint, ma-
gánszemélyek kommunális adója 
49 millió forint, idegenforgalmi adó 
12 millió forint, iparűzési adó 230 
millió forint. Az önkormányzati ren-
deletet tíz igen szavazattal fogadták 
el a képviselők.
Rába László a következő díjtételre 
kérdezett rá, mert szerinte a város-
ban van több nagyobb terület, ahol 
jelentős összegű lesz az adókötele-
zettség. A szabályozás a következő.
„épülettel be nem épített földterü-
let esetén, ha az adó alapja nem 
haladja meg a 300 m2-t  0 Ft/m²/
év, ha az adó alapja meghaladja 
a 300 m2-t  50 Ft/m2/év”
Az indoklás szerint a szabályozás 
636 érintettre vonatkozik, ebből 
94 főnek van 1500 m2 feletti tulaj-
dona, közülük 45 fő egyedüliként 
birtokolja a területet. A képviselők 
nem tartották indokoltnak a díjtétel 
csökkentését, mert, ha van közülük 
szociálisan rászorult, akkor a sza-
bályozás szerint, indokolt esetben 
kérhet kedvezményt.
Gyarmati Kálmán választói véle-
ményt tolmácsolva elmondta, hogy 
az önkormányzat magára hagyja 
a vállalkozókat, akik igényelnék, 

hogy a városvezetés évente egy-
két alkalommal konzultáljon velük.  
Básthy Béla elmondta, hogy az el-
múlt időszakban többször találkoz-
tak fórumokon vállalkozókkal, amit 
példákkal is bizonyított, valamint 
nekik megvan a lehetőségük arra, 
hogy alkalmakat szervezzenek, és 
oda meghívják a városvezetést, a 
hivatal képviselőit.
Építményadó
Az építményadó évi mértéke:
a) egyéb nem lakás céljára szolgáló 

épület és szállásépület esetében 
150 Ft/m²,

b) kereskedelmi egység – kivéve 
szállásépület – esetén 200 m² 
alapterületig 350 Ft/ m², 200 
m² alapterület feletti rész 750 
Ft/m²,

c) üdülő, lakás esetén 500 Ft/m².
Telekadó
(1) Az adó alapja a telek m²-ben 

számított területe.
(2) Az adó mértéke:

a) épülettel be nem épített földte-
rület esetén, ha az adó alapja 
nem haladja meg a 300 m2-t,  
0 Ft/m²/év, ha az adó alapja 
meghaladja a 300 m2-t, 50 
Ft/m2/év.

b) épülettel beépített földterület 
esetében 0 Ft/m2/év.

(3) Az (2) bekezdés b) pontjában 
foglalt adómérték csak akkor 
alkalmazható, ha az épület alap-
területe a 30 m2-t meghaladja, 
egyéb esetben az (2) bekezdés 
a) pontja szerint kell az adó mér-
tékét megállapítani. 

Magánszemélyek kommunális 
adója
Az adó mértéke 
a) lakás céljára szolgáló építmény 

és nem magánszemély tulajdo-
nában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezés esetén 11.000 Ft/év

b) lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjár-
műtároló, továbbá az ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzés alapján garázs-
nak, gépjárműtárolónak minősülő 
építmény után: 6.000,- Ft/év.

Iparűzési adó
Az adó mértéke:
a) az állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység után az 
adóalap 2%-a;

b) az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után az 
adóátalány naptári naponként 
5000 Ft.

Idegenforgalmi adó
Az adó mértéke személyenként és meg-
kezdett vendégéjszakánként 380 Ft.

ottlik-szobor
A következő év májusában elké-
szülhet az Ottlik Géza-szobor, amit 
a jelenlegi információink szerint a 
Jurisics téren állítanak fel. A száz 
éves évforduló alkalmából a szo-
bor felállítása, a pályázati pénzek 
felhasználásával, a tervek között 
szerepelt. November 29-én a tes-
tületi ülésen Básthy Béla arról tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap forrásainak 
felhasználásával a „Vizuális Mű-
vészetek Kollégiuma” pályázatot 
hirdetett köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) lét-
rehozására. A kiírás szerint előny-
ben részesülnek azok az alkotások, 

melyek a helyszínre vonatkozóan 
kultúrtörténeti eseményt, a telepü-
lés számára fontos személyiséget 
mutatnak be. Ez alapján az Ottlik 
Gézáról készítendő szobor teljesen 
megfelel a feltételeknek.
Előzetes egyeztetések alapján Ve-
ress Gábor művész készítené el 
az alkotást. A becslések szerint a 
teljes költség 4,5 millió Ft, mely-
ből a város önrésze 1,35 millió Ft. 
Az idei évben a költségvetésben 
az Ottlik-évforduló megrendezé-
sére a rendelkezésre álló keretből 
300 ezer Ft maradvány keletkezett. 
Ehhez a következő évi költségve-
tésben további 1,05 millió forintra 
lesz szükség. A képviselők megsza-
vazták a beadandó pályázaton való 
részvételt.

különdíj 
Kőszeg a Magyar Önkormányzati 
Főkertész Szövetség különdíját 
kapta a „Virágos Magyarország-
ért” környezetszépítő versenyen. 
Az elismerést november 9-én Hé-
vízen vette át Huber László pol-
gármester. 
A város kezdettől fogva részt vesz 
a Magyar Turizmus Zrt. által szer-
vezett rangos megmérettetésen, 
melyen számos szempontból ér-
tékelik a településeket. A bírálat 
során mérlegelik a zöldterületek 
minőségén és gondozottságán túl 
a település meghatározó épülete-
inek környezetét, a közterületek 
tisztaságát és rendezettségét, va-
lamint a lakosság, a helyi közös-
ségek részvételét a programban. A 
2011. évi versenyre összesen 315 
település jelentkezett.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Karácsony közeledtével, az adventi 
várakozás kellős közepén járva, már 
biztos mindenki gondolt arra, hogy 
idén miképpen szeretné, illetve tud-
ja megünnepelni a szeretet és Jézus 
születésének ünnepét. Bizonyára so-
kan vannak, akik már az ajándékot 
is megvették szeretteiknek és elter-
vezték az ünnepnapok családi prog-
ramját  és az ünnepi  étkeket is. 

Sajnos azonban vannak olyan em-
bertársaink és családok, akiknek az 
ünnepen nem jut több és jobb az 
asztalra, sőt a mindennapok meg-
élhetési problémáit még ekkor sem 
tudják elfelejteni. Nekik – és talán 
nem csak nekik – jó hír az, hogy jö-
vőre 10%-kal csökken a családok 
legnagyobb problémáját jelentő gáz 
és áramdíj összege. Örvendetes szá-
momra az is, hogy mind több szer-
vezet próbál segíteni a nehéz sorsú 
embereken és családokon. Ennek 
legutóbbi szép példája – amely 
remélem hagyománnyá válik –, a 
Csók István Művészkör adventi jó-
tékonysági árverezéssel egybekötött 
kiállítása, melynek bevételéből egy 
rászoruló, többgyermekes családot 
ajándékoznak meg Karácsonykor. 
Hálásan köszönöm nekik és minden 
hasonlóan gondolkodó szervezetnek 
és magánszemélynek, hogy nyitot-
tak nehéz sorsú embertársaink iránt 
és szolidárisak velük. 
Úgy gondolom, hogy ez az igazi 
önzetlen embertársi szeretet meg-
nyilvánulása. Azt kívánom Kőszeg 
város lakóinak, hogy ez a szeretet 
hassa át a mindennapjaikat és fő-
leg az ünnepeket!
áldott, békés, boldog Karácsonyt 
kívánok mindenkinek!

Huber László
 polgármester
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Új helyen lesz az orvosi ügylet?
Kőszegen jelenleg négy felnőtt és 
három gyermekorvosi körzetben 
látják el a háziorvosok a lakosság 
egészségügyi alapellátását. A fel-
nőtt háziorvosi rendelők a Kőszeg, 
Munkácsy Mihály u. 17. szám alatt 
működnek, ahol az épület nincs 
akadálymentesítve. A háziorvosi 
rendelés után itt, a földszinten kez-
dődik az ügyeleti ellátás.
Az áNTSZ az épület akadálymente-
sítési, és a közös használatú rende-
lőkből adódó problémákat kiemelt 
feladatként kezeli. Az elmúlt lapszá-
munkban beszámoltunk arról, hogy 
az önkormányzat egészségügyi 
alapellátás és járóbeteg szakellátás 
fejlesztése érdekében pályázatot kí-
ván beadni az év végéig. A pályázat 
feltételei az ügyeleti ellátás megol-
dására nem adnak lehetőséget. Ha 

megépül az új egészségügyi 
központ, akkor a Munkácsy 
utcai épületben maradó or-
vosi ügyeleti szolgálat fenn-
tartása jelentős költségeket 
igényelne, és megmaradná-
nak a korszerűtlen technikai 
körülmények. Ezért kerestek 
az orvosi ügyeleti szolgálat-
ra új épületet. A  Szerecseny 
Gyógyszertár egykori helyén, a Rá-
kóczi u. 19. szám alatt lévő épület 
önkormányzati tulajdonban van, és 
évek óta üresen áll. Az épület 117 
m² alapterületű, jó állapotú, saját 
parkolóval rendelkezik, bejárata 
fedett kapuszínre nyílik, ezért meg-
közelíthetősége gyalogosként és 
gépjárművel is egyszerű. 
A Pusztai Eü. Bt – az orvosi ügyelet 
jelenlegi üzemeltetője – kéréssel 

fordult Huber László polgármes-
terhez, mert részt kívánnak venni a 
„Mikrovállalkozások fejlesztése tár-
gyú GOP-2011-2.1.1/M számú” 
pályázaton. Cél a Központi Orvosi 
Ügyelet és Szűrő Központ kialakítá-
sa Rákóczi u.19 szám alatt. A kép-
viselők szavazatukkal támogatták 
az új komplexum kialakítását, de 
a megvalósítás feltétele a pályázat 
pozitív elbírálása. 

70 millió
A Kőszegi és Felső-Répcementi 
Kistérség Foglalkoztatási Paktum  
működésének legnagyobb sikerét 
érte el azzal, hogy 4 térségi vállalko-
zást (Kőszegi Városüzemeltető Kft., 
Szárnyasép Kft., Uniriv Kft., Fabrika 
+ 2000 Kft.) és két önkormányzatot 
(Kőszeg, Bük) partnerségbe szervez-
ve 28 hátrányos helyzetű munkanél-
küli felkészítését és foglalkoztatását 
valósítja meg a „Helyi gazdaság- 
és közszolgáltatás-fejlesztés hát-

rányos helyzetű munkanélküliek 
foglalkoztatásával a Kőszegi és a 
Felső-Répcementi Kistérség Fog-
lalkoztatási Paktumában” című, 
TáMOP-1.4.5-12/1-2012-0010 
kódszámú pályázat keretében a kö-
vetkező másfél évben. A konzorcium 
70 334 741 Ft támogatást nyert, 
100 százalékos támogatással. 
A projektben résztvevő és munka-
erő-piaci szolgáltatásban, egyéni 
fejlesztésben részt vett munkanél-
küliek száma: 100 fő, támogatott 
foglalkoztatásban részesülők szá-
ma: 28 fő, képzésbe bevont és a 

képzést sikeresen elvégzők száma: 
19 fő. Megrendezésre kerül 1-1 db 
paktum tapasztalatokat megosz-
tó, illetve befektetési konferencia, 
egy tanulmányút, 500 példány-
ban kiadvány készül a befektetési 
lehetőségekről. „Vállalkozásbarát 
önkormányzat” program indul a 
kőszegi polgármesteri hivatalnál, 
illetve sor kerül a térségi hálózatok, 
érdekképviseletek szakmai tovább-
fejlesztésére is. A pályázat előkészí-
tésében szakmai segítséget nyújtott 
a BFH Európa Kft., mint a REKORD 
hálózat menedzsment szervezete.
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átadták
Január 1-től az iskolák fenntartója 
minden iskola esetében az állam 
lesz, s ettől az időponttól szétválik a 
fenntartói és működtetői szerep. A 
3000 főt meghaladó lakosságszá-
mú településnek kell gondoskod-
nia – a szakképzés kivételével – az 
illetékességi területén lévő összes 
saját tulajdonában álló köznevelési 
intézmény működtetéséről, de ezen 
kötelezettség alól mentesülhet az 
önkormányzat akkor, ha ezt kéri, 
és igazolni tudja, hogy gazdasági 
és jövedelemtermelő képessége azt 
nem is teszi lehetővé. 
Szeptember 27-én a képviselők 
határoztak arról, hogy az önkor-
mányzat a működtetői szerepet 
nem tudja elvállalni. Ezt a szán-
déknyilatkozatot erősítették meg 
a képviselők november 29-én há-
romnegyed órás vita után hét igen, 
két nem, és két tartózkodó szavazat 
mellett. Az igen szavazatok száma 
éppen elegendő volt a korábbi 
döntés megerősítéséhez.
Huber László polgármester ismétel-
ten azt hangsúlyozta a képviselők-
nek, hogy a városnak nincs pénz-
ügyi forrása az intézmények – két 
általános iskola, és a gimnázium 

– működtetésére. Az elhangzottak 
szerint felelős döntés csak az lehet, 
ha az önkormányzat az iskolákat 
átadja az államnak. Básthy Béla 
szerint a bizottsági ülésen két igaz 
állítást fogalmaztak meg: egyik: az 
önkormányzat nem tudja működ-
tetni az intézményeket, a másik:  
nem tudjuk, hogy az állam miként 
fogja működtetni az iskolákat. Az 
elhangzott adat szerint az iskolák 
következő évi, kalkulált működési 
költsége 138 millió Ft.
Dr. Mátrai István szkeptikus állás-

pontját fogalmazta meg, és nem 
pedagógiai okokból mondott ne-
met, hanem azért, mert nem ismeri 
a terveket, és mert az elképzelések 
folyamatosan változnak. Kiss Zol-
tán is a „bent lévők” elbizonytala-
nodásáról beszélt. A tanárok hóna-
pok óta azt látják, hogy változnak 
a körülmények. A hosszan tartó 
vita közben Básthy Béla azt kérte, 
hogy a képviselő-testület dönté-
sével foglaljon állást a következő 
határozati javaslatról: „Kőszeg ön-
kormányzatának képviselő-testüle-

te kifejezi, hogy nem ért egyet az 
oktatás átszervezésnek időbeli és 
módszertani lebonyolításával.”
Rába László azt kérte, hogy elfo-
gadó döntés esetén a határozatot 
küldjék el a miniszterelnöknek is. 
Név szerinti szavazás után két igen, 
két tartózkodás, nyolc nem szavazat 
alapján nem vált aktuálissá a levél 
küldése.  Az intézmények fenntartói 
jogkörének átadása december 11-
én a kistérségi társulási tanácsülés 
keretein belül megtörtént.

KZ

közmeghallgatás

November 29-én a testületi ülé-
sen Bánó Zoltán a Kőszeg Járási 
Tankerület igazgatója tájékoztatta 
a képviselőket az oktatás átalaku-
lásának aktuális kérdéseiről.
Elmondta, hogy január 1-től az 
önkormányzatok köznevelési fel-
adata megszűnik, az állam veszi 
át az általános és a középiskolák 
fenntartását. Elkülönül a fenn-
tartási és működtetési jogkör. A 

fenntartás keretén belül a taná-
rok munkáltatója a tankerülethez 
lesz, a működtetéshez az intéz-
mény technikai személyzete és 
az épület fenntartása tartozik. Az 
épületek az önkormányzat tulaj-
donában maradnak, de azokat az 
állam ingyenes használatba veszi 
át. Az átvételkor pedagógus el-
bocsátás semmiképpen nem lesz, 
és az adatok áttekintése alapján a 

működtető személy-
zetre is szükség lesz.  
Az igazgató elmond-
ta, hogy a Dr. Nagy 
László EGYMI is a 
járási tankerülethez 
tartozik, és már fog-
lalkoznak olyan kér-
désekkel, amelyek-
ben majdan együtt 
kell működniük az 
önkormányzattal.

dr. nagy lászló eGYMI

November 29-én közmeghallga-
tást tartott a képviselő-testület, 
azt követően, hogy meghozták az 
intézmények működtetésének le-
mondásáról szóló döntésüket. Ennek 
kormányzati szintű elfogadásához 
még több lépésre van szükség. Az is 
lehetséges, hogy a működtetés költ-
ségeinek egy részét, vagy az egészet 
a városnak kell fizetnie. (A kormány 
honlapján megjelent adatok szerint 
jelentős összeg terheli Kőszeg költ-
ségvetését.) Az viszont biztos, hogy a 
pedagógusokat az állam alkalmazza, 
és a fizetésüket az állam biztosítja. 

Horváthné Kutasi Mária a gimnázium 
igazgatónője nem elköszönt a képvi-
selőktől, hanem azt hangsúlyozta, 
hogy a következő évtől megváltozik 
a jogviszony. A gimnazisták, a mű-
ködést segítő személyzet, a tanárok 
a városban maradnak, mindannyian 
továbbra is a városért dolgoznak, és 
Kőszeg hírneve érdekében végzik 
tevékenységüket. Az igazgatónő így 
fogalmazott: „Kérem Önöket, hogy 
kísérjék figyelemmel továbbra is 

nevelő-oktató munkánkat! Annál 
inkább is, mert a 44 tanár, a tíznél 
több technikai dolgozó többsége 
kőszegi lakos, a 450 tanuló közel 
fele pedig kőszegi vagy a környé-
ken él. … Függetlenül a változó 
státusztól, kérem Önöket, hogy 
felelősséggel döntsenek továbbra 
is minden, a gimnázium és kol-
légium sorsát, jövőjét befolyásoló 
ügyben. A kollégiumi pályázat 
megvalósításához külön is kérem 
a segítségüket, hiszen ez a közös 
feladat összeköt bennünket a jövő 
évben is.”
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gyerekek is. Majd a kápolna melletti közösségi 
helyiségben, meg a fák alá a fűbe telepedtünk, 
és a távolabbról érkezettek elővették a kanasztát, 
megkínálták egymást, beszélgettünk virradatig. 
Érezni lehetett, hogy tudják az emberek, hogy ki 
hozott össze bennünket, és mit vár tőlünk. 
Majd Sándor atya egy levelet mutat, mely a 
ghanai Rudy Kwame verbita atyától érkezett a 
karácsonyi üdvözlet mellékleteként. Íme a levél, 
melyet a 2000 évvel ezelőtt élt Mária nevében 
írt: „Drága József! Az éjjel álmodtam valamiről, 
amit nem igazán értettem meg. De azt hiszem, a 
fiunk születésnapi ünnepségéről szólt. Az embe-
rek több mint hat hétig készültek erre a napra. 

Kívül, belül feldíszítették házukat. Új ruhákat 
vettek. Rengeteg különféle ajándékot vásároltak. 
Szép fenyőfát állítottak, amit csillogó gömbök-
kel, díszekkel ékesítettek. Gyertyát is gyújtottak 
rajta. Gyönyörű volt… A házbeliek – kicsinyek 
és nagyok – mindnyájan vidáman és boldogan 
állták körül a tündöklő fát. Izgalommal bonto-
gatták a fa alá helyezett ajándékokat, melyek 
díszes papírba voltak csomagolva, aranyszínű 
csokorral átkötve. Képzeld Józsefem! Egymást 
ajándékozták meg, egymást és nem a mi Fiún-
kat, aki az ünnepelt volt. Nagyon furcsának tűnt 
nekem, hogy az ajándékok nem a mi Fiúnknak 
szóltak… Az volt a gondolatom, hogy egyálta-
lán nem is ismerik őt. A nevét sem említették!  
Hát nem különös, hogy az emberek annyit fára-
doznak, hogy megünnepeljék egy olyan ember-
nek a születésnapját, akit nem is ismernek?   Volt 
egy szörnyű érzésem, ha a Fiúnk elment volna 
erre az ünnepségre, csak betolakodónak érezte 
volna magát. Minden annyira szép és gyönyö-
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kávészünet p. Rostás Sándor missziós atyával
 „… ne hamisítsák meg a karácsony eredeti tartalmát!”

Rektori szolgálata két éve kezdődött Kősze-
gen, a Szent Imre Missziósházban. Első al-
kalommal 1949-ben lépte át annak küszö-
bét, amikor tízéves korától őrzött hivatását 
követte. Akkor csak rövid ideig lehetett a 
ház lakója, mert a hatalom a szerzetesren-
deket feloszlatta. Ezt követően egyházme-
gyei papi szolgálatot töltött be 1992-ig. A 
Gondviselés idős korában adta meg neki a 
lehetőséget, hogy misszionáriusként Dél-
Amerikában, a guaraní indiánok lakta ős-
erdőben hirdethesse Isten igéjét. Az ottani, 
meg a mi karácsonyunkról is elmondta gon-
dolatait. Legfontosabb küldetésünk, hogy ne 
hamisítsák meg a karácsony eredeti tartal-
mát! Isten egy adott történelmi pillanatban 
elküldte Egyszülött Szent Fiát az emberiség 
életének a helyreállítására, ugyanis az, az 
Isten elleni lázadás után súlyos válságba ke-
rült. Ezt a válságot ő saját maga nem tudta 
megoldani. Nagy volt a szintbeli különbség 
a sértett fél és a vétkes között. A Teremtő 
Istent bántotta meg a teremtett kis lény, az 
Ember. A Teremtő csodálatos bölcsességgel 
hozta helyre a kialakult helyzetet. A sértett 
félhez kellett egy egyenlő rangú partner, az 
pedig a második Isteni Személy lett, akinek 
hitelesen kellett képviselnie az emberi felet. 
Ezért a Fiú emberré lett. Csak így tudta a 
megromlott helyzetet helyreállítani a Meny-
nyei Atyával.  Ezért Karácsony ünnepe föl-
szólít, hogy állítsuk helyre az Istennel való 
kapcsolatot, ahol ez hiányzik… Ha a föld-
re szállt Isteni Személyre emlékezünk, Aki 
értünk lett emberré, akkor ne sikkadjon el 
pont Ő az ünneplésünkben! Legyen Ő az ün-
nep középpontja és viszont szeretetünkkel 
megajándékozott… 
– Hálás szívvel emlékezem Dél-Amerikai misz-
sziós szolgálatomra, amikor az emberek öröm-
mel, boldogan jöttek a sötét őserdőben az éjféli 
misére. Híveink – akik csupán pár éve ismerik a 
názáreti Jézust a misszionárius atya elbeszélései, 
igehirdetései alapján – tudják, hogy a Tupának 
(Istennek) van egy fia, aki érettünk lett emberré. 
Elmondhatatlan, hogy milyen szeretettel ünne-
pelték a születésnapját. Munkatársaink segítsé-
gével az élő Betlehemet is bemutatták. A válasz-
tott Mária a saját gyermekével szerepelt, aki ezen 
az éjszakán a kis Jézuskát képviselte. A kisded 
időnként álmából fölriadva, a villogó fényektől 
megijedve sírdogált, mire anyukája nyugtatgat-
ta, és mindjárt meg is szoptatta. Ez mind bájos, 
kedves emlékként maradt meg bennem. Az éjféli 
mise után – ahol pengett a gitár, szólt a pánsíp, 
dörömbölt a dob, és harsogott az ének – kicsi 
és nagy együtt énekelt, még a két, három éves 

rű volt, de legszívesebben mégis sírtam volna.  
Mennyire rossz lehet Jézusnak, hogy még a saját 
születésnapján sem akarják Őt. Örülök, hogy 
mindez csak egy álom volt. Milyen szörnyű len-
ne, ha igaz volna…  A te hű feleséged: Mária” 
Lejegyezte: P.R. Kwame. 
Mária levele nagyon drámai realitást mutat ar-
ról, hogy karácsony ünneplése hogyan történik 
a fehér társadalomban. A békességben eltöltött 
egy-két nap után tovább viaskodunk egymás-
sal az esztendő többi napján. A lelkületet nem 
tudjuk tartósítani, amivel legalább az ünnep 
egy-két napját eltöltöttük. Nincs meg az embe-
rek folyamatos kapcsolata fölfelé, ahonnét ez a 

lelkület származik, ahonnét feltölthetnénk 
az elfogyott energiánk tartályát. Elsikkad az 
ünnep gyökere! Minek alapján akarunk egy-
másnak örömet szerezni? Miért akarjuk egy-
mást megajándékozni? Mert ezen a napon 
ajándékozta nekünk a Teremtő az Ő Egyszü-
lött Fiát. Tudjuk, hogyan bántunk vele, mi 
emberek. Az Egyszülött Fiú üldözött lett és 
a végén keresztre szögezve halt meg. Az ő 
sorsa lett a mi bűneinknek a váltságdíja, és 
a mi üdvösségünk visszaszerzésének az ára. 
Jézus eljött közénk, és azt akarja, hogy ez 
az áldozatos, szolgálatkész szeretet köztünk, 
emberek között is folyamatosan jelen legyen, 
és nem csak az ünnep egy-két napjára. 
– A Karácsony csak akkor lehet hitelesen 
ünnepelt, ha az esztendő többi 364 napján 
ugyanazzal a lelkülettel viseltetünk egymás 
iránt.  Ezt kell tartósítani az év minden 
napjára! 

Kiss János
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Ha műszaki problémája van …
Sok olvasónknak feltűnt, hogy a 
„Hajni-bolt” mellett, Rákóczi út 30. 
szám alatt lévő épület külső hom-
lokzatát beszínezték, azt, amit ta-
valy építettek újjá, megtartva régi 
jellegzetességét. December elején 
az üzlet körüli „mozgás”, a teher-
autók megjelenése feltűnt több 
embernek. Rákérdeztünk a vál-
tozás okára, Békefi Istvántól kap-
tunk tájékoztatást, akit a városban 
műszaki beállítottságú embernek 
ismernek.
A beszélgetés első mondatai után 
egyértelművé vált, hogy Békefi 

Évfordulók
Kőszegfalva: A település jövőre 
ünnepli alapításának 300. évfor-
dulóját. A tervek megszülettek, az 
előkészületek megkezdődtek, de 
mindehhez a szükséges pénzügyi 
fedezet még hiányzik. November 
29-én a képviselő-testület arról 
döntött, hogy a következő évi költ-
ségvetést megalapozó koncepcióba 
300 ezer Ft támogatás kerüljön el-
különítésre, erre a célra.
Egyhangú szavazattal döntöttek a 
képviselők, majd Gyarmati Kálmán 
köszönetet mondott, mert „minden 
támogatást köszönünk”.  Ezt köve-
tően az Ottlik évfordulóra, illetve a 
KSE 100 éves évfordulójára meg-
szavazott egymillió Ft-os támoga-
tásra utalva a következőt mondta: 
„Összeállítottam egy aránypárt. A 
300 évre háromszázezer Ft jár, a 
100 évre egy millió Ft, aki majd 500 
éves lesz, az meg ötvenezret kap.”
A további évfordulók kapcsán 
Gyarmati Kálmán elmondta, hogy 
a „kőszegfalvi vasútállomás 1930-
ban épült meg, és két évvel ezelőtt 

be, meglepetés éri 
a termékválaszték 
láttán. A csavarok, 
szegek, szerszámok, 
a háztartásokban 
lévő „műhelyekben” 
szükségessé váló eszközök is bősé-
gesen megtalálhatóak. A választék 
egyre bővül, a mindenkori igények-
hez igazodva a következő időszak-
ban. Nem akarják ismerni, „a nincs, 
a nem lehet, a nem tudjuk,” kife-
jezéseket. István mindehhez humo-
rosan hozzátette, a „a lehetetlen 
azonnal megoldjuk, a csodákra egy 
kicsit várni kell.”
Az üzletbe be lehet vinni az elekt-
romos, motoros kategóriába tarto-
zó gépeket (fűnyírót, motorfűrészt, 

szivattyút) javítatni, elvégzik a fű-
részláncok élezését.
Az olvasót arra kérik, menjen be 
az üzletbe, és ott a saját szemével 
győződhet meg a valóságról, a fo-
lyamatosan fejlődő választékról. 
Decembertől minden reggel hét 
órakor nyit az üzlet, hogy a mes-
teremberek is kora reggel be tudják 
itt szerezni a szükséges eszközöket, 
szerszámokat az aznapi munka-
végzéshez. 

KZ

István olyan vállalkozásba kezdett, 
amihez ért, műszaki boltot nyitott, 
BAU MEISTER néven.
Egyedül van és lesz, de a feladatát 
mégsem egyedül végzi. Egy szakmai, 
baráti kör áll mögötte, így sokféle a 
háztartásokban előforduló munkát 
el tudnak végezni. Ez lehet egy 
ajtózár hibája, csapcsöpögés, tipli-
zés, valamilyen más, háztartások-
ban előforduló műszaki – barkács 
kategóriába tartozó, szaktudást, 
szerszámot igénylő – munka. Egy 
zármeghibásodás, egyéb más mű-
szaki probléma este is előfordulhat, 

ekkor hívni kell a 
munkaidőn túl is 
működő telefon-
számot. Ez a tele-
fonszám műszaki 
tanácstalanság 
esetén is hívható, 
és adnak, ha le-
hetséges, segítsé-
get, tájékoztatást. 
Aki belép a BAU 
MEISTER üzlet-

BAU MEISTER MűSZAKI BOLT Kőszeg, Rákóczi út 30.
EGYEDI AJáNLATA:

Minden CILINDRES zárkulcs másolása 200 Ft.
Legyen minden családtagnak saját kulcsa, és egy tartalék otthon.

A BAU-MESTER műszaki segítségnyújtó telefonszáma,
amely munkaidőn túl is hívható: 06 20 571 5351

kevesebb
November 29-én a képviselők a 
szociális kiadásokkal kapcsolatos 
költségekről tárgyaltak. Elfogad-
ták az ELAMEN Zrt. által javasolt, 
a következő évtől érvényes 8%-os 
nyersanyagnorma emelését. 
Az elhangzottak szerint a 2013. évi 
költségvetési koncepció tervezése 
során világossá vált, hogy a költ-
ségvetési egyensúly megtartása ér-
dekében szükségessé válik néhány 
– nem kötelező – szociális ellátás 
megszűntetése is. Emiatt „senki 
nem kerülhet lehetetlen helyzetbe”. 
A képviselők a részletes tárgyalás 
után január 31-től megszüntették a 
méltányossági alapon megállapított 
ápolási díjat, amelyet a tartósan be-
teg, 18. életévét betöltött személy 

gondozásáért kapott a kérelmező. 
Ebben az ellátásban idén 28 fő ré-
szesült, személyenként és havonta 
23 600 Ft-ot kaptak. Így évente 
összesen 8 millió forintot fordított 
erre a feladatra az önkormányzat. Az 
előterjesztés kiemelte, hogy törvény 
által kötelezően előírt ápolási díj, 
mely a súlyosan fogyatékos és a 18 
év alatti tartósan beteg gondozását 
biztosítja, továbbra is igényelhető 
lesz. Megszűnik a méltányossági 
alapon nyújtott közgyógyellátás, 
amely idén nyolc főt érintett éves 
szinten, összesen 150 ezer Ft ösz-
szeggel. A közgyógyellátás minden 
más típusa – alanyi jogon járó és 
normatív – járási hatáskörbe kerül. 
Megszűnik az utazási támogatás, 
amelyre évente 5,6 millió forintot 
fordított az önkormányzat a helyi 
járatú buszbérletek biztosításával.

az önkormányzat asszisztálásával 
lebontották”. (A vasútállomás épü-
letét valóban lebontották, mert egy 
halálos baleset kivizsgálása során 
a közlekedési hatóság úgy döntött, 
hogy az épület akadályozta a kilá-
tást, és ezért történt a baleset.)
A testületi ülésen elhangzott, hogy 
Vaihingen testvérváros a kőszegfalvi 
évforduló támogatását tervezi a falu 
német, sváb eredete okán.

További évfordulók 2013-ban
A Bersek iskola ekkor lesz 50 éves, 
ugyanúgy, mint a felsővárosi óvo-
da. Ötven éve adták át a Jurisics-
várat kulturális célú hasznosításra. 
A Kőszeg – Szombathely vasúti 
szárnyvonal 130 éve épült meg. 
A kőszegi kórházat 1933-ban ala-
pították. Lóránt Gyula 1923-ban 
született. A jezsuita patika 1743-
ban kezdte meg működését. Kiss 
János altábornagy szobrát 1983-
ban avatták fel a lakótelepen. Az 
evangélikus templomot 1783-ban 
építették. Az első Históriafutást 
1983-ban rendezték meg. A kősze-
gi SOS-Gyermekfalu fennállásnak 
huszadik évfordulóját ünnepli.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid határidővel, 
garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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lenézett embereknek …

Felmentve
Az egykori Kőszegi Posztógyár víztornyát 2008. 
március 19-én az esti órákban ledózerolták. A 
közigazgatási határozattal ideiglenes védelem alá 
helyezett épület ledöntése sajtóhír lett, a rendőr-
ség pedig nyomozást folytatott. Hatan kerültek a 
vádlottak padjára, akiket 2009 szeptemberében 
a Kőszegi Városi Bíróság bűncselekmény hiányá-
ban felmentett. Ezt követően a Szombathelyi 
Városi Bíróság 2011-ben, majd a Szombathelyi 
Törvényszék 2012-ben bűnösnek mondta ki a 
hat vállalkozót, és felfüggesztett szabadságvesz-
tést, valamint pénzbüntetést szabott ki.
Idén december 4-én Budapesten a Kúria három 
személyt felmentett, ugyancsak bűncselekmény 
hiányában. Azért csak három személyt, mert 
hárman adták be a felülvizsgálati indítványt. A 
felmentésről szóló sajtóhírek után megkerestük 
az egyik érintett személyt, aki azt kérte, hogy dr. 
Berényi Tamás ügyvédtől kérjünk tájékoztatást.
– Mi volt a felmentés indoka?
– A közigazgatási határozattal ideiglenes vé-
delem alá helyezett műemlék nem azonos a 
miniszteri rendelettel véglegesen műemléknek 

nyilvánítottal. Műemlék megrongálásának bűn-
tettét csak műemlék esetén lehet elkövetni, a 
lebontott víztorony és üzemcsarnok pedig nem 
volt az – mondta dr. Berényi Tamás ügyvéd. – 
Amennyiben a téves jogi alapokon nem indult 
volna eljárás, akkor ügyfeleim nem szenvedtek 
volna el jelentős anyagi károkat, és nem lettek 
volna feleslegesen meghurcolva. Egyik ügyfele-
met az eljárás miatt kizárták a kamarából, így 
nem gyakorolhatta szakmáját. További súlyos 
személyi sérelmet jelent, hogy az eljárás során 
több személyt meggyanúsítottak, őket rabosí-
tottak, ujjlenyomatot vettek tőlük, bekerültek 
a bűnügyi nyilvántartásba. A vállalkozóknak a 
négy és fél évig tartó eljárás többszázmilliós 
kárt okozott. 
– Hogyan lett ideiglenesen védett az ingatlan?
– Amikor ügyfeleim cége megnyerte a nyilvá-
nos pályázatot, és aláírta Kőszeg városával az 
adásvételi szerződést, majd a bankokkal a svájci 
frank alapú hitelszerződést, akkor – nyilván tel-
jesen véletlenül – hirtelen ideiglenes védettségű 
lett az épület. Ha erről előre kapnak tájékozta-
tást, akkor biztosan nem veszik meg. Teljesen 
egyértelműnek látszik, hogy az addig értéktelen 
ingatlannak ügyfeleim által megvásárlása nem 

mindenkinek nyerte el a tetszését. Ha a hatóság 
valóban ipari műemléki értéket látott volna az 
épületben, akkor a védetté nyilvánításhoz tar-
tozó eljárást már 10-15 évvel korábban elkezd-
hette volna, de ez nem történt meg. 
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November 29-én tárgyalták a képviselők az 
Egy-másért Közhasznú Egyesület beszámolóját. 
A hajléktalanokat tömörítő szervezet két éve 
alakult, és példaértékű tevékenységet folytat, 
amiről az országos sajtó is többször tudósított. 
Az egyesület aligha működhetne két szociális 
munkás Németh Zoltán, és Grunner Gábor aktív 
tevékenysége nélkül, akik szervezik, irányítják 
a hajléktalanok munkáját. Egyik látványos fel-
adatuk a Liszt Ferenc utcában, a buszmegálló-
nál 2011. november 15-én megnyitott szociális 
bolt működtetése. Érdemes ide betérni, a pol-
cok, a ruhatároló fogasok rendezetten állnak, és 

„szemtelenül olcsón”, ötven és száz Ft-ért lehet 
itt „turkálni”. Jönnek ide a vásárlók, amit az 
adatok is mutatnak. Október végéig közel 1,5 
millió Ft volt az árbevételük, és közel harminc-
ezer árucikket vittel el az ide betérők. Sokan vol-
tak azok, azok rászorultság okán, fizetség nélkül 
vihették magukkal a kiválasztott terméket. A 
szociális bolt karitatív tevékenységet is végez, 
hiszen örömmel elfogadják a lakosság által be-
vitt, otthon feleslegessé váló holmikat, amely 
máshol még jól hasznosítható. 
Egy hajléktalan kapott itt munkát, és tíz-tizen-
ketten vannak azok, akik kiegészítő tevékeny-

séget folytatnak a logisztikai munkában. Ők 
nemcsak itt dolgoznak, hanem a mezőgazdaság, 
a kertművelés területén is, amiről már többször 
beszámoltunk az újság hasábjain.
Az egyesület ingyenesen kapta meg az önkor-
mányzattól a Liszt Ferenc utcában lévő, egykori 
váróhelyiséget, ahol kialakították a szociális 
boltot, és üzemeltetik, takarítják a mellette lévő 
nyilvános WC-t. Ez a munka egy újabb közhasz-
nú tevékenység.
A képviselők döntésükkel újabb egy évre ingye-
nes használatba adták az egyesület számára a 
helyiségeket. 
A vezetőség felkereste a szerkesztőséget, és ez-
úton is megköszönnek minden segítséget, amit 
vállalkozóktól, magánszemélyektől, önkormány-
zattól, és más szervezetektől kaptak. Egyben 
kívánnak békés, boldog ünnepeket, eredményes 
újesztendőt miden kedves olvasónak. A segítséget 
azzal is megköszönték, hogy december 7-én és 
8-án ingyenes karácsonyi vásárt tartottak, amikor 
nagyon sok „vásárló” érkezett a szociális üzletbe.
Sok ember számára egyre inkább nyilvánvaló 
lesz, hogy az „Egy-másért” – nemcsak nevében 
– közhasznú egyesület, mert a társadalomból ki-
szorult, sok esetben lenézett embereknek adnak 
értelmes, hasznos, életcélt tartalmazó munkát. 
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lakossági apróhirdetés
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Tel.: 06/30-3246-357
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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!

A mozgó árusító
 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Békés karácsonyi ünnEpEkEt és ErEdményEs újEsztEndőt kívánunk!

A közös hivatal és a lemondások
Gyöngyösfalu – Mikrotérség: 
November 19-én Lukácsházán 
nyolc település képviselő-testülete 
tartott együttes ülést azért, hogy 
létrehozzák a közös fenntartású 
önkormányzati hivatalt. A kezdés 
előtti percekben a képviselők rosz-
szallóan vették tudomásul, hogy 
az egyik napilap, illetve a kereske-
delmi rádió járás megalapításáról 
adott előzetes tudósítást. 
Az önkormányzatokról szóló törvény 
alapján közös járási hivatalt kell lét-
rehozni 2013. január 1-től azon tele-
püléseknek, amelyek lakosságszáma 
nem éri el a kétezer főt. Megállapo-
dás hiányában a kormánymegbízott 
él kijelölési jogával. A Lukácsháza-
mikrotérséghez 1973-tól kezd-
ve öt falu tartozik: Gyöngyösfalu, 
Kőszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, 
Pusztacsó. Egy korábbi döntésük 
alapján a Hegyalja három tele-
pülése – Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely – a mikrotérség 
hivatalával együtt kívánja ellátni az 
önkormányzati feladatokat. Ezért 
ülésezett november 19-én a nyolc 
falu képviselő-testülete. 
Levezető elnökként Virág János 
polgármester köszöntötte a részt-
vevőket. Majd Tóth János körjegyző 
ismertette a szerződés részleteit, 

így a felmerülő közös költségek 
megosztását is. Fontos szerepet 
játszik, hogy a három csatlakozó 
település lakossága számára is lesz 
kéthetente fogadóóra a polgár-
mesteri hivatalban. Az idén a kör-
jegyzőségként működő hivatalban 
jövőre kirendeltség működik, ahol 
januártól a régi-új dolgozók intézik 
a helybéliek hivatali ügyeit.
A törvény szerint a közös működ-
tetésű önkormányzati hivatalhoz 
akkor csatlakozhat egy település, 
ha azt a képviselő-testület minősí-
tett többséggel megszavazta. Erről 
először a cákiak egyhangúlag sza-
vaztak. Gyöngyösfalu hét képvise-
lője közül hárman adták le igenlő 
voksukat, négyen a nemleges vok-
sukat. Ezt követőn a többi hat te-
lepülés minden képviselője igennel 
szavazott. Így a képviselők döntése, 
az akkori jogi helyzet alapján hét 
település hozta létre a közös önkor-
mányzati hivatalt. A gyöngyösfalusi 
– nemmel szavazó – képviselők 
nevében Rozmann Ferenc szólalt 
fel, aki bejelentette, hogy ellensza-
vazatukat nem kívánják indokolni, 
és együtt lemondanak a képviselői 
mandátumukról. Mindezt Bodovics 
László Jan is megerősítette. kérte 
jegyzőkönyvbe foglalni, hogy kép-

viselői mandátumukról lemondtak, 
majd felsorolta a négy nevet. Ezt 
követően a két felszólaló, (volt) kép-
viselő Arnholdné Rozmann Máriával 
együtt távozott a testületi ülésről. 
Szőnye József néhány perces vára-
kozás után hagyta el az üléstermet. 
Tar János polgármestert alaposan 
felzaklatta a nem várt bejelentés.  
Ugyanis a négy képviselő távozásá-
val működésképtelenné vált a falu 
vezető testülete. A stressz hatása 
alatt ő is bejelentette a lemondását, 
majd gondolatait rendezve arról 
beszélt, hogy a húsz éves működése 
alatt midig a falu érdekeit tartotta 
elsődlegesnek. Hangsúlyozta, hogy 
az ősszel megkezdődött fejleszté-
seket tavasszal be kell fejezni, így 
lesz még tennivalója a képviselő-
testületnek. Majd egy újabb „pihe-
nő idő” után a szóban elhangzott 
lemondását visszavonta. Tóth János 
körjegyzőt is meglepetésként érte a 
négy képviselő döntése. Elmondá-
sa szerint erről az álláspontról nem 
szerzett tudomást a néhány nappal 
korábban Gyöngyösfaluban meg-
tartott testületi ülésen. Elmondta, 
hogy a képviselőknek joguk volt 
indoklás nélkül lemondani.          A 
feszült hangulat enyhült, amikor a 
körjegyző bejelentette, hogy a tör-

vény szerint a választásokon induló, 
de elegendő szavazatot nem kapott 
jelölt a lista alapján a lemondott 
képviselő helyébe lép.  
Virág János polgármester bezárta 
az együttes ülést, majd a szendvi-
csek elfogyasztása közben magán-
beszélgetések során elemezték a 
jelenlévők a kialakult helyzetet. 
Néhány nappal később a listán 
lévő Geröly József és Németh Gá-
bor vállalta a képviselői munkát, 
a helyi választási bizottság kiosz-
totta részükre a megüresedett he-
lyekre szóló mandátumokat. Az új 
képviselők esküjének letétele után 
a testület többségi szavazatával 
Gyöngyösfalu csatlakozott a hét 
falu által már létrehozott közös ön-
kormányzati hivatalhoz.
A november 19-én megtartott 
közös testületi ülésen két képvi-
selő – Szőnye József és Arnholdné 
Rozmann Mária – szóban nem je-
lentette be a lemondást, ezért értel-
mezésük szerint nem mondtak le a 
mandátumról.  A jogi értelmezések 
szerint viszont: Bodovics László Jan 
lemondásról szóló bejelentése után, 
azt elfogadó, ráutaló magatartást 
tanúsított Arnholdné Rozmann Má-
ria azzal, hogy a szóban lemondott 
képviselőkkel együtt távozott, és 
nem mondott ellent a nevében tett 
bejelentésnek. 

KZ
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Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Kométa
Vendégváró sertés virsli

(Kométa Zrt.)

Douwe 
Egberts

Omnia
vákuumos őrölt kávé
Classic vagy Melange 

250 g, 2796,-Ft/kg
(Sara Lee Hungary Zrt.)

Gösser
dobozos sör

5,1%, 0,5 l, 398,-Ft/l
(Heineken Hungária Zrt.) 

Knorr
halászlé kocka

60+20g, 2487,50Ft/kg
(Unilever Mo. Kft.)

Valdor
csirkemell sonka

(Hungerit Zrt.)

Coca-Cola 2x2l vagy

Fanta Narancs 2x2l 
+ ajándék pohár

164,75Ft/l (Coca-Cola HBC Mo. Kft.)
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Törley pezsgő

Charmant Doux
édes

Muscateller édes
0,75 l, 1065,33Ft/l

(Törley Pezsgőpincészet Kft.)

Coop réteslap 
8 db, 200 g, 995,-Ft/kg

(Forgalmazza: Co-op Hungary Zrt.
Novafood Hungary Kft.) 
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Ft/kg

199
Ft/db
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Ft/cs

199
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699
Ft/db

Ajándék Coca-Cola
karácsonyi üvegpohár!

799
Ft/db
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Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.  94/563-090;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.  94/561-568
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Hírek – nemescsó
Megtörtént a temető kerítésének felújítása.  
Megelőzően a képviselő-testület elfogadta a 
munka elvégzésére érkezett ajánlatot. Ebbe az 
is szerepet játszott, hogy önkormányzati földtu-
lajdon vételére is elfogadtak egy vételi ajánlatot, 
amiből fedezték a kerítés építésének költségeit.  
Az építés Mindenszentek előtt elkészült, a lebo-
nyolításban aktív szerepet vállalt Mayer Tiborné 
és Horváthné Nagy Viktória. A felújítás lábazati 

munkájának megvalósulását a Szá-Sa ’75 Bt. 
kivitelezte.
Felújították a Rózsadomb utcában a járdát, 
amit az önkormányzat betervezett az éves költ-
ségvetésébe. Három ajánlat közül a Vizéptek Bt. 
ajánlatát fogadták el nettó 1 910 300 Ft érték-

ben. A térköves járda megépítése megtörtént az 
itt lakók és a falu lakói megelégedésére. Az ere-
deti elképzelés módosult, mert a szélső házban 
élő Szalay Roland nem kérte a háza előtti járda 
kiépítését, ugyanis tervezi az udvar és az előtte 

lévő híd térkövezését. Az így kialakult költség-
csökkenés miatt elkészülhetett a templom előtti 
híd szélesítése, akadálymentesítése, illetve lép-
csőfeljáró kialakítása.
Programok: 
2012. dec. 20. – csütörtök: Betlehemes já-
ték előadása Nemescsó utcáin, nyolc helyszínen. 
Kezdés: 16 órakor a katolikus templom előtt. 
További helyszínek: Kossuth Lajos u., evangé-
likus templom előtt, Péterfy u., Pusztacsó felőli 
szakaszának közepén és végén, Kazár-Borzó pa-
tak hídjánál, a Bakó utcában, és a Kőszegi és a 
Péterfy utca sarkán.
2012. dec. 21. – péntek 17:30.  Községi Ka-
rácsony a faluházban a kőszegpatyi óvodások 
közreműködésével.
A programokra mindenkit szeretettel várnak! A 
képviselő-testület nevében ezúton is köszönetet 
mond Kendik Miklós polgármester mindenki-
nek, aki bármilyen módon segítette Nemescsó 
mindennapi életét. Békés, Áldott Karácsonyi 
Ünnepeket kívánnak a falu polgárainak, és 
minden Kedves Olvasónak!

Hazai győzelem
Lukácsháza: „Szürettől Szilveszterig” elnevezé-
sű vetélkedőt rendeztek általános iskolai diákok 
számára, a felújított, de még átadás előtt lévő 
művelődési házban. Négyfős csapatok érkeztek 
Csepregről, Jákról, Toronyból,  a szombathelyi 
Nyitra Utcai általános Iskolából, és természete-
sen a rendező iskola, a Dr. Tolnay Sándor általá-
nos Iskola diákjai is részt vettek a vetélkedőn.
A kérdések a néphagyományokhoz  kapcsolód-

tak, a csapatok sok feladatot oldottak 
meg, volt közöttük ének, tánc, jelmez-
készítés, rejtvényfejtés és más krea-
tív játék. Az idén először hazai csapat 
lett a győztes. A sikert hozó teljesítmé-
nyért elismerést érdemel: Bálint Eve-
lin, Király Liza, Németh Gábor, Szafián 
Petra, akik a mellékelt felvételen látha-
tóak. A vetélkedőt Iliás Márta tanárnő 
szervezte, sokan, nagyon sokan voltak a 
segítségére. A díjkiosztás egyik színfoltja 
volt, amikor a lebonyolításban segítsé-
get nyújtó kollégák kicsi, nagyon kicsi, 
jelképes ajándékot kaptak.
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Borbál kilencedszer is
A Borbarát Hölgyek idén is a Hotel 
Írottkő aulájába várták a bálozni 
vágyó vendégeket november 17-én 
este 19 órakor. A kőszegi Tornyosok 
fanfárjára vonultak be a Borkirály-
nők és kísérőik, a Kőszegi Bor-
barátok (a csoportképen). Kocsis 
Renáta borkirálynő és Huber László 
polgármester úr köszöntő szavai 
után a nyitótánc következett. Az est 
folyamán a vendégek svédasztalról 

állíthatták össze a kedvükre való 
vacsorát, de a szervezők borkósto-
lóval és tombolával is kedvesked-
tek. Éjfélkor a Borbarát Hölgyek „Ki 

mit tud”-ja következett, melynek fő 
attrakciójaként elhangzott a höl-
gyek „Borocska dal”-a. (A Magna 
Cum Laude Pálinka dalának szö-
vegét Tóthárpád Ferenc „formálta 
kőszegivé”.) Ezután átadásra került 
a „Est bora” cím, amit – a bálozók 
ízlése, szavazata szerint – a legtöbb 
szavazatot kapott bor (Pinot Noir) 
tulajdonosa, a Stefanich pincészet 
vehetett át. Hogy a táncparkett 

mindig megtelt, 
arról a Kvarc 
Együttes gondos-
kodott. Hajnali 
3 órakor János-
áldással zárult a 
bál. A szervező 
Borbarát Hölgyek 
ezúton is köszö-
netüket fejezik ki 
annak az öt pin-
cészetnek (Alasz, 
Frank, Jagodics, 

Stefanich, Tóth), amelyek a borokat 
biztosították a kóstolóhoz; és mind-
azoknak, akik tombola felajánlásuk-
kal hozzájárultak a bál sikeréhez!

Újbor
Hét fehér és huszonegy vörösbor 
került a poharakba a Márton-
napi újborkóstolón a Brenner-
házban november 11-én. A szé-
les kínálathoz hozzájárult, hogy 
Lukácsházáról és Csepregről is 
érkeztek gazdák, akik bemutatták 
friss boraikat. A jelenlévők ízelítőt 
kaptak azokból a nedűkből, ame-
lyek majd a következő hetekben, 
hónapokban érik el végleges „for-
májukat”. A választékot mutatja 
– tudtuk meg Stefanich Kornél-
tól – hogy a poharakba került: 
Olaszrizling, Chardonnay Zweigelt, 
Kékfrankos, Blauburger, Pinot Noir, 
valamint többféle fehér és vörös 
vegyes bor. „Nem megmérettetés-
ről van szó, ez egy baráti találkozó. 
Vége van a mezőgazdasági évnek, 
jól érezzük magunkat, alkalom nyí-
lik az eszmecserére, és latolgatjuk, 
milyenné is alakulhatnak a borok a 
pincékben” – mondta Alasz László 
a Kőszegi Borbarátok vezetője.
Az esten Kocsis Renáta borkirálynő 

is üdvözölte a vendégeket, majd dr. 
Bokányi Péter osztotta meg gon-
dolatait azzal kapcsolatban, hogy 
a „legtisztább életű szentnek”, 
Szent Mártonnak, „mi köze van a 
borhoz”, hiszen a Márton-legendá-
ban nyomát sem találjuk az italra 
való utalásnak. Szólt arról is, hogy 
a téma – a szőlészet-borászat – 
kapcsán két szó jut az eszébe, az 
önzetlenség és a szerénység.
Az újborkóstoló megfelelő alkalmat 
nyújtott arra, hogy a Borbarátok 
Egyesülete felavassa új tagját, dr. 
Küttel Istvánt.  Alasz László a leg-
újabb tagtárs vállára terítette azt a 
palástot (Felvételünkön. Háttérben 
dr. Bokányi Péter), amely a befoga-
dást, az együvé tartozást jelképezi. 

TáF 

Újrakezdés
Júliusi lapszámunkban beszá-
moltunk arról, hogy városunkban 
2012.06.01 – 2013.11.30 között 
kerül megvalósításra a SAVARIA 
REHAB-TEAM Nonprofit Kft és  
a Szociális Gondozási Központ 
konzorciumi együttműködésé-
nek keretében a TáMOP-5.3.3-
11/2-2011-0005 „Az utcán élő 
hajléktalan személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, foglalkoz-
tathatóságának elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci integrációjának 
megalapozása” című pályázati fel-
hívásra benyújtott és támogatott 
„Újrakezdés” című projekt. 
Fél év alatt négy főt a hajléktalanok 
átmeneti szállásán helyeztek el, hat 
főt pedig albérletben, akiknek 
lakhatási támogatás formájában 
nyújtanak segítséget. Ennek havi 
összege személyenként  40 000 
Ft, illetve kiskorú gyermek esetén 
plusz 5 000 Ft. Az önálló lakhatás 
megteremtését bútorzattal és ház-
tartási cikkekkel is segítették. A tíz 
főt hatvan jelentkezőből választot-
ták ki, egy meghatározott rendszer 
szerint. A kiválasztott személyekkel 
megállapodásokban rögzítették a 
részvétel feltételeit, a támogatá-
sokat. Minden résztvevő számára 
egyéni fejlesztési terveket készí-

tettek, egyénre szabottan kerültek 
meghatározásra a célok és az azok 
eléréséhez szükséges segítségnyúj-
tási formák. Az albérleti támoga-
tásban részesülők például háztar-
tás-gazdaságtani alapismereteket 
sajátítottak el csoportfoglalkozá-
sokon, míg az átmeneti szálláson 
elhelyezettek beilleszkedést segítő 
foglalkozáson vettek részt.  A szen-
vedélybetegséggel küzdők pedig 
pszichiáter-addiktológus szakem-
ber segítségét vehetik igénybe. A 
csapatépítő programban mindenki 
elmesélte saját élettörténetét, és a 
saját valamint társai példáján ke-
resztül, „interaktív módon” vonta 
le a következtetéseket. Önkéntesek 
havonta egy alkalommal intézményi 
kisegítő tevékenységet végeznek.  
Továbbá minden csoporttag és ön-
kéntes 2500 Ft-os értékű élelmiszer 
csomagot kapott a foglalkozáson 
való részvétel, illetve az önkéntes 
munkavégzés alkalmával.
A pályázat eddigi időtartama alatt 
mindent az előzetes terveknek 
megfelelően teljesítettek. A cso-
porttagok pedig együttműködőek 
a szakemberekkel. A projektek az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósulnak meg.

December 2-án 13. alkalommal 
rendezték meg a Kőszegi Katolikus 
Karitász hagyományos jótékonysági 
hangversenyét a Jézus Szíve Plébá-
niatemplomban. Harangozó Vilmos 
apátplébános köszöntője után kóru-
sok és szólisták örvendeztették meg 
a nagy létszámú közönséget. Fellé-
pett az árpádházi Szt. M. Óvoda és 
általános Iskola kórusa, a kőszegi Jé-
zus Szíve-templom Római Katolikus 
Felnőtt Vegyeskara, a horvátzsidányi 
Peruska Mária énekkar, orgonált 
Bazsó Cecília orgonaművész és Hor-
váth Ildikó kőszegszerdahelyi kántor. 
Kőszegfalvi ágnes néhány szóval be-
mutatta a zeneszerzők életét, mun-
kásságát, amelyet Vasasné Radványi 

Jótékonysági hangverseny
Ilona állított össze. Sárközi Antalné, 
a helyi Karitász vezetője záró gon-
dolataiban az elmúlt év munkájáról 
tájékoztatta a jelenlévőket. Megkö-
szönte a támogatók rendszeres ado-
mányát, amely nélkül nem tudnának 
segíteni a rászorulókon. 
A hangverseny bevételét a kará-
csonyi ajándékozásra fordítják. Kö-
szönet minden támogatásért!

Rábai Ferenc 

lakossági apró
KŐSZEGEN, a Szűk utcában 
manikűrös, pedikűrös, masz-
szőr részére vagy más üzleti 
célra 40 m2-es helyiség ki-
adó.  Tel.: 06 30 513 3247

gokat, de időnként sírást is hallott 
a fehérszakállú. Finom kalács, süte-
mény mellett kifestőket színezhet-
tek a gyerekek. 
Az adventi készülődés december 
8-án kezdődött el. Ezen a napon 
mézeskalács készítéssel ismerked-
tek az érdeklődök. Az ünnepi ké-
szülődésnek ezt a formáját minden 
évben – hagyományként – meg-
tartják. December 15-én, illetve 
22-én lampionokat, karácsonyi fi-
gurákat készíthetnek a gyermekek 
és a felnőttek. 
December 31-én 17 órakor a 
tavalyihoz hasonlóan forralt bo-
rozásra várják a falu lakosságát a 
Közösségi Házba. 
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karácsonyi finomságok

Hírek
Kőszegszerdahely: November 24-
én tartották meg az idősek napját. 
Takács Péter polgármester köszön-
tötte a falu korosodó lakóit, akik-
nek életét, tenniakarását példaér-
tékűnek nevezte.  A köszöntő után 
az általános iskola diákjai adtak 
műsort a nagyszülők tiszteletére, 
majd a Vadrózsa Népdalkör, illetve 
a Kőszegszerdahelyi Férfikar adott 
elő dalcsokrokat. Az önkormányzat 
egy-egy szál rózsával köszöntötte 
a falu idős polgárait. Ezt követő-
en jóízű falatozás kezdődött, majd 
beszélgetés közben elfogyasztottak 
néhány pohár bort, a közös nótázás 
is emlékezetessé tette az estét.  A 
rendezvényt a régi iskolából kiala-
kított közösségi házban tartották. 
Az összefogás eredményeként az 
épület első része már elkészült, a 
hátsó rész felújítása pedig folya-
matban van. 
December 5-én érkezett meg a 
falu Mikulása a gyermekek örömé-
re, akik átvették az ajándékcsoma-

Bozsokon a Kerekes Cukrászda 
idén is megrendezte a hagyomá-
nyos Karácsonyi Kiállítást és Vásárt. 
Az apropót Jancsi és Juliska igaz 
története adta, így a mézeskalács 
kiemelt szerepet kapott. A süte-
ménykészítés trendszíne idén az 
arany – ezüst – fehér  kombináció-
ja lett.  Látványos volt a mézeska-
lácsból készült Betlehem, 
a gyümölcskenyér, a nagyi 
teasüteményei dióval és 
mézzel, valamint az arany 
és ezüst cukorgyöngyökkel 
kirakott csillagos dísztor-
ta. A klasszikus karácso-
nyi színek – arany, zöld, 
piros – ezúttal a meleg 
hatást adó királykékkel 
bővült. Ennek tükrében 
aratott sikert a kandalló párkányá-
ra épített csokibomba, a kuglóf, a 
gyerekek körében pedig karácso-
nyi muffinok.
Látogatási csúcsidőben egy kisfiú 
megszólította Banga Anikót, a ki-
állítás egyik „mesterét”.
–  Néni, én tudom, hogy a Rudolf 
volt a hibás, mert nagyot fékezett 

a Télapó lerepült a szánról, és bele-
esett a hókupacba.
Anikó nem értette az összefüggést, 
ezért a kisfiú kézen fogva odave-
zette őt a képen látható sütemény-
hez, amelyen csak azt lehet látni, 
hogy a télapó lába bújik ki a havas 
környezetből.

KZ

 A vadak
Az elmúlt években is tapasztalható 
volt, hogy a kiskertekben a vadak 
jelentős károkat okoztak. Ami most 
ősszel lezajlott, minden képzeletet 
felülmúlt. A vaddisznók feltúrták 
a kerteket, szétszaggatták a ke-
rítéseket, de már a városban lévő 
kertes házak udvarán is csordában 
jelentek meg. Szemtanúja voltam, 

amikor a gimnázium sportpályáján 
három őz szaladgált, majd egyikük 
a főkapun át távozott a Hunyadi 
útra, ezzel jelentős balesetveszélyt 
idézett elő. Ironikusan fogalmazva 
„örömteli” lenne, ha az illetékesek 
szafari parkot akarnának létrehoz-
ni, de közlöm, ehhez nem eléggé 
egzotikus állatok járnak mifelénk.
Remélem, hogy az ügyben illetékes 
hatóság, társaság intézkedik!

Kiss Zoltán képviselő

Adventi ízek
December 15–16-án adventi vásárt 
tartunk a Kék fény vendéglő előtt. 
Helyi termékekkel, ajándéktárgyak-

kal, gesztenyesütéssel, forralt bor-
ral, punccsal, házi süteményekkel 
várjuk a látogatókat. Megvalósul 
a Háztáji piac részvételével és az 
UTIRO LEADER Egyesület támoga-
tásával.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .

14

 XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .   KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Hollósi Frigyes

„Neked igazán a vígjáték való” 
– mondta Merő Bála Hollósi Fri-
gyesnek, amikor először felmerült 
egy kőszegi szerep lehetősége. A 
Ravaszy és Szerencsés című ko-
médiában aztán már színpadra 
lépett „Frici” is. Csörgő szerepe volt 
az övé. 1992-t írtunk ekkor. Húsz 
év telt el azóta, és húsz éve min-
den nyáron visszavárta a színészt a 
Kőszegi Várszínház. Utoljára az idei 
évadban láthattuk a kőszegi desz-
kákon, a városban… 

Aztán jött a hír, december 5-én a 
közösségi oldalakon bejegyzések so-
kasága által terjedt: „Súlyos beteg-
ségben elhunyt a Nemzeti Színház 
művésze, Hollósi Frigyes. A művészt 
a Kőszegi Várszínház teljes közössé-
ge is gyászolja, hiszen sok-sok sze-
repben lépett színre városunkban is, 
idén két bemutatóban is játszott.”  A 
Jászai Mari-díjas színművész hetven-
egy éves korában hunyt el, a Nemze-
ti Színház és a Katona József Színház 
saját halottjának tekinti. Emlékét mi 
kőszegiek is szeretettel őrizzük.
(Még kapható a Színre visszük a 
nyarat! című könyv, amely a Kősze-
gi Várszínház harminc éves történe-
tét dolgozza fel, benne egy Hollósi 
Frigyes-interjúval, számos képpel.)

TáF

tök-nap
Chips helyett sütőtököt! Ez is lehe-
tett volna a szlogenje az Újvárosi 
Óvodában a november végi ősz-
búcsúztató sütőtök partinak. 
A programra a megye több 
pontjáról érkeztek érdeklődő 
óvónők. Az alkalomra feldíszí-
tett tornateremben az óvoda 
apraja-nagyja együtt dalolt, 
a gyerekek a tökről verseket 
mondtak, eljátszották az Iciri-
piciri mesét. A délelőtt zárá-
saként terített asztal várta a 

gyerekeket, ahol megkóstolhatták 
a szülők által méz, dió, répa, sütő-
tök, zabpehely stb. felhasználásá-
val készült süteményeket, sütőtök 
turmixot, gyümölcssalátát, aszalt 
gyümölcsöket.   

Balog iskola
December 11-én adták át a fel-
újított Béri Balog ádám általános 
Iskolát. A rendezvényre érkezők az 
aulát az új főbejáraton keresztül 
közelítették meg, amely új arcula-
tot adott az intézménynek. 
Kőszeg Város és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulása EU 
pályázatot nyert az iskola felújítá-
sára. A beruházás összköltsége több 
mint 222 millió Ft volt, amelynek 
90%-a EU-támogatás. A 10%-
os saját forrás biztosításához 4% 

önerőalap támogatást is elnyert a 
kistérségi társulás, a fennmaradó 
6%-ot Kőszeg Város Önkormány-
zata biztosította. A projekt me-
nedzsmenti feladatait a kistérség 
munkaszervezete látta el.
Mostantól a szigetelés és a fűtés-
korszerűsítés mellett napkollek-
torok segítik az épület energiata-
karékos működését. Felújították 
a vizesblokkot, osztálytermeket. 
Bővült a parkolóhelyek száma, új 
közúti csatlakozás épült meg, az 
óvoda előtt lévő járda vezet a fő-
bejárathoz.

káros szenvedély ellen
Advent első vasárnapján volt egy éves 
a Kőszegi Kékkereszt Csoport, a Ma-
gyar Kékkereszt Egyesület országos 
hálózatának tagja. Az alkoholizmus 
elleni küzdelem jegyében Magyaror-
szágon 1895-ben alakult meg, majd 
1989-ben szervezték újjá.
Az egyesület a Dunakanyarban, 
Dömösön működtet egy intéz-

ményt, ahová önkéntesen lehet be-
jelentkezni, orvosi beutalóval a két 
hetes gyógyító kúrára. A Kékkeresz-
tet alapító néhai Balog Zoltán re-
formátus lelkipásztor szavai szerint: 
„Elesni emberi dolog, fekve marad-
ni ördögi, felállni Isteni dolog!”
A kőszegi csoport – amely a refor-
mátus egyház keretein belül műkö-

dik – utógondozó munkája abban 
áll, hogy a megújult életet vállaló-
kat támogassák, közösséget hozza-
nak létre, és ebbe a közösségbe az 
érintettek elvihetik hozzátartozóikat, 
őszintén beszélhetnek problémáik-
ról. Mindez felekezeti hovatartozás 
nélkül, a titoktartás szigorú betartá-
sával történik. A csoport nyitott bárki 
számára, aki megelégelve mostani 
káros szenvedélyektől függő életét 
és vágyat érez arra, hogy változtas-

Segítség
A Kőszegi Kékkereszt Csoport egyik 
tagja kilenc hónappal ezelőtt vál-
toztatta meg az életét. A mostani 
életéről így beszélt:
– Már 14 évesen kortársaimmal 
együtt alkoholt fogyasztottunk, an-
nak ellenére, hogy családomban erre 
nem láttam példát. Társaimmal sok 
időt töltöttünk együtt, ami rendsze-
rint arról szólt, hogy ittunk. Tanulmá-
nyaimat nem képességeimnek meg-
felelően tudtam folytatni, befejezni, 
harminc évesen alkoholista lettem
állandóak voltak a családi konf-

liktusok, és minden alkalommal a 
legközelebbi kocsmában kötöttem 
ki. Később, amikor ezekből a zűrös 
állapotokból válás lett, nagyon ne-
hezen viseltem, hogy gyerekeimet, 
akiket nagyon szerettem, elszakítot-
ták tőlem. A második házasságomat 
is beárnyékolta az italfogyasztásom. 
Majdnem mindennap másnaposan 
mentem dolgozni, ezért munkahe-
lyet kellett változtatnom. Nagyon 
mélyre kerültem, egészségem is 
megromlott. Csak akkor nem ittam, 
ha gyógyszereket szedtem, vagy or-
vosi vizsgálatra mentem. Istentiszte-
letekre is eljárogattam. Meghatódva 
tudok visszaemlékezni arra, amikor 

son saját és a családja életén!
Szeretettel várnak minden hozzá-
tartozót is, akik talán reményvesz-
tetten, a problémákba zárkózva 
várják, hogy bekövetkezzen a vár-
va-várt fordulat, a közös életükből 
eltűnjön a káros szenvedély. Min-
den kedden a református templom 
Csillagtermében elérhető a Kősze-
gi Kékkereszt Csoport 18 órától. 
(E-mail: koszegikk@gmail.com; 
Telefon: 06-30-574-23-87)

egyik szomszédasszonyom, látva ál-
lapotomat, azt mondta: „Imádkozom 
magáért a gyerekeimmel együtt!”
Evangélikus lévén Baranyay Csaba 
lelkésztől hallottam először a Kékke-
reszt Csoportról, amikor elmondtam 
neki az alkoholizmusommal kapcso-
latos problémáimat. Aztán a Kőszeg 
és Vidéke újság közzétette a Kékke-
reszt Csoport hívogató sorait, amire 
felfigyeltem, és elmentem a Refor-
mátus templom Csillagtermébe. Ettől 
az időponttól kezdve minden kedd 
este ez lett a várva-várt elfoglaltsá-
gom, amely ma már egy életcélt, egy 
életváltást jelent számomra. Ezeken 
az estéken Donatin Tamás lelkész úr a 

Biblia, az Isten igéje, az imádság ál-
tal nyújt lelki segítséget, támogatást. 
Mindehhez persze az is kell, hogy ne 
csak hallgatói, hanem befogadói is 
legyünk Isten szavának, és ezek sze-
rint is éljünk! Őszintén elmondom, 
hogy ez nem megy egykönnyen, 
máról holnapra. A csábítás ott jár a 
sarkunkban, vele az alkoholizmusba 
való visszaesés veszélye. Ez ellen küz-
denünk kell, és ehhez a küzdelemhez 
erőt kapok hétről hétre segítőinktől. 
A lehetőség minden tévelygő számá-
ra adott, amit kegyelemből kapunk 
a Jézus Krisztus által. Nekem ez a 
gyógyszerem immár több mint kilenc 
hónapja, ez lett az újjászületésem. 
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JÚLIUs SZEPTEMBER
 1 Tihamér
 2 Ottó, Ottokár
 3 Kornél, Soma
 4 Ulrik, Babett
 5 Emese, Sarolta
 6 Csaba, Romola
 7 Apollónia
 8 Ellák, Edgár
 9 Lukrécia, Marina
 10 Amália, Alma
 11 Nóra, Lili
 12 Izabella, Dalma
 13 Jenő, Szilvánusz 
 14 Örs, Stella
 15 Henrik, Roland
 16 Valter, Kármen
 17 Endre, Elek
 18 Frigyes, Kamill
 19 Emília, Esztella
 20 Illés, Marina
 21 Dániel, Daniella
 22 Magdolna
 23 Lenke, Borisz
 24 Kinga, Kincső
 25 Kristóf, Jakab
 26 Anna, Anikó
 27 Olga, Liliána
 28 Szabolcs, Alina
 29 Márta, Flóra
 30 Judit, Xénia
 31 Oszkár, Heléna

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

NOVEMBER

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

 1 Mindenszentek
 2 Achilles, Tóbiás
 3 Győző, Hubert
 4 Károly, Karola
 5 Imre, Tétény
 6 Királynap
 7 Rezső, Csenger
 8 Zsombor, Kolos
 9 Tivadar
 10 Réka, Ariel
 11 Márton, Martin
 12 Jónás, Renátó
 13 Szilvia, Bulcsú
 14 Aliz, Huba
 15 Albert, Lipót
 16 Ödön, Edmond
 17 Gergő, Hortenzia
 18 Jenő, Román
 19 Erzsébet, Zsóka
 20 Jolán
 21 Olivér, Mária
 22 Cecília, Csilla
 23 Kelemen
 24 Emma, Flóra
 25 Katalin, Katinka
 26 Virág, Leonárd
 27 Virgil, Amina
 28 Stefánia, Trisztán
 29 Taksony, Brenda
 30 András, Andor
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 1 Újév, Fruzsina
 2 ábel, ákos
 3 Genovéva
 4 Titusz, Leona
 5 Simon, Edvárd
 6 Boldizsár, Gáspár
 7 Attila, Ramóna 
 8 Gyöngyvér, Keve
 9 Marcell
 10 Melánia, Vilma
 11 ágota, Agáta
 12 Ernő, Tatjána
 13 Veronika, Vera
 14 Bódog, Félix
 15 Lóránt, Loránd
 16 Gusztáv, Dániel
 17 Antal, Antónia
 18 Piroska, Margit
 19 Sára, Márió
 20 Fábián, Sebestyén
 21 ágnes, Menyhért
 22 Vince, Artúr
 23 Rajmund
 24 Timót, Tádé
 25 Pál, Henrik
 26 Vanda, Paula
 27 Angelika
 28 Károly, Karola
 29 Adél, Eta
 30 Martina, Gerda
 31 Marcella, Lujza
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 1 Ignác, Virgínia
 2 Karolina, Aida
 3 Balázs, Oszkár
 4 Ráhel, Csenge
 5 ágota, Ingrid
 6 Dorottya, Dóra
 7 Tódor, Rómeó
 8 Aranka, Jutocsa
 9 Abigél, Alex
 10 Elvira, Ella
 11 Bertold, Marietta
 12 Lívia, Lídia
 13 Ella, Linda
 14 Bálint, Valentin
 15 Kolos, Georgina
 16 Julianna, Lilla
 17 Donát, Lukács
 18 Bernadett, Leó
 19 Zsuzsanna
 20 Aladár, álmos
 21 Eleonóra, Dorina
 22 Gerzson, Zétény
 23 Alfréd, Mirtill
 24 Mátyás, Jázmin
 25 Géza, Alexander
 26 Edina, Viktor
 27 ákos, Bátor
 28 Elemér, Antónia  

JANUáR FEBRUáR
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 1 Albin, Albina
 2 Lujza, Henrik
 3 Kornélia, Nelli
 4 Kázmér, Zorán
 5 Adorján, Adrián
 6 Leonóra, Inez
 7 Tamás, Tomaj
 8 Zoltán, Beáta
 9 Franciska, Fanni
 10 Ildikó, Melissza
 11 Szilárd, Borsika
 12 Gergely, Miksa
 13 Krisztián, Ajtony
 14 Matild, Tilda
 15 Nemzeti ünnep
 16 Henrietta, Vidor
 17 Gertrúd, Patrik
 18 Sándor, Ede
 19 József, Bánk
 20 Klaudia, Alexa
 21 Benedek, Napsugár
 22 Beáta, Izolda
 23 Emőke, Kartal
 24 Gábor, Karina
 25 Irén, Írisz
 26 Emánuel
 27 Hajnalka, Alpár
 28 Gedeon, Johanna
 29 Auguszta,Jónás
 30 Zalán, Gujdó
 31 Húsvét, árpád, Benő

MáRCIUs

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

 1 Tünde
 2 Kármen 
 3 Klotild 
 4 Bulcsú
 5 Ferdinánd
 6 Norbert
 7 Róbert
 8 Medárd 
 9 Annabella
 10 Margit, Gréta
 11 Barnabás
 12 Villo, Cinnia
 13 Antal, Anett
 14 Vazul, Herta
 15 Jolán, Vid
 16 Jusztin
 17 Laura, Alida
 18 Arnold
 19 Gyárfás, Zóra
 20 Rafael, Dina
 21 Alajos, Leila
 22 Paulina
 23 Zoltán, Edua
 24 Iván, Héra
 25 Vilmos
 26 János, Pál
 27 László
 28 Levente, Irén
 29 Péter, Pál
 30 Pál, Apostol
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Németh János művész-tanár festménye
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Megható volt
December 5-én megérkezett a Min-
denki Mikulása a Brenner-udvarba. 
Gyerekek, szülők százai várták a 
Télapót. Az első ajándékot a BE-
JÓ adta át az egyedi műsorával. Az 
ovisok Hópihe-táncot adtak elő, az 
alsótagozatosok  rénszarvast tán-
coltak. Tolnay Veronika szép hangja 
messzire hallatszott. A műsort be-
tanította Horváth Márta és Lágler 
Tiborné tanárnők. A Mikulás a tá-
mogatók által megtöltött zsákokat 
hozta el. Néhány nappal korábban 

még üresek voltak 
a zsákok, a  felhí-
vást meghallgat-
ták a jó szándékú 
kőszegiek. „Meg-
ható volt a tenni 
akarás, a segít-
ségnyújtás” – írta 
a honlapra Pócza 
Zoltán. A gyer-
mekek pedig bol-
dogan bontogatták a csomagokat, 
saját és az adakozók örömére.

az első gyertyaláng
Velem: December 2-án gyújtot-
ták meg az első adventi gyertyát 
a tűzoltószertár előtt az önkéntes 
tűzoltók szervezésében. A falu több 
mint nyolcvan polgára vett részt az 
eseményen. Rába ákos az Advent 
történelmi kialakulásáról beszélt, 
miközben hópelyhek hullottak oda-
fentről. Császár István Olvasmány 
felolvasásával a keresztény hit lé-
nyegét adta a jelenlévők tudtára. 

Ati atya a várakozás 
értékéről beszélt, 
és arról a remény-
ről, amely min-
den várakozásban 
benne van.  Göncz 
Szabolcsot, a falu-
hoz kötődő szom-
bathelyi tűzoltó 
parancsnokot érte 
az a megtiszteltetés, 

A rendezvényt támogatta: Kősze-
gért Egyesület, Huber László pol-

gármester,  Kőszegi Forrás-
COOP Kft.,  TESCO,  Tóth 
Péter, Alexandra Köny-
vesbolt, Kamilla Virágbolt, 
Váradi János, Magyar Eri-
ka, Biotéka, Kati Szalon, 
Írókéz Papírbolt, Szárnyas 
Kft., Giczy József, Boszor-
kánykonyha, Bognár Éva, 
Baranyai Helga, Csornai 
Klaudia, Zsoldos Tamás, Ta-
kács Mónika, Szalai Vince, 
Károly Gabriella, Böröcz 
Tamás, Tóth Pincészet, 

Stefanich Pincészet, Kőszeg Város 
Önkormányzata, JVMK.

hogy meggyújthatta 
az első gyertyát. Az 
elhangzott versek, 
énekek a jó szer-
vezést, és a fiatalok 
tehetségét, hozzá-
állását minősítette. 
Szereplők: Geröly 
Mária, Jagodics 
Anna, Császár Szil-
via Jagodics Márk, 
Tóth Blanka, Tóth 
Flóra.
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lukácsháza
A Borbarát Hölgyek december 8-án 
tartották a hagyományos, „Új bor 
dicsérete” elnevezésű rendezvényü-
ket Lukácsházán, a Közösségi Ház-
ban. Kámán Diana és Tolnay István 
köszöntője után a Kőszegszerdahelyi 
Férfikar vidám dalaival alapozta 
meg a jó hangulatot. Ezután a gaz-
dák bemutatták az idei fehér és vö-
rös boraikat. A bemutató sikert ara-
tott, a rendezvényt zenés est zárta.

Második gyertyagyújtás
Lukácsháza: A ha-
ranglábnál gyújtották 
meg a második gyer-
tyát. Nemescsóból 
eljöttek a pásztorok, 
akik a megszületett 
Jézust köszöntötték, 
és „sok áldott Ka-
rácsonyt” kívántak 
mindenkinek.

Gyertyagyújtás
December 2-án először csak szál-
lingózó havazás, majd sűrű hóesés 
fogadta a Jurisics téren gyülekező 
– sajnos – kis számú „érdeklődőt”. 
Ezen az estén, advent első vasár-
napján, a katolikus hívek nevében 
Harangozó Vilmos plébános úr 
gyújtotta meg az első gyertyát az 
adventi koszorún.
„Itt az óra, hogy fölébredjünk ál-
munkból – idézte a plébános úr 
Szent Pál apostol szavait –, üdvös-
ségünk közelebb van, mint amikor 
hinni kezdtünk.” Az új egyházi év 
kezdetével új küzdelmek és felada-
tok várnak ránk, mondta hivatkozva 
az apostol levelére: mert ki ne tud-
na, a küzdő egyházban alvó keresz-
tényekről, akik felhagytak vallásuk 
gyakorlásával, elkerülik a templo-
mot is. „Építsünk fel egy új világot 
a saját erőnkből, a saját terveink 
szerint!” – bíztatta a megjelenteket.

Advent második vasárnapján az 
evangélikus egyház képviselője 
gyújtotta meg a gyertyát, 16-án a 
református gyülekezet teszi szebbé 
az ünnepet. Advent utolsó vasárnap-
ján pedig Donatin Tamás vezetésével 
ökumenikus alkalomra várják a hí-
veket és azokat, akik osztozni szeret-
nének az ünnep meghittségében.

TáF

általa éltet Betlehem-éj!
A huszadik alkalommal gyönyör-
ködhetünk az adventi virágkompo-
zíciókban és adventi koszorúkban. 
Első alkalommal a Tábornokházban, 
aztán a Sgraffitós házban majd a 
Fő téren, idén pedig már harmadik 
alkalommal az ötletgazda 
Bakos Virágudvar várja az 
érdeklődőket. Az Írottkő 
Natúrpark kézművesei kap-
tak ezúttal is bemutatkozá-
si és értékesítési lehetősé-
get. „Örülünk, hogy egyre 
népszerűbb a kiállításunk, 
vannak visszatérő vásárlók 
is, és sokan eljönnek azért, 
mert vonzza a látogatókat 
az itt megtalálható hangu-
lat” – mondta Bakosné Berkényi 
Bernadett. 
December 23-án zárul a kiállítás, 
de a Virágudvar a két ünnep kö-
zött is látogatható. Januártól pedig 
megújult kínálattal várja a vásár-
lókat. 
Ezekben a hetekben Horváth Attila 
és Melics Lajosné termékbábuival, 
Vargáné Krug Erika kerámiáival, 
Vértes Ildikó mézeskalácsaival, 
Bíró Brigitta fazekas munkáival, 
Decsi Diána szalmakompozíciói-

val, Gellén ágnes bőrképeivel, Tor-
nai Julianna textiljeivel és Gregus 
Anikó gyöngy angyalkáival talál-
kozhatunk. Finom mézek a Naisz 
Méhészetből, Török Ritától szörpök, 
lekvárok, pástétomok is kaphatók, 

de ajánlják a Jagodics Pincészet 
borait is az ünnepei asztalra. 
Természetesen a legnépszerűbbek, 
a Bakos-féle asztali díszek és ad-
venti koszorúk. Akinek még nin-
csen, biztosan nem tud ellenállni, és 
otthonába viszi valamelyiket, vele 
a várakozás hangulatát, reményét: 
„Négy kicsi gyertya,/pisla-világú./ 
Messzire látszik mégis a fény. / 
Benne van advent/ várakozása,/ s 
általa éltet Betlehem-éj!”

Tóthárpád F.
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A cákiak büszkesége
November 18-án, nyolc órakor a 
templomszentelés hagyományát 
megtartó szentmisére gyülekeztek 
a cákiak. Ezen a napon, 1894-ben 
szentelték fel az út felett magasodó 

templomot. A cáki keresztények 
azóta is őrzik a templomszen-
telés napjának tiszteletét, azóta 
is minden évben, ezen a napon 
megtartják a hagyományőrző 
szentmisét. A mostani ünnep 
azért is jelentős volt, hiszen 
szeptemberben fejeződött be a 
templom homlokzati felújítása. 
Az Új Magyarország vidékfej-
lesztési program keretén belül 
12.866.045 Ft támogatást 
nyert az egyházközség. Az épí-
tési munkákat a Szárnyas Kft. 
végezte el kiváló minőségben. A 
cákiak büszkesége a hegyoldal-
ba simulva fogadja a látogatót.
Az építésről a Kőszeg és Vidéke 
1894-ben megjelent 47. lap-
száma tudósít részletesen. A 
„Gyöngyös mentén élő lakosok” 
elmentek az ünnepségre, dísz-

kapukat állítottak, mert „annyi hő 
ima, sóhajtozás és kívánság után 
elkészült a czáki r.k. templom”.   A 
mellékoltár „a czáki nők gyűjté-
sének az eredménye, úgy a szép 

zászló is. … Az új csillárt özv. 
Weiszenbeckné asszony Kő-
szegről ajándékozta. … Az 
új harangokra a czákiak vagy 
700 forintot fizettek, úgy 
szintén a templom pénztárá-
ba is 1024 forintot. A czákiak 
azon felül minden néven ne-
vezendő igás munkát is tel-
jesítettek. … Ingyenes igás 
munkát tejesítettek a szom-
széd községek, mint Doroszló, 
Velem, Bozsok és főképp a 
kicsi Szerdahely, mely közel 
harmincezer fali téglát szállí-
tott a templomhoz.” 

KZ

Tóthárpád Ferenc

Ó, Jézusom…
Ó, Jézusom, kis Jézusom,
jászolodra nézek.
Advent fénylik, telve szívem,
hozzád száll az ének.

Gondolatom arra kószál,
hol a csillag ébred,
ilyenkor a kóbor lélek 
is csak hozzád téved.

Szalma zizzen, gyanta csöppen,
ég a gyertya: három.
Negyedikkel, mint a csillag,
pislant a karácsony.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .

20

 XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
és Tourinform dolgozói

áldoTT, békés kArácsoNyT
és boldog új EszTENdőT

kívánnak a natúrpark
települések lakóinak! 

„16 év – 16 település” 
vetélkedő sorozat 2012. december havi szellemi feladatai

H
AZAI

Kedves Játszótársak!
Ebben a fordulóban 16 kérdést teszünk fel, minden helyes válasz 1 pontot 
ér. A kérdések után megjelöltünk egy betűt a helyes válaszból (van, 
ahol a megfejtésben több helyen is szerepel). 
Ha a betűket megfelelő sorrendbe rakják, akkor a szervezők, és a Natúr-
park munkatársainak kívánságát kapják meg.
1. kérdés: Őt szólítja meg az erdő fohásza (5. betű)
2. kérdés: Ez a költő volt „két pillér közt” is (1. betű)
3. kérdés: Ez ezeréves a Natúrpark szlogenje szerint (1. betű)
4. kérdés: Az Ő gyermekei a „részeg ember fia” és a „leánymamák fia” 

(10. betű)
5. kérdés: 1405-ben ennek a családnak a kezére került Bozsok (1. 

betű)
6. kérdés: Eme település neve Bajka is volt (5. betű)
7. kérdés: Ez a hajózási eszköz található Nemescsó címerében (3. betű)
8. kérdés: Melyik a Kőszegi-hegység legmagasabban fekvő forrása? (6. 

és 7. betű)
9. kérdés: A „Kincs” pihenő másik neve (1. és 7. betű)
10. kérdés:  Ez a tanösvény érinti az Ó-házat (1. betű)
11. kérdés: Neki tulajdonítják a „vasfüggöny” kifejezést. (1946-ban 

mondta, és csak a személy vezetékneve kell; 7. és 8. betű)
12. kérdés: Az Ő tervei alapján készült a kőszegi Hősök kapuja (1. betű)
13. kérdés: Jurisich Miklós gyermekei ebben a betegségben haltak meg 

(3. és 6. betű)
14. kérdés: Ilyen Madonna van a Szent Jakab templomban (6. betű)
15. kérdés: Ennek a családnak a birtoka is volt Kőszegpaty (2. betű)
16. kérdés: A „Félhold” társa (1. betű)

Beküldendő a 16 kérdésre adott válasz.
A feladatsort beküldő/csapat neve: és települése.
Beküldési határidő: 2012. december 30.
– E-mail cím: ine@t-online.hu; fax: 0694/563-120
– Személyesen munkanapokon 9-17 óra között az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület és Tourinform irodában: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7. 

Túl nagy kiadást jelent az ünnep?
Szép ajándékot keres?

Jöjjön hozzánk, mi SEGÍTÜNK!

Boldog Karácsonyt Kívánunk
minden Kedves Ügyfelünknek!

www.aranyhitel.hu

Új és használt ékszerek értékesítése!

9730 Kőszeg, Várkör 18.                  Tel. :  06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel. :  06/94/311-821
Nyitva: H-P: 08-17 h  Szo: 08-12 h

Hi te l  azonna l
ARANY és  EZÜST ékszerekre !

ZÁLOGHÁZ
Kőszegen

a  V á r k ö r  1 8 .  a l a t t !

egy mesés délután
November 16-án délután a város 
általános iskolásai közül harmin-
can, nagy izgalommal készültek az 
SOS Gyermekfalu nagytermében, 
hogy bemutathassák mesemondó 
tudásukat. A zsűri tagjai: Bősze 
Éva zsűri elnök, Gelencsér Ildikó 
valamint Kolozsi Tamás zsűritagok 
nagy gondossággal értékelték az 
elhangzott produkciókat. Nagyon 
sok kiváló mesemondó jött el a 
rendezvényre, már sok gyermeket 
ismerősként köszöntöttek, hiszen 
évek óta visszajáró versenyzők. 
Bősze Éva költő az értékelésnél 
elmondta, milyen fontos a mese 
szeretete, a tanulás, a szép ma-
gyar beszéd. 
Megdicsérte a 
gyerekeket és 
megköszönte a 
felkészítő taná-
rok és a szülők 
munkáját.
Felvételünk az 
alsó tagozatos 
d í j a zo t t ak ró l 
készült.

Alsó tagozat díjazottjai:
I. helyezett: Kovács Róza (Ba-
log iskola); II. helyezettek: Füzi 
Hanna (Balog iskola) és Unger 
Liza (Balog iskola) III. helyezett: 
Tóth Huba Benedek (Bersek is-
kola) Különdíjak: Busa Blanka 
(árpád-házi iskola), Kolnhofer 
Csenge (Bersek iskola), Kopácsi 
Teréz (árpád-házi iskola) és Weidl 
Tamás Márk (Bersek iskola).
Felső tagozat díjazottjai:
I. helyezett: Hütter Szilárda 
Lili (Bersek iskola); II. helyezett: 
Busa Edina (árpád-házi iskola); 
III. helyezett: Keszei Zita (ár-
pád-házi iskola).
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10 ljet 10 tanac 
tancanje i prijateljstvo skupa živu kod „Čakavcev”
U familijarnoj atmosferi je  slavila 
24-og novembra židanska plesna 
grupa „Čakavci” 10. ljetni jubilej 
svojega postojanja u mjesnom 
kulturnom domu. Organizatori su 
čajom i zakipjenim vinom čekali 
zainteresirane ovu večer. Na početak 
programa u 18 uri dvorana je već bila 
nabita s gledatelji, kada se je začela 
fotografska projekcija  od prošli deset 
ljet.
U Hrvatskom Židanu svenek je bilo 
važno čuvati plesačku tradiciju. 
Od  2002. ljeta, kada  je osnovana 
sadašnja plesačka grupa imenovana 
„Čakavci”, prez prekida djelaju skupa. Člani 
ovoga tima tako čuvaju hrvatske plesne 
tradicije da se usput radjaju nova medjusobna  
poznanstva  i prijateljstva. Ova sloga im je moć, 
i pomoću poznatih koreografa – kao ča su Antun 
Kričković i Nenad Breka – dostali sut temelj/ 
fundamenat svojega kvalitetnoga repertoara.  
Ovu večer plesni buket ja sadržavao 10 tancov. 
Iz djetinstva poznaju korake Polkice i Bugarsko-
ga kola. Široka bila je paleta tancov stare nam 

matične domovine ali divili smo se tancom Hr-
vata iz Ugarskih regija. Srce je skupa kucalo s 
tancoši na koreografiju Antuna Kričkovića ki je 
samo za židansku grupu sastavio plesni vjenac 
„Gradišćanski tanci”. Program muzički pratili su 
Židanski bećari i mladi orkestar Židanci. Hvalu je 
vridan i sastav Žice, ki je većkrat pratio tancoške 
nastupe Čakavcev. Pjevački zbor Peruška Marija 
i ovim putem začarala nas je s mjesnimi jačka-
mi, dokjeg su se tancoši malo do zraka došli. 

Člani grupe moderirali su svoj program: veselo s 
voljom i humorom su pokazali svakodnevni žitak 
jubilantov.
Željni su svi ki su ovu večer skupa slavili s „Ča-
kavci” da se ov rodjendan   za 10 ljet ponovo 
časti s isto vakovim uspjehom i voljom. Česti-
tamo! 

BLAŽEN BO-
ŽIĆ I SRIĆNO 
NOVO LJETO 

ŽELJIMO
NAŠIM 

ŠTITELJEM!

A horvátzsidányi Cakavci tánccsoport no-
vember 24-én ünnepelte fennállásának 10. 
jubileumát. Tíz táncot adtak elő a hazai és a 
horvátországi néptánckincsből.
A tánc szeretete és a próbák közben szövődő 
barátságok adják az alapját és biztosítják a 
jövőjét a csoport további munkájának.

Marija Fülöp-Huljev

Skupni kip jubilantov u narodnoj nošnji
nimoga tanca „Glamoča”   (Foto: Timea Horvat)

deutscher Rezitationswettbewerb für nationalitaten-
schulen 1.-8. klassen in Steinamanger
Az iskolákban lezajlott elődöntőt követően 
Szombathelyen rendezték meg a német nemze-
tiségi vers- és prózamondó verseny megyei for-
dulóját, amely iránt mindig nagy az érdeklődés. 
A verseny két megye, Vas és Zala megye nem-
zetiségi nyelvoktató iskoláit, annak valamennyi 
korosztályát, négy életkori kategóriáját szólította 
meg, hatvan gyerek versenyzett a továbbjutá-
sért. Minden tanuló egy kötelező és egy sza-
badon választott irodalmi művet, verset, vagy 
prózát adott elő a német nyelvterület irodalmá-
ból, továbbá a magyarországi német irodalmi 
alkotások közül válogatva – szakértőkből, rész-
ben anyanyelvi szakemberekből álló zsűri előtt. 
A megyei német nyelvi nemzetiségi vers- és 
prózamondó versenyen a Balog Iskola tanu-
lói ismét nagy sikert arattak.  Eredmények: 
2. hely: Unger Liza 4.a, Kovács Krisztián 6.a, 
Balázs Dániel 8.a. 3. hely: Pásztor Anett 1.a, 
Tánczos Regina 3.a, Németh Anna 5.a, Kaiser 
Benedek 7.a. Köszönet a felkészítőknek munká-
jukért: Kornerné Kosztich Julianna, Cser Márta, 
Tóth Zoltánné Kelemen Mária tanárnőknek.
A fenti tanulók részt vehetnek a következő fordu-
lóban, a Nyugat-dunántúli Regionális Döntőben.

ADVENTKRANZ IN GROssKANIsCHA
Advent első szombatján a Vas megyei német 
nemzetiségi énekkarok koncertjét rendezték 
meg Nagykanizsán, amelyen a két kőszegi né-
met énekkar is részt vett. Munkanap lévén, 
betegségek mellett sajnos a kórusok kevesebb 
fővel jelentek meg, sőt a pornóapátiak nem is 
vállalták a szereplést. A kanizsai Felső-temp-
lomban adott hangversenyt követő német, latin 
és magyar nyelvű szentmise felemelő volt. A fo-
gadáson az együttlét a 
többi kórussal mindig 
kellemes élmény, hi-
szen az évi két alkalom 
nagyon ritka. Ilyenkor 
néhány kedves szó, kis 
beszélgetés, az em-
lékezés maradandó 
élményt nyújt a követ-
kező találkozásig.
ADVENTKLANG 
IN GÜNs
A Kőszegi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
szervezésében a helyi 

német énekkarok közös adventi koncertje volt 
december 9-én, a Jurisics téren, így kapcsolódva 
a Natúrpark adventi rendezvényéhez. Fellépett a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus, az Alpensänger 
kórus és a német egyházi énekkar. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Advents-
zeit, frohe Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr!  

                 Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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városbújócska (kőszeg)
„Csak annyit tudok mondani, bol-
dog vagyok attól, ahogy a nagyon 
szép számmal megjelent látogató 
szemében és szavaiban tükröződ-
tek a fotók, illetve a város. Mintha 
a hely szelleme így vagy úgy való-

ban átjárt volna mindenkit. Ennél 
és Dr. Fűzfa Balázs lelket és szel-
lemet emelő beszédénél, valamint 
Kendik Dániel érzékeny zongorajá-
tékánál többet és jobbat pedig nem 
kívánhattam volna ez alkalomra” 
– nyilatkozta Trifusz Péter Városbú-
jócska című kiállításának kapcsán, 
amelyet dr. Fűzfa Balázs irodalom-
történész nyitott meg. A művészt 
és a vendégeket dr. Bokányi Péter 
irodalomtörténész köszöntötte. 
Trifusz Péter gimnazista kora óta 
él Kőszegen. A fotózást is akkor 
kezdte. Elsősorban a plakátjait is-
merjük; legutóbb arról adtunk hírt, 
hogy átvehette Kőszeg Város Kitün-
tető oklevelét. 
Az alkotó és felvételei ezúttal bú-
jócskázni hívtak bennünket. A játék 
pedig tetszik a látogatóknak, felidéz 
valamit, hiszen ki ne bújócskázott 

volna gyermekkorában. Elbújunk, 
hogy aztán megtaláljanak. No, 
valahogyan így találunk rá Trifusz 
Péter alkotásaira is: hol egy óri-
ásplakát, hol valamely könyv kap-
csán, hol egy újabb kiállítása ap-

ropójából. Éppen egy évvel ezelőtt 
arról tudósítottunk, hogy a kép és 
a test titkait „kutatja”. Most újabb 
anyaggal állt a közönség elé. Aki 
bújt, aki nem…: Ha körbetekin-
tünk, ismerős és – talán – kevésbé 
ismerős utcák, arcok, szegletek, 
házfalak, de leginkább hangulatok 
köszönnek vissza ránk. „Nem ke-
restem a különöset, de kihasznál-
tam a véletlenek adta lehetősége-
ket” mondta az alkotó. A kiállítás 
címe – kevésbé hatásosan  lehe-
tett – volna: Kőszeg másként is. A 
képek a városról mesélnek, amely 
mint bármely lakója, a napok mú-
lásával egyre mélyebb barázdákat 
visel magán, és a barázdák mélyén 
ott pihen valami titokzatosság, az 
örökifjú idő által rejtegetett múlt 
és a sugalmazott jövő.

TáF

Égni kell!
„Benned égnie kell annak, amit 
lángra akarsz lobbantani” – ol-
vashattuk Jencsky Beatrix egyik 
kiállított képe alatt az Írottkő Hotel 
aulájában. Ez alkalommal is a Csók 
István Művészkör hívta ünnepelni a 
barátokat, ismerősöket. Pasztell- és 
olajképek, tusrajzok kerültek a fa-
lakra november 10-én, de ízelítőt 
kaptunk a kerámiaképeiből is. (A 
kiállítás november 23-ig volt láto-
gatható.) Beatrix munkáival, első-
sorban a kerámiáival, már többször 
találkozhatott az „utca embere”. 
Legutóbb az Orsolya-napi vásár kí-
nálatában láthattuk műveit, hasz-
nálati tárgyait. 
A hotelben kiállított alkotásokon 
leginkább a nő a gyermek jelenik 
meg, de szerényen a – méltatlanul 
egyedül megbúvó – In vino veritas 
című festmény is sokak tekintetét 
megragadta. Talán érdemes volna 
egy tematikus összeállítással is a 
közönség elé lépni, követve azt a 

világot, amit az említett kép is kép-
visel. Az aulában kiállított alkotások 
erénye egyben a gyengéje is. Nehéz 
eldönteni, hogy a sokszínűség a 
kényszer vagy a tudatos válogatás 
eredménye. Mind stílusban, mind 
technikában, mind tartalmában 
vegyes a kép. És mégis… átsüt az 
a báj, a megnyerő személyiség, ami 
aztán természetszerűen az alkotó-
ból magából vetül a művekre, mű-
vekbe.  Valami: a szeretet az, ami 
elsőként eszébe jut a talán kissé el-
fogult „műértőknek”. Valami, ami a 
megnyitó alkalmával is nyilvánva-
lóvá vált: Kovács Gréta nagyszerű 
táncprodukciója és a trió – Kocsis 
Attila, Horváth Péter, Szabó Gábor  
– zenei produkciója meglepetés-
ként szolgált.
„Keresem az utam, mint minden-
ki. Igyekszem megtalálni azt, ami 
teljessé teszi a mindennapjaimat” 
– mondta Jencsky Beatrix. A „ke-
resés” folytatódik, és biztos vagyok 
benne, hogy aki keres, az ezúttal is 
talál!

Tóthárpád F.

Comkit Bt.
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 6.   

Tel: +36/30-630-8818
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ottlik Géza és kőszeg, a szabadság városa
Lezárult az Ottlik-év. Az író (a 
fényképen) munkásága – születé-
sének 100. évfordulója alkalmából 
– nemcsak helyi, hanem országos 
viszonylatban is hangsúlyozottabb 
szerephez jutott. A kutatások ered-
ményeként újabb adalékokkal gaz-
dagodtunk, de vajon posztumusz 
díszpolgárunk – Ottlik Géza – örök-
sége fontos-e, és ha igen, vajon mi-
ért fontos Kőszeg számára? Költői 
kérdésünkre a választ Fűzfa Balázs 
adta meg a Kőszegi Királynapok 
november 6-i ünnepi rendezvényen. 
Az alábbiakban az ott elhangzottak-
ból közlünk részleteket.
– Miért fontos Ottlik Géza Kőszeg 
számára? Mindenekelőtt azért, 
hogy a vesztes csatáinkat is meg 
tudjuk ünnepelni, mint az Iskola a 
határon hősei, az időben Kőszeg-
ről, a térben Budáról Mohács felé 
hajózva. Mert Ottlik regényéből 
megtudható, hogy csakis az emberi 
méltóság kölcsönös tisztelete tehet 
bennünket boldoggá, részesíthet a 
kegyelem élményében. 
A 20. századi magyar irodalom je-

les alkotása első renden ugyanis a 
szabadság lehetőségeiről szól: arról, 
hogy az embernek a legnehezebb 
körülmények között sem szabad 
lemondania az önmegőrzés lehető-
ségéről és esélyéről. „A nagyobbik 
részünkkel” vagyunk összekötözve 
mi, egy csapatban felnőtt emberek 
– mondja Ottlik –, azaz a lelkünk-
kel, amely nem ereszt el bennünket 
a másik közeléből akkor sem, ha vi-
lágrészeket dob egymástól messzire 
a sors a végtelen térben és időben.
Az Iskola a határon világa tehát 
arra biztat bennünket, hogy az egy-
más felé vezető utak megtalálhatók, 
hogy a szabadság utolsó morzsáiból 
is teljessé építhető a jövő. Mert ma 
már nemcsak az a kérdés, hogy „ra-
bok legyünk, vagy szabadok” – ma 
már ennél árnyaltabb a világ, mert 
árnyaltabb a kín is: rafináltabbak a 
szabadságtól való megfosztottság 
esetei. Boldogtalanabb az ember, 
reménytelenebb a mindenség az 
első világháború utáni időkben és 
azóta, mint addig bármikor az em-
beriség történetében.

Kőszeg egy hasonlóképpen re-
ménytelen helyzetben nem kisebb 
jelentőségű tettet hajtott végre a 
történelemben, mint a thermopülai 
hősök Leonidasszal az élükön, akik 
300-an megállították a perzsákat, 
s megvédték a saját kultúrájukat az 
erőszaktól. Ez a város is a keresz-
ténység bástyája lett a török idők-
ben, ezért ha azt mondjuk, kétféle 

ember van a világon, kőszegi és 
nem-kőszegi, ez a kijelentés ma 
is érvényes, és erkölcsi tartalmat, 
emberi tartást jelöl.
Ha ebben a teremben (a Dr. Nagy 
László iskola díszterme), az Iskola 
a határon egyik kulcshelyszínén 
körülnézünk, akkor abban remény-
kedünk, hogy a szabadság enyhe 
mámora még most is itt szállong a 
levegőben, s azt is reméljük, hogy 
az oszlopok a falak mentén való-
jában nemcsak a tér és az épület, 
hanem a lelkünk oszlopai, melyek 
nemcsak a mennyezetet tartják 
meg, de fölöttünk az égboltot is.
Fűzfa Balázs egy kívánsággal zárta 
gondolatait: „Legyen elég erőnk ne-
met mondani az erőszakra, legyen 
elég erőnk a csuklógyakorlatokat 
elvégezni a ködben, mint ahogyan 
Medve Gábor tette ezt, amikor senki 
sem ellenőrizte őt – mert akkor a 
szabad akaratunk okán tesszük azt, 
amit teszünk, és nem a vak erőszak 
hatására. És akkor, abban a csönd-
ben, a ködbéli némaságban meg-
érthetjük, hogy csakis a hallgatás, a 
szavak nélküli megértés birodalma 
lehet a teljességgel viselős.”

TáF.

kőszeg, városház u. 3.

nyitva tartás: Hétfő – péntek: 9 – 17.30, szombat: 9 – 13.00
Figyelje ünnepi nyitva tartásunkat!

• karácsonyi ajándékutalványok
• malu Wilz smink tErmékEk
• ajándékcsomaGok

professzionális termékek széles választéka kedvező áron a lakosság számára is!
Rendelést felveszek: 06 20/360 4846

az indiai nők szépségtitkai: HErBlinE natúr kozmEtikumok
Az ájurvédikus szépségápolás

O
TT

LI
K 

ÉV



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .

24

 XXV.ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2012 . DECEMBER  12 .   KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

VID
ÉK

Ötven éves a „művház”
A részben átalakított és felújított, az 
ötvenedik születésnapját ünneplő 
lukácsházi művelődési – mostantól: 
Közösségi – ház fogadta novem-
ber 24-én az egykori és jelenlegi 
igazgatóit, a szomszéd települések 
polgármestereit és lakosságát, va-
lamint a megjelent vendégeket.
„Felelősek vagyunk a környezetün-
kért, de felelősek vagyunk a kö-
zösségek arculatáért is” – mondta 
V. Németh Zsolt vidékfejlesztési 
államtitkár az avató ünnepségen, 
amikor a helyi közösség érdemeiről 
szólt, Virág János polgármester úr 
pedig elmondta, hogy a 2010-ben 
megválasztott képviselő-testület 
számba vette az eredményeket, és a 
megvalósításra váró feladatokat. A 
művelődési ház felújítására vonat-
kozó szándék már 2002-ben meg-
fogalmazódott, és a terv is elkészült, 
de szükség volt egy megfelelő pá-
lyázati lehetőségre, amelynek ered-
ményeként a munkálatok első üte-
me megvalósulhatott. A nettó 10 
millió forintos pályázati támogatás 
a vállalt önerővel együtt a felújítás 

negyven százalékát tette ki. 
A terveket Sopár Katalin 
készítette, a kivitelezést a 
Szárnyas Kft. végezte. Az 
1962. november 7-én át-
adott épület idei részleges 
átalakítása és akadály-
mentesítése megtörtént: 
megújult a homlokzat, 
elkészült a kerekesszékkel 
közlekedők bejutását segítő rámpa, 
a bejáratot „pánikzárral” szerelték 
fel, az épületet riasztóval látták el, 
és taktilis sávok segítik a tájékozó-
dást. A helyiségek neveit, funkció-
ját Braille-írással és piktogrammal 
is feltűntették. Korszerűsítették a 
vizesblokkot, felújították a villamos 
és fűtési rendszert. 
A visszatekintést fotókiállítás segítet-
te, ünnepi műsort a gyöngyösfalusi 
áMK Pipitér Népdaléneklő csoport-
ja, néptánc csoportjai,  és a Szt. 
Márton Plébániatemplom kórusa 
adták. A Közösségi házat Porpáczy 
József esperes úr áldotta meg, a 
szalagot V. Németh Zsolt, Virág Já-
nos és Horváth Nikoletta vágta át. 

A program az Egészségnap rendez-
vényeivel folytatódott. Kézműves 
foglalkozások, egészséges ételek-
ből kóstoló, egészségügyi állapot-
felmérés, teaház, könyvbemutató, 
egészségügyi totó, jóga és rock and 
roll bemutató várta a falu apraját 
és nagyját.
„Sok szociológus úgy véli, hogy 
válságban vannak a vidéki kö-
zösségek. Én az ellenkezőjét ta-
pasztalom, hiszen, amíg a rend-
szerváltozás idején a helyi akarat 
letéteményesei, alakítói szinte ki-
zárólag az önkormányzatok voltak, 
azóta egyre-másra gyarapodnak a 
vidéki egyesületek, körök, klubok” 
– mondta az államtitkár, amikor 

a lukácsházihoz hasonló 
közösségfejlesztő törekvé-
sekről kérdeztük. Elmondta 
még, hogy ezt a célt szol-
gálja az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér Program 
is, amelyben Lukácsháza 
nem tudott részt venni, 
ezért a vidékfejlesztési tá-
mogatásokat felhasználva 
valósította meg a felújítás 
első ütemét. Erről azonban 
már Virág Jánost kérdeztük. 

A polgármester 2010-ig, 22 éven 
át vezette a művelődési házat, így 
még inkább szívügyének tekinti a 
beruházást. A lezárult projekt egy-
ben a következő ütemek igényét is 
előrevetíti. Lesz-e folytatás? „A má-
sodik ütemet LEADER pályázattal 
szeretnénk megvalósítani, amely 
a tetőfelújítást – a mostani sok 
problémát okozó lapos tető helyett 
nyeregtető építését – jelenti; utána 
a nagyterem és a színpad komplex 
villamos, gépészet és építészeti fel-
újítása, a kazánház korszerűsítése 
következik; a befejező ütemben pe-
dig reményeink szerint a komplett 
hőszigetelésre is sor kerülhet.”

Tóthárpád F.
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50 éves a Zeneiskola
Fotókiállítással nyílt a félszáz évre 
emlékező programsor. Az esemé-
nyen megjelent Budaker Tamás és 
kedves felesége is. A bemutatott 
képeken kívül látható volt a névadó 
Budaker Gusztáv naplója is, amely-
ben régi meghívók, feljegyzések ta-
lálhatók. Az ünnepségen a jelenlegi 
munkatársakon kívül ott voltak az 
egykori zenetanárok is. Délután 
két órakor megkoszorúzták a név-
adó sírját a városi temetőben. Ezt 
követően evangélikus istentisztele-
ten vettek részt. (Budaker Gusztáv 
egykor az evan-
gélikus gyüle-
kezet kántora 
volt.) A progra-
mot koncerttel 
zárták. Beszé-
det mondott 
Huber László 
polgármester és 
Brandisz Már-
ton, a szom-
bathelyi Bartók 
Béla Zeneiskola 
igazgatója, a 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetségének Vas megyei 
elnöke.  Básthy Béla a Megyei 
Közgyűlés Elismerő Oklevelét adta 
át, amelyen ez áll: „A zeneoktatás 
magas színvonalú műveléséért, a 
növendékek versenyekre és zenei 
pályára történő sikeres felkészí-

téséért.”  A háromórás előadáson 
számos növendék és tanár lépett 
fel. A pótszékes koncert nagy sikert 
aratott.
A világ változásával csökken a zenei 
pályára készülők száma, csak a leg-
kiválóbbak juthatnak sikerhez, de 
a zeneoktatás jelentősége mégsem 
veszíthet jelentőségéből. Közösség 
és lélekformáló ereje teszi szük-
ségessé a művészeti, pedagógiai 
munkát. A zenesuli tizenhárom ta-
nárral végzi az oktatást. A tevékeny-
ség kiterjesztését a hangszerhiány 

mellett a „státuszhiány” is nehezíti. 
„Jelenleg 245 tanuló folytat zenei 
tanulmányokat a jubiláló iskolá-
ban” – tudtuk meg Szász Judittól a 
zeneiskola igazgatójától, aki szintén 
jubilál, hiszen éppen húsz éve irá-
nyítja az iskolát. Gratulálunk!

TáF

sikeres ősz – dance jam
Remekül szerepeltek a Dance Jam 
táncosai az őszi versenyszezonban. 
Az IFMD táncszövetség Tatán ren-
dezett nemzetközi kupafordulóján, 
majd a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség 
budapesti verse-
nyén minden ka-
tegóriában csillogó 
érmeket szereztek, 
és külön elismerést 
kaptak az „Egy ér-
zés, egy vágy, egy 
gondolat”érdekes 
koreográfiájukért. 
Nemegyszer több 
párosuk, illetve tri-
ójuk egymás ellen 
versengett, így az 
első két helyet ők hozták el mind-
két alkalommal. A középiskolások 
„Arcok”című látványos produk-
cióját a zsűri arany minősítéssel 
értékelte. Ezzel is bizonyították, 
hogy érdemesek voltak Kőszeg 
város kitüntetésére. A sokszínű, 
hangulatilag egészen eltérő kore-

ográfiák Földesiné Németh Csilla 
táncpedagógus ötletgazdagságát 
dicsérik. Az őszi versenyek sikere-
it, eredményeit komoly felkészülés, 
munka előzte meg, de bebizonyo-

sodott: Érdemes volt! Szép volt, lá-
nyok! A most következő két hónap-
ban ismét az edzéseké, tréningeké 
lesz a főszerep. Februárban újra-
kezdődik a válogatók, versenyek 
sorozata, de addig is a különböző 
rendezvényeket, bálokat színesítik 
majd a táncosok fellépéseikkel.

xVI. Mikulás-kupa
Októberi lapszámunkban bemutat-
tuk padlóhokisainkat. „Támogas-
sák az állami gondozottakból álló 
csapatot” – kérte a csapat vezetője, 
Pintér István. Rengeteg utánjárás 
és munka eredményeként sikerült 
önzetlen szponzorokat találniuk. A 
tét a Világjátékokra való kiutazás 
volt. A kérés meghallgatásra talált.
A „tündérmese” röviden: Decem-
ber 1-jén került megrendezésre a 
Béri Balog ádám általános Iskola 
tornacsarnokában a XVI. Mikulás-
kupa padlóhoki verseny. A ren-
dezvényen mondtak köszönetet 

támogatóiknak a Winkesek, így a 
jótékonysági koncertet szervező 
Európa Fórumnak, az OTP Bank-
nak, az Erste Banknak, a Mécses 
Alapítványnak, az EPCOS Kft.-nek, 
Nagy Csaba vállalkozónak, Pfeiffer 
Tibornak és dr. Pintér Györgynek. S 
hogy az utolsó forintok is rátalál-
tak a csapatra, az Günther Horváth 
oberwarti üzletember 600 000 Ft-
os támogatásának köszönhető. Az 
összeget ünnepélyes keretek között 
adta át (a képen). Így lehetővé vált, 
hogy a kilenc sportoló és három kí-
sérő 2013. január 25-én útra keljen 

Dél-Koreába 
a Speciális 
Olimpia téli 
Világjátékok-
ra. „Ezúton 
is köszönjük 
a támogatók 
önze t lensé-
gét!” – hang-
súlyozta Pin-
tér István.

TáF 
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programajánló
December 15.  18.00 órakor – Hajnalcsillag Karácsony az árpád-

házi Szt. Margit általános Iskola dísztermében.
December 16. Gyertyagyújtás a Jurisics téren 17.45 perckor.
December 18.  17.00 órakor a JMG Karácsonyi hangversenye az 

iskola dísztermében.
December 19. Legszebb adventi-karácsonyi énekeink címmel 

17.00 órára közös éneklésre hívnak mindenkit az 
evangélikus templomba. Az idei alkalmon a büki 
Clemens Madrigál Kórus lép fel.

December 22.  18.00 órakor a Cirákulum Együttes karácsonyi kon-
certje a Brenner-házban. 

December 23.   16.00-kor a Concordia-Barátság Énekegyesület 33. 
karácsonyi hangversenye a Jézus Szíve Plébánia-
templomban. Közreműködnek: a Kőszeg Vonóstrió, a 
Kőszegi Tornyosok, Cserkuti Gábor, Wolfgang és Ve-
ronika Danzmayr, a Karácsonyi vers- és prózamondó 
verseny győztesei, a Jézus Szíve Egyházi Kórus Bazsó 
Cecília karnagy vezetésével, valamint dr. Schrott 
Géza és Bertáné Horváth ágota vezényletével a 
Concordia-Barátság Énekegyesület. A koncertet Ha-
rangozó Vilmos plébános nyitja meg.                 

December 31.  11.00 órától ezúttal is megrendezésre kerül a bo-
londos Szilveszteri futás. A szervezők hívnak, várnak 
minden érdeklődőt! 

Trifusz Péter Városbújócska című kiállítása még megtekinthető december 
21-ig az Európa Házban, hétköznap 9.00–12.00 és 13.00–15.00 óráig.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor december végéig visszaköl-
tözik Pócza Zoltán és csapata a várba. A félig kész épületegyüttesben 
folyó munkáról, a jövőről januári számunkban beszámolunk! 

könyvtári hírek 
November 28-án került sor az októberi könyvtári napok egyikén megala-
kult Könyvtári olvasókör első foglalkozására. A jelenleg tizenöt főből álló 
olvasókör tagjai Paula Mclain: A párizsi feleség című könyvét olvasták 
el, s ennek kapcsán kötetlenül, jó hangulatban beszélgettek szerelemről, 
házasságról, boldogságról, zsenialitásról és a művészlét jellemzőiről. 
A következő összejövetelre január 30-án, szerdán 17 órakor kerül sor a 
felnőttrészlegben. Az elolvasandó mű Harper Lee: Ne bántsátok a feke-
terigót! című alkotása. 
Az olvasóklub nyitott, bárki a tagja lehet. Szeretettel várják további olvasni 
szerető könyvbarátok, érdeklődők jelentkezését. Bővebb felvilágosítás a 
könyvtárban kérhető.
A november havi alsós rejtvény (Kőszeg és vidéke) kérdéseire minden 
megfejtő tökéletes választ adott, ezért sorsolásra került sor. Ennek eredmé-
nyeként ajándéktárgyat nyert Németh Fanni (Balog, 2.a) és Oláh Milán 
(Árpád-házi, 2.b), a többiek posztert választhatnak. A felső tagozatosok 
rejtvényének (Nézegesd a város honlapját!) nyertese Hütter Szilárda 
Lili (Bersek, 5.b). A jutalmak a gyermekrészlegben vehetők át. A teljes 
névlista a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) és a gyermek-
részleg faliújságján olvasható.
November 30-án lezárult a 2012. évi Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő 
játék. Januártól a gyermekrészleg 135 olvasója csatlakozott folyamatosan 
a játékhoz. A legszorgalmasabb könyvtárlátogatók, akik az 1–10. helyen 
végeztek a versenyben, oklevelet és ajándékkönyvet kaptak jutalmul. Ne-
vezetesen: I. Tóth Kristóf  (Árpád-házi, 5.b); II. Fejes Johanna (Bersek, 
3.a) és Kumánovich Alexandra (Balog, 3.a); III.  Derdák Evelin (Balog, 
8.a); IV. Lőrincz Laura (Balog, 7.a); V. Kila István Patrik (Bersek, 2.a) 
és  Péterfi Júlia (Balog, 6.b); VI. Hütter Szilárda Lili (Bersek, 5.b); VII. 
Nemes Kristóf (Balog, 3.a); VIII. Fejes Péter (Bersek, 7.b); IX. Lőrincz 
Dorina (Balog, 5.a); X. Molnár Márk (Bersek, 4.b). Különdíjban része-
sültek Gérnyi Karolina (Árpád-házi óvoda) és Nagy-Eperjesi Richard 
(Felsővárosi Óvoda). 
Rendezvények: 
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! A legközelebbi alka-
lomra január 30-án 10.00 órakor kerül sor. 
2013. január 7. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub 
Január 12. (szombat) 11.00 óra: Kállay Zsuzsanna, életvezetési ta-
nácsadó előadása felnőtteknek, amely után személyes konzultációra is 
lehetőség lesz.

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog újesztendőt
kívánnak a könyvtár dolgozói

jelenlegi és leendő olvasóiknak!

Közelegnek az ünnepek. Mint a 
korábbi években is, adventkor még 
hangsúlyozottabban igyekeznek 
felkészülni az egészségügyi intéz-
mények, hogy elégséges vérkészlet 
álljon rendelkezésre. Kőszegre is el-
látogat a jól ismert vöröskereszte-

sekből álló csapat. 2012. december 
15-én 8.30-tól 17.00-ig a Kossuth 
L. u. 15. sz. alatt várják mindazo-
kat, akik segíteni tudnak és akar-
nak. György Béláné szervező el-
mondta: Nagyon fontos, hogy az 
ünnepekre, és a két ünnep között 

elégséges vérkészlet álljon rendel-
kezésre a kórházaknak. Ilyenkor az 
ünnepek idején a balesetek száma 
is nő. Várjuk az önzetlen segítőket, 
hisz egy véradással három ember 
életét menthetik meg!
Véradóinknak, önkéntes segítő-
inknek jó erőt, egészséget, békés 
és boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánunk!

Forralt bor és vásár
Még emlékezünk az Orsolya-napi 
vásárra. Ha nem is olyan nagy-
ságrendűnek, de legalább annyi-
ra vendégszeretőnek ígérkezik a 
december 22–23-ra tervezett kis 
adventi vásár a Borház (Rákóczi u. 
6,) udvarán, ahol helypénz fizetése 
nélkül települhetnek ki az árusok. 
Lesz kézműves csokoládé, lekvár, 
házi szörp, kenyérlángos, gesztenye, 
mézeskalács, puncs, pálinka ….  és 
bor, hogy a meghitt, barátkozós ad-
venti napok forralt boros hangulatát 
varázsolják az utcára, pontosabban 
a Borház udvarára.  A sok finomság 
mellett a kézművesek is kínálják 
majd portékáikat, hogy nézelődni és 
vásárolni is tudjunk néhány kedves 
emléktárgyat. A szervező Tóth Gábor 
elmondta: „Az ötlet az volt, hogy 
„adventozzunk együtt!” azokkal a 
helyi és környékbeli termelőkkel és 
termék-előállítókkal, akikkel amúgy 
is egész évben együtt vásározunk.”  
A karácsony előtti két napban 

szakítsuk hát meg a szokásos haj-
rát,  térjünk be, hogy kicsit jobban 
odafigyelve egymásra, váltsunk is 
néhány szót egymással, s adjunk 
alkalmat arra magunknak is, hogy 
ha mások hogyléte felől érdeklő-
dünk, legyen türelmünk és valódi 
érdeklődésünk arra, hogy a választ 
is megvárjuk! 
(A még kitelepülni szándékozók a 
30 304 6304-es telefonszámon 
érdeklődhetnek!)

TáF 

Városi véradás
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paphosban nyugszik, sírján magyar föld  
cipruson hunyt el a kőszegi tanárnő

Pataki Mihályné Rossi Kláraként 
látta meg a napvilágot, 1923. au-
gusztus 7-én, Borosjenőn (Ineu:  
ma Románia). Aradon nőtt fel 
azokban az időkben, amikor ott 
nem volt könnyű magyarnak lenni. 
Olasz származása miatt csak román 
iskolában tanulhatott.  Aztán válto-
zott a politika és mehetett magyar 
iskolába! Tanulmányait hihetetlen 
szorgalommal s mindig kitűnő 
eredménnyel végezte. Öt nyelven 
beszélt, magyarul, olaszul és romá-
nul anyanyelvi szinten, de németül 
és franciául is ragyogóan.  
A nagyszebeni tanítóképzőben 
1944-ben képesítőzött. Kalandos 
körülmények között többször át-
szökött a lezárt román-magyar ha-
táron. Beiratkozott a szegedi Tanár-
képző Főiskolára. Ott polgári iskolai 
tanári diplomát szerzett 1948-ban 
történelem-ének szakon. Férjével, 
Pataki Mihállyal Szegedről kerültek 
Kőszegre 1949-ben. Először a Kos-
suth Zsuzsa Iskolában kapott állást, 
majd a MáV-os gyerekeket tanítot-
ta történelemre és énekre a Land-
ler iskolában. Imádott tanítani, s 
a gyerekek is ragaszkodtak hozzá, 
mindig nagy örömére szolgált, ha  
a ,,fiúk” – 50 év körüli, meglett 
férfiak – virággal a kezükben  fel-

keresték otthon s együtt énekelték 
a régen tanult dalokat.  Számára a 
legnagyobb dicsőség Bárdos Lajos 
dicsérete volt, amikor a Kőszegi 
ének próbáin, ahol az összes ok-
tatási intézmény kórusa ott volt, 
az egyik énekkarnak azt a szakmai 
útbaigazítást adta utalva a MáV-os 
gyerekek egyenruhájára: „Úgy kell 
énekelni, ahogy a fekete sereg.”
Történelemszemléletre tanította 
növendékeit. Az Új-Mexikóban le-
telepedett tanítványa, Fuzák István 
– olajfúró mester – így emlékezik 
egy neki írt, de csak 46 év múlva 
elküldött levélben: „Kedves Klári 
néni! Az olajipari technikumban – 
ahova járok – most írtuk a félévi 
dolgozatot történelemből. A téma, 

az ókori római és görög társadalom 
összehasonlítása volt. A tanár úr ki-
ábrándítónak találta, hogy az egész 
osztályból, csak egy személy értette 
meg, mit várt tőlünk… »Szeretném 
felolvasni az egyetlen munkát, ami 
megfelel a követelményeknek.« A 
többiekkel együtt csendesen be-
kapartam magam a padló alá, de 
ahogy  a második-harmadik mon-
dathoz ért, rádöbbentem, hogy a 
saját dolgozatomat hallom vissza.  
Köszönöm szépen, hogy Klári néni 
ilyen kitűnően tanított történelmet, 
gondolkodásra késztetve bennün-
ket, belénk sulykolva a mikor?, a 
hol?, a  miért? fontosságát.   Ötven 
év távlatából visszanézve megér-
tettem, nemcsak történelmet tet-
szett tanítani, hanem az események 
okát és következményeit helyesen 
értékelő, racionális gondolkodás-
módot is, ami az életem során 
sokszor hatalmas előnyt adott ne-
kem…” Így folytatja: „New Yorkba 
érkezve az első évben szalonnán 
és teán éltem, de minden premi-
ert megnéztem a Metropolitanben, 
heti fizetésem ment egy jegyre. 
Láttam Renata Scotto-t, Samuel 
Ramey-t, James Levin-t, és ennek 
a dorbézolásért egyedül Klári néni 
és a hordozható lemezjátszója a 

felelős. Beethoven ötödikje máig a 
titkos tartalékom, ha néha padlón 
vagyok, ez a zene valahogy mindig 
talpra állít. Nagyon sok örömöt, 
vigasztalást találtam a klasszikus 
muzsikában, és ezt a kaput Klári 
néni nyitotta ki nekem.”  
Klári néni a Gyógypedagógiai Inté-
zetből ment nyugdíjba. A nyarakat 
imádott Balatongyörökén töltöt-
ték férjével. A gyerekek külföldön 
élnek, nagyobbik lánya Német-
országban, a kisebbik Cipruson. 
Amikor egyedül maradt, a kisebbik 
lány kivitte Ciprusra. Mindenkinek 
megnyugvás volt, hogy együtt le-
hettek. Úgy tűnik, a családjuk sorsa 
a vándorlás. A sors kegyetlen finto-
ra, hogy élete alkonyán – az utóbbi 
öt évben, öt idegen nyelv ismerete 
ellenére – nem tudta magát meg-
értetni, hiszen Cipruson az angol 
dívik. Ő sem angolul, sem görögül 
nem beszélt különösebben jól!  A 
Boldog karácsonyt azonban görögül 
is értette: Καλά Χριστούγεννα.
Szeptember 12-én hunyt el. 
Végakarata szerint Cipruson, 
Paphosban helyezték végső nyu-
galomra.  Sírján pár marék györöki, 
s kőszegi föld is van. Hosszú utat 
tett meg Borosjenőtől  Paphosig, de 
ezen az úton tele volt barátokkal, 
tanítványokkal, akiket szeretett, 
s akik őt is szerették. (Az írás bő-
vebb változata sok fotóval a www.
koszeg.hu oldalon olvasható.) 

Kiss János

köszöntések
Huber László képeslappal köszön-
tötte születésnapjuk alkalmából: 
Csontos Istvánné Horváth Irmát 
(90), Erdős Vincéné Goór Zsu-

A kőszegi Jézus Szíve Plébánia 
2013-ban is várja azokat a pá-
rokat, akik szentségi házasságot 
szeretnének kötni. Az ő számuk-
ra januárban jegyes kurzus indul. 

Kedves jegyespárok, házasságra készülő fiatalok!
Jelentkezni személyesen lehet a 
plébánián. A jelentkezés határideje 
2013. január 10.
Mindenkit várnak a kőszegi atyák 
és a segítő házaspárok!

zsannát (92), Hökkön Ferencné 
Gergovácz Erzsébetet (91), Simon 
Jánosné Jóba Évát (96). 
Polgármesterünk személyesen is 
ellátogatott Kovács Jánosné Bodor 
Rozáliához (90), hogy születésnap-
ja alkalmából köszöntse. 

Anyakönyvi hírek
Születések: Németh Gábor és Bődy Beáta fia ákos; Nagy Gyula és 
Togyela Tilda lánya Anna; Kappelmayer Zsolt és Kovács Katalin fia Va-
lér; Maurer Balázs és Dr. Huszti Lívia fia Balázs; Krancz Zsolt és Varga 
Krisztina lánya Alexa; Gáspár Zoltán és Tóth Bianka fia Kolos; Mihályfi 
Gábor és Polgár Glória fia Dániel Gábor; Darányi László és Káncz ágnes 
lánya Regina Amira; Orsós Tibor és Horváth Anita fia Rikárdó; Lakner 
Szabolcs és Eredics Edina fia Dávid; Frank Lajos és Dr. Vörös Krisztina 
lánya Boglárka; Freyberger ádám és Nagy Katalin lánya: Léna; Imre 
Zoltán és Krug Tünde lánya Réka.
Házasság: Fejes Györgyi – Szabadfi Balázs, Farkas Mónika – Szücs 
Arnold.
Halálozás: Tóth Pálné szül: Baráth Margit, Pálmai Kálmánné szül: 
Komjáthy Eszter, Fehér Balázs. 
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pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 590 Ft 790 Ft 1290 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 750 Ft 950 Ft 1850 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft

KÉKFÉNY Étterem És pizzÉria
9730 Kőszeg, Várkör 25.

      pIZZARendelÉS  
         (0670)222-3132; 94/360-365

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DíJTALAN HáZHOZsZáLLíTás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.

decemberi és januári akció!
rendelj tőlünk hétköznap és minden          telefonáló vendégünk egy pizzára!

Boldog karácsonyt és sikeres újévet kívánunk
minden törzs- és új vendégünknek!
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100 éves a kőszegi sportegyesület
A 2012-es év a kőszegi sport ünnepe: száz évvel ezelőtt vált szervezetté a 
kőszegi sportélet. Egész évben zajlottak a jubileumhoz kapcsolódó sportese-

mények. A Kőszegi SK no-
vember 16-án megemléke-
zéssel, kiállítással és ünnepi 
közgyűléssel zárta az évfor-
dulós eseményeket.
Délelőtt a temetőben a 
„Mindenki keresztjénél” és 
Lóránt Gyula síremlékénél 
koszorúkkal emlékeztek 
meg a már elhunyt spor-
tolókról, sportvezetőkről. 

A Dr. Nagy László intézmény dísztermében Földesi János nyitotta meg a 
jubileumra összeállított sporttörténeti kiállítást.
A múlt történéseit felidéző tablók jelentős része Jenkei Ede több évtizedes gyűj-
tő, rendszerező munkáját dicsérte, de a mai szakosztályoktól kapott frissebb 
relikviák, trófeák is izgalmas nézegetni valókkal szolgáltak. Az egykori esemé-
nyek felidézése alkalmat adott emlékezésre és jóízű sztorizásra egyaránt. (A 
kiállítás anyaga január végéig a Városi Könyvtárban megtekinthető.)
A közgyűlésen Kenyeri András köszöntője után Huber László, Kőszeg város 
polgármestere, elevenítette fel a 100 éve alapított egyesület történetét, 
majd Balogh Gábornak, a miniszterelnök spotszakmai tanácsadójának kö-
szöntőjét hallhatták a résztvevők. Jenkei Ede precíz, alapos előadásában 
a KSE 100 évének szinte minden fontos eseményét bemutatta. Marton 
Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnökhelyettese „Vas megye sportjáért” 
kitüntetés adott át Jenkei Edének, Molnár Lászlónak és Koltay árpádnak. 
Az egyesület oklevelekkel ismerte el a szakosztályok kiemelkedő személyi-
ségeit. A közgyűlés baráti beszélgetéssel zárult.

Határokon átnyúló barátság
A tíz éves Aranycsapat Alapítvány nyolcadik alkalommal szervezte meg a 
„Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság” elnevezésű sport-
találkozót. Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról mintegy 
kétszáz diáksportoló érkezett, hogy asztaliteniszben, birkózásban, leány 
kézilabdában és a sakkban mérkőzzenek meg egymással. Az anyaországot 
a rendező jogán vasi fiatalok képviselték.
A találkozót hagyományosan ökumenikus istentisztelet nyitotta, mely után 
Lendvai Zoltán, rédicsi plébános látványos gördeszka bemutatót tartott. A 
fiatalok Károly Róbert-kori öltözetű lovasok felvezetésével vonultak a vár-
udvarra, ahol megkoszorúzták Jurisics szobrát. A Dr. Nagy László intézmény 
dísztermében tartott ünnepélyes megnyitón Huber László, kőszegi polgár-
mester, Kű Lajos az Aranycsapat Alapítvány elnöke és Marton Ferenc megyei 
közgyűlési alelnök köszöntötték a résztvevőket, akik jelenlétükkel tettek 
bizonyságot a magyarság együvé tartozásáról. Marton Ferenc bejelentette, 
hogy a jövő évi találkozónak várhatóan Sárvár lesz a házigazdája. A ver-
senyek sportszerű légkörben, baráti hangulatban zajlottak. A sportolóknak 
nagy élményt jelentett a verseny védnökeivel, Farkas ágnessel (olimpiai 

és világbajno-
ki ezüstérmes, 
Európa-bajnok 
kézilabdázó) és 
Jónyer István-
nal (világ- és 
Európa-bajnok 
asztaliteniszező) 
való találkozás. 
A győzelmek 
többségén Felvi-
dék és Délvidék 
osztozkodott. A 
házigazda kő-
szegiek Dorner 

ágoston révén birkózásban nyertek aranyat. Birkózásban egy-egy ezüst 
illetve bronzérem is jutott a kőszegieknek Horváth Márk illetve Horváth 
ádám révén. A leglátványosabb versenyt ezúttal is a kézilabda hozta, ahol 
meglepetésre Ada csapata (Délvidék) diadalmaskodott. A műveltségi ver-
senynek, külön hangsúlyt adott, hogy a témák egyike, Ottlik Géza Iskola a 
határon című regényével erősen kötődik Kőszeghez. A kulturális műsorban 
a kőszegiek is bemutatkoztak, a Hajnalcsillag énekesei, a Dance Jam és a 
Be-Jó műsorát nagy taps jutalmazta.
A rendezők nevében Gál László köszönetét fejezte ki a kőszegiek vendég-
szeretetéért, az iskolák, az önkormányzat, a „Vár” segítőkészségéért, Huber 
László polgármester támogatásáért, valamint a birkózáshoz Pusztai Tamás, 
az asztaliteniszhez Tihanyi Tibor által nyújtott szakmai segítségéért.

H.T.
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labdarúgás: dupla siker
A szezon hajrájában a döntetlenre játszó Kemenesmagasi jól tartotta ma-
gát, de az előre küldött Fehért egy megugrásnál nem tudták elnyomni. 
Gólja eldöntötte a mérkőzést. A régi rivális Király SZE kétszer is vezetett, 
de az utolsó percek itt is a KSK sikerét hozták. A záró fordulóban, Vasváron 
a 8. percben már kétgólos volt a kőszegi előny, amit a második félidőben 
még megfejeltek. A házigazda a 86. percben szépített, de ez már nem 
osztott, nem szorzott. A Kőszeg az ősszel végig az élmezőnybe tartozott. 
Ponthátrányba csak 6–8. fordulóban elveszített 8 pont idején került. A 
csapat valódi értékét az utolsó fordulók mutatták meg, mikor közvetlen 
riválisokkal mérkőztek. Jól koncentráltak, nem botlottak meg az utolsó 
három mérkőzésen, így „szakaszgyőztesként”, térhettek pihenőre. A téli 
felkészülés után a Haladást négy ponttal megelőzve vághatnak neki a 
második körnek. A többi üldözőnek legalább 10 pont a hátránya. A csapat 
gólból a legtöbbet rúgta és a legkevesebbet kapta a mezőnyben. Szolyák 
Tibor 16 góllal vezeti a mesterlövészek megyei rangsorát.

Eredmények: Kőszegi SK-Kemenesmagasi SE 1:0 (0:0) gól: Fehér, Kőszegi 
SK-Király SZE 3:2 (3:0) gólok:Kovács (2), Szolyák, Vasvár VSE-Kőszegi SK 1:3 
(0:2) gólok: Szolyák (2), Kovács; Tabella: 1. Kőszegi SK 15 mérkőzés, 12 győ-
zelem. 1 döntetlen, 2 vereség, 38:12 gólarány, 37 pont. Legjobb góllövők: 
Szolyák 16, Kovács Szabolcs 7, Fehér 3. Büntető lapok: A legtöbb sárga lapot 
Neisz és Szolyák gyűjtötte (4-4). Ipsits, Molnár és Weltler egyszer-egyszer a 
kiállítás sorsára jutott.

A bajnokság első felének hajrájában három mérkőzésen négy pontot 
gyüjtött a Kőszegfalva, de ezzel is csak kissé javítottak a rosszul sikerült 
őszi szakaszon. Mindössze 6 ponttal a második legkevesebb rúgott és a 
legtöbb kapott góllal a mezőny utolsó helyén állnak. Felsőcsatár ellen elő-
ször kóstolták meg a győzelem ízét. Lukácsházán a házigazda a 37. percre 
beállította a 2:0-s végeredményt. Szentpéterfa ellen Korényi góljaival ala-
kították ki a 2:2-s végeredményt.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Felsőcsatári KSK 3:2 (2:1), gólok: Korényi (2), 
Mihácsi, Lukácsháza SE-Kőszegfalvi SE 2:0 (0:0), Kőszegfalvi SE-Szentpéterfai 
SE 2:2 (1:2) gólok: Korényi (2); Tabella: 16. Kőszegfalvi SE 15 mérkőzés (1 
gy. 3 d. 11 v.) 17:43, 6 pont. Legjobb góllövők: Korényi 10, Slankovits 3. 
Büntető lapok: A legtöbb sárga lapot, 5-öt Horváth Jenő kapta. Kiállított já-
tékosok: Gugcsó Péter (2), Slankovits (1).

A 14 csapatos körzetiben a Kőszeg II. is bebiztosította a szezonelsőséget. 
Perenyében, szezondöntőnek számító mérkőzésen Kovács Szabolcs mes-
terhármasa döntött. A csapat a legtöbb gólt rúgta, kevesebb kapott góllal 
is csak a Perenye úszta meg az őszt. Az együttes legjobb góllövője Horváth 
Norbert 13 találattal. Az első csapatban is jól termelő Kovács Szabolcs 12 
gólig jutott. A megyei listán 2. illetve 3–4. helyen állnak.

Eredmény: Perenye SE-Kőszegi SK II 1:3 (1:1) gólok: Kovács Sz. (3), Tabella: 
1. Kőszegi SK 13 mérkőzés (11 gy. 2 d. 0 v.) 47:12, 37 pont. Legjobb gól-
lövők: Horváth N. 13, Kovács Szabolcs 12, Németh K. 3. Büntető lapok: A 
legtöbb sárga lapot, 5-öt Horváth Attila kapta. Kiállított játékos: Pónácz.

teke: Bravúrsiker a szezonzárón
Csattanónak is kiváló a kőszegi tekézők szezonzáró mérkőzése. Hazai pá-
lyán a listavezetőt fogadták a kék-sárgák. Az összecsapás rangjának meg-

felelően szépszámú 
drukker buzdította 
a hazaiakat, akik 
egymást is lelkesít-
ve igazi csapatként 
vették fel a versenyt 
az éllovassal, s arat-
tak végül igazi nagy 
sikert. A bajnokság 
félidejében, pozi-
tív mutatóval az 5. 
helyen áll a gárda. 
Hasonló küzdőszel-

lemben, jó téli felkészüléssel nagyobb álmokat is szövögethetnek, de a 
sűrű, kiegyenlített mezőny miatt a pozíció megtartásáért is keményen 
meg kell küzdeniük. A KSK 524 fát, ellenfelei 520 fát átlagoltak. A két 
legeredményesebb játékos Bagi Imre 541 fás átlaggal 10 egyéni ponttal 
(11 mérkőzésből) és Baranyai Tibor 534-es átlaggal 7 egyéni ponttal (9 
mérkőzésen). Bagi Imre nevéhez új pályacsúcs is fűződik: október 28-án a 
Petőháza ellen 590 fát gurított.

Jegyzőkönyv Kőszegi SK–Herend VTK 6:2 (14,5:9,5, 3176:3138), Tabella: 
5. Kőszegi SK 11 mérkőzés, 6 győzelem, 0 döntetlen, 5 vereség, 132,5:131,5 
szettpont, 50:38 csapatpont, 12 pont.

Az ifjúsági bajnokságban a KSK (Kovács Martin és Szegedi Szilveszter) a 
bajnokság félidejében a 7. helyet foglalja el.

Tabella: 7. Kőszegi SK11 mérkőzés, 5 győzelem, 0 döntetlen, 6 vereség, 
22,5:21,5 szettpont, 5:6 csapatpont, 10 pont.

Egyéni megyebajnokság
84-en indultak Vas megye egyéni férfi tekebajnokságán Szombathelyen, a 
VAOSZ pályán. Nyolc kőszegi állt dobóállásba. Legjobban Bagi Imre gu-
rított, 5. helyen zárt. A területire a legjobb 25 versenyző jutott tovább: 
öt kőszegi szerepelhet a bajnokság következő szintjén. Az ifjúságiaknál 
Szegedi Szilveszter és Kovács Martin is továbbjutott.

Kőszegi eredmények megyei férfi egyéni bajnokság (84 induló), 5. Bagi Imre 
Kőszegi 574, 10. Polgár Károly 565, 12. Sárközi Lajos 564, 14. Kozmor László 
562, 22. Biczó Miklós 548, 38 Horváth Zoltán 534, 40. Gugcsó Károly 530, 
55 Németh Gábor 518. megyei ifjúsági fiú egyéni bajnokság (17 induló) 12. 
Szegedi Szilveszter 519, 17. Kovács Martin 449.

Asztalitenisz: egy pont
Egy döntetlen és három verseség a novemberi mérlege a kőszegi asztalite-
nisz csapatnak. Győrben, az élcsapatnak számító Széchenyi Egyetem ellen 
hajszálon múlt a bravúr. A közvetlen rivális VÍZÉPTEK ellen viszont nem 
volt előny a hazai pálya. A Kőszeg meglepően sima vereséget szenvedett. 
Újabb győri együttes ezúttal itthon. A középmezőnyhöz tartozó Elektro-
mos ellen szerzett pont jól jöhet a végelszámolásnál. Cellben a pillanatnyi 
ezüstérmes biztosan érvényesítette a papírformát.

Eredmények: Széchenyi Egyetem SE I.-Kőszegi SK 10:8, Kőszegi SK–
VÍZÉPTEK AK, Szombathely 5:13, Kőszegi SK-Győri Elektromos VSK II. 9:9, 
CVSE Switelsky-Wewalka III.-Kőszegi SK 13:5.

kosárlabda: Beragadt a szekér
Továbbra sem megy igazán a kőszegi kosárlabda csapatnak a Szom-
bathely Város- Városkörnyék Bajnokságban. A SzoESE II. fiataljai ellen 
lényegében egyenlőről kezdődött a záró negyed, sajnos a hazai Kőszeg 
nem tudta érvényesíteni akaratát. A fiatalos lelkesedés döntött a kihasz-
nálatlan tapasztaltság ellenében. A betegség miatt távol lévő Barabás 
pontjai nagyon hiányoztak. A kevéssé acélos „Pókok” ellen ugyan össze-
jött a győzelem, a felgyógyult Barabás 34 pontig jutott, de a „Szembe-
szél”, ahogy az előző bajnokságokban már többször előfordult, borította 
a papirformát, s győztesen távozott a KSK otthonából. 2-5-ös győzelem 
vereség mutatójával a Kőszegi SK a táblázat alsó harmadában  a 12. 
helyen áll. 

Eredmények: Kőszegi SK-SzoESE II. 48:51 (13:12, 7:11, 15:11, 13:17)), 
Alpok Service-Pókok-Kőszegi SK 58:71 (18:24, 14:16, 19:16, 7:15), Kőszegi 
SK-Szembeszél 50:58 (15:10, 6:16, 14:10, 15:22).

Teremlabdarúgás: Az Evangélikus győzött
Az Evangélikus Szakközépiskola csapata győzött 
a Balog iskolában rendezett területi tornán, s 
jutott a teremfoci diákolimpia megyei döntőjé-
be. A Jurisich gimnázium, győzelem nélkül, egy 
ponttal a negyedik helyen zárt.
Őszi diákmezei
Kissé megkésve, november 15-én rendezte őszi, 
tehetségkutató mezeifutó bajnokságát a kőszegi 
VDSB (Városi Diáksport Bizottság). Az időjárás 
megkegyelmezett: derüs, igaz hűvös időben ver-
senyzett a 287 résztvevő. Az alsó tagozatosok 
egyszer, a felsősök kétszer kerülték meg a Csó-
nakázótavat. A legtöbb célba érőt, 51-et a 3–4. 
osztályos fiúk versenyében számláltak. A Balog 
iskolából heten állhattak a dobogó tetejére. Az 
árpád-házi iskola, a Bersek és a gyöngyösfalusi 
dr. Tolnay egy-egy győzelemnek örülhetett. A 
dobogós helyezéseken megosztoztak az iskolák.

Győztesek 1. osztályosok Béres Milán/BA, Iker 
Natália/BE, I. korcsoport Csuka Levente/BA, Feke-
te Kata/TO, II. kcs. Nyul Marcell/áH, Kiss Dorina/
BA, III. kcs. Nemes Bálint/BA, Pillisz Réka/BA, IV. 
kcs. Németh Dániel/BA, Maszlov Rebeka/BA.

Ismét a JMG-é a Csató kupa
Sorozatban harmadszor nyerte meg a Csató Béla 
Röplabda Emléktorna fiú versenyét a Jurisich 
Miklós Gimnázium csapata. A torna legjobbja 
is harmadszor lett jurisichos játékos. Rosta Sza-
bolcs és Kiss Máté után ezúttal Horváth Máté 
kapta a különdíjat.
Speciális kosárlabda
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) 
országos kosárlabda tornáján, Pécsen a Dr. Nagy 
László intézmény csapata a 3. divizióban az élen 
végzett. Az egyesített csapatok versenye, ahol 
felnőtt segítő is játszik a csapatban a gyerekek-
kel együtt, a kőszegiek sikerét hozta.
Padlóhoki Kőszegen
Négy csapat részvételével rendezte meg az 
MSOSZ és a Dr. Nagy László intézmény a XVI. 
Mikulás kupa országos padlóhoki tornát. A győ-
zelmet a dél-koreai világjátékokra készülő válo-
gatott harcolta ki. A csapatot 8 kőszegi és 5 ajkai 
játékos alkotta. Második helyen Kőszeg zárt. A 
válogatottjai nélkül felálló, nagyon fiatal csapat 
a válogatottat is megszorongatta. A torna kere-
tében köszönték meg azoknak a szponzoroknak 
a támogatását, akik lehetővé tették, hogy a kő-
szegi hokisok kiutazhassanak a világjátékokra.
Tanárok-diákok játékos vetéledője
A Vas megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete idén 
is megrendezte játékos sportvetéledőjét, ahol 
tanárok és diákok együtt versenyeztek. A londo-
ni olimpia jegyében rendezett vetélkedésben a 
kőszegi csapat jól helytállt.
Úszósiker
Hat egyéni számából, hatban egyéni csúcsot 
úszva, 3 ezüst és 1 bronzérmet szerzett sopro-
ni egyesülete színeiben Németh Bálint a Balog 
iskola diákja Sopronban, a 34. Dr. Csík Ferenc 
Emlékversenyen.

Sportnap a Balogban
Tizenkilencedik alkalommal rendezte meg csa-
ládi sportnapját a Balog iskola, melyen meg-
emlékeztek a tornaterem 20 évvel ezelőtti ava-
tásáról. Az 1994-ben megalapozott hagyomány 
mindig népszerű volt, de idén részvételi csúcsot 
hozott. Délelőtt 300 szülő-gyermek páros pró-
bálta ki magát a hat ügyességi feladatban, 
167 páros futotta le az iskola előtti futókörö-
ket. Sokan töltötték ki a 20 éves tornacsarnok 
apropóján összeállított barcelonai és londoni 
olimpiai kérdéssort. Az érdeklődés és a lendület 
délután is kitartott: váltóverseny, kézilabda, foci 
szerepelt az este nyolcig tartó programban. A 
8.a szülői közössége minden igényt kielégítő 
büfével járult hozzá a nap sikeréhez. A rende-
zők szerint nem lehet kérdés: jövőre jön a 20. 
Családi Sportnap.

A Szülői Munkaközösség kérésére tol-
mácsoljuk köszönetüket:
November 24-én került megrendezésre a 
Balog iskolában a családi sportnap. Sze-
retnénk megköszönni az iskola tanárai-
nak, pedagógusainak, hogy évente  meg-
rendezik számunkra ezt az eseményt. 
Egy olyan lehetőséget biztosítanak, ahol 
együtt örül, nevet, versenyez gyerek, 
szülő, nagyszülő és a főszerep pedig a 
sporté. Évről évre több szülő és gyermek 
vesz részt ezen az eseményen, büszkék 
vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek 
a közösségnek!
Minden elismerésünk az iskola pedagó-
gusainak!

Köszönjük: Szülői Munkaközösség
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diáksport
Nemzetközi birkózóverseny Bükön
Szerb és szlovák csapatok részvételével 12 
együttes 103 versenyzője indult a büki nemzet-
közi szabadfogású birkózó versenyen. A kősze-
giek 4 második, 3 harmadik és 1 negyedik he-
lyezést gyűjtöttek. Dorner ágoston úgy szerzett 
ezüstérmet, hogy egy súlycsoporttal magasabb 
kategóriában indult.

Eredmények második helyezett Dorner ágoston 
ifjúsági (72 kg), Fábián Kristóf diák I. (40 kg), 
Polák Balázs d.II. (40 kg), Polák Szabolcs d.I. (37 
kg), harmadik Pontyos Gábor d.I. (73 kg), Horváth 
Márk d.II. (40kg), Francsics Erik d.II. (42 kg), ne-
gyedik Polák Eszter serdülő (51 kg).

Fitt-box hírek
Nem jutott tovább Wurst Nikolett Lengyelor-
szágban, az Ifjúsági EB-n. Az 51 kg-os súlycso-
portban versenyző kőszegi lány bátran bokszolt, 
de a majd két fejjel magasabb, orosz ellenfele jól 
használta ki alkati előnyét.
Wurst Hajdúszoboszlón, a női Elit (felnőtt) és Ju-
nior Magyar Bajnokságon az első éves ifistaként 

(17 éves) a fel-
nőttek között a 
döntőig mene-
telt. A többszörös 
magyar bajnok, 
EB ezüstérmes 
Ancsin Katalin, 
csak osztott pon-
tozással tudta 
legyőzni, de bra-
vúros szereplése 
ezüstérmet ért.
Az ifjúsági fiúk 

is Hajdúszoboszlón léptek ringbe az országos 
bajnoki címért. Hámori ádám (81 kg) súlycso-
portjában négyen indultak. A biztosan hozott 
elődöntő után, a fináléban, legnagyobb hazai 
riválisát is fölényes egyhangú pontozással elin-
tézve lett magyar bajnok. Kaszás Tibor (64 kg) 
5. helyen végzett. Bemutatkozásként nagyon 
megverte ellenfelét, s a következő körben, több-
szörös korosztályos bajnok ellenfelének is meg-
nehezítette a dolgát.

ultrasport
11 óra 17 perc 34 másodperc alatt teljesítet-
te a „Dupla Élmény” páros terepfutó versenyt 
Poór Péter és zsirai társa Csordás Csaba. A 
mátrafüredi rendezvényen a „Kőszegi2Frankos”-
ként nevező duó 30 csapatból a 10. helyezést 
érte el. A terep nehézségéről sokat elárul, hogy 
a 73 km hosszú, 3550 méter szintkülönbségű 
útvonalon a résztvevőknek a Kékesre négyszer 
is fel kellett jutniuk.

Sikeres u-13-asok
A Kőszegi SK-t az U-13-as korcsoportban az 
Utánpótlás FC képviselte. A könnyűnek nem 
mondható csoportban két megingástól eltekint-

ve kíválóan szerepeltek. 9-2-es győzelem vere-
ség mutatójukkal, 77:17-es gólkülönbséggel, a 
legtöbb gólt rúgva, legkevesebbet kapva a má-
sodik helyen telelnek. A bajnokság góllövőlistá-
ját a csapat tagja, Dan Gergő 35 góllal vezeti.

-haniti
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kicsordultak a könnyek
Novemberben gázszivárgás 
miatt egy kőszegi társasházban 
hetekig nem volt szolgáltatás. 
Egy korosodó asszonynak a korábbi 
évekről megmaradt fája elfogyott, 
vásárolni nem tudott, hogy befűt-
sön – a szükséghelyzetben hasz-
nált – cserépkályhába. Arra kérte 
a hivatal dolgozóit, hogy segítse-
nek neki a tűzifa beszerzésében. 
Várkonyi Botond vállalkozó már 
sokszor bizonyította önzetlenségét, 
jószívűségét, a kérés hallatán most 
is segített.  Amikor az asszony át-
vette a tűzifát, csak ennyit mondott 
– „Isten tartsa meg sokáig egész-
ségben.” A szavakat néma csend 
követte, a korosodó szemekből ki-
csordultak a könnyek. 
A becsületes fiú, aki visszaadta az 
éjszaka talált pénztárcát, munkát 
keres. A munkanélküli segélyből 
kifizeti a rezsiköltséget, de élelemre 
már alig jut. Visszafogottan, szeré-
nyen beszélt, amikor találkoztunk. 
Nehezen mondta ki, hogy bronz-
vasárnap néhány tojás és kenyér 
csillapíthatta éhségét. Minden 
feladatot elvállal (30/724-4079), 
hogy ne maradjon éhes.
Imre bácsi boldogan érkezett 
az első adventi gyertyagyújtásra. 
Lassan lépegetett a hópelyhektől 
nedvessé váló úton.  Több ismerős 
fogadta őt, közülük az egyikkel már 
régebben találkozott. „Megszüle-
tett a dédunokám” – mondta neki 
boldogan, és nagyon büszke volt 
a lány unokájára, a fiatal anyuká-
ra. Karácsonyokra visszaemlékez-
ve 2008 ünnepe jutott elsőként 
eszébe, ezen a napon tartották a 
feleségével az ötvenedik házassági 
évfordulójukat. Boldogan mondta: 
„A legszebb az volt, hogy minden-
ki eljött. Jó volt látni, tudni, érezni, 
hogy a mi családunk összetartó.”
Édesapám katona volt, amikor 
’44 októberében közeledett a front. 

A vele való találkozás reményében 
a nevelőanyámmal és két húgom-
mal indultunk Győrbe. Egy kilo-
gramm zsírért vittek el bennünket 
Szombathelyről. Egy faluban kap-
tunk szállást, ott kezdődött meg 
a saját adventunk: vártuk édes-
apámat. Nehezen teltek a napok. 
Karácsony felé közeledve egyre 
fájdalmasabb lett a várakozás. A 
„fél család” érzése a Szentestén 
különösen lehangoló volt. Csak egy 
gyertyaláng jelezte Jézus születését, 
a családi szeretetet. Nem volt fe-
nyőfánk, imával és a tekintetünkkel 
jeleztük a család egybetartozását. 
És velünk volt a reményünk, ami 
életben tartott bennünket. Most is 
hiszem, hogy egy gyertyaláng mel-
lett is lehet összetartó a család. 
Családommal 1952-ben érkez-
tem először Kőszegre. Egyik kite-
lepített lakásában kaptunk szállást, 
ahonnét néhány év múlva nekünk 
is mennünk kellett. Szüleimtől 
megtanultam, hogy az örömszerzés 
az élet legszebb ajándéka. Ezért 
boldogan végeztem a karácsonyi 
előkészületeket. A csengő, a saját 
készítésű szaloncukor maradandó 
emlék. Nem felejtem az első éjféli 
misét a Jézus Szíve templomban, 
amikor a fákon lévő zúzmara adta 
meg a tél hangulatát. 
A kisszék. Az édesanya felnevelte 
hat gyermekét. A család, a gyer-
mekek összetartottak, és munkába 
állásuk után hatfelé keresték a bol-
dogulást. A vasárnapok délutánja 
közös maradt, ezt a  fél napot édes-
anyjuknak  „szentelték”. A falu szé-
lén élő asszony már ebéd után várta 
a hazaérkezőket. Türelmetlen volt, 
sosem maradt a házában. A kisszé-
két kivitte a kapuhoz, arra ült le, és 
várt. Csak a gyermekei látták meg-
érkezéskor az édesanya örömét, és 
érzik ma is, az anya hiányában. 

Kámán Zoltán 
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