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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

ADVENT – KARáCsONY
Abban az időben, amikor Augustus 
császár elrendelte, hogy számlálják 
össze a földkerekséget, tömegek keltek 
útra őseik földje felé. A vándorló ezrek 
feledésbe merültek. Csupán egy názá-
reti házaspárra emlékszünk: az ácsra, 
akit a Biblia „igaz embernek” nevez, és 
feleségére, aki áldott állapotban volt. 
Útitársaik talán nem is sejtették, hogy 
velük a Messiás közeledik oda, ahol az 
Írás szerint meg kell születnie: a júdeai 
Betlehemben. 
Milyen ember lehetett a názáreti ács? 
Hogy megfontolt, Istenre nyitott és halk 
szavú, szelíd férfi volt, az kiderül az 
evangéliumból. Lelki és fizikai erejéről, 
megbízhatóságáról a hosszú, kalandos 
utazás során tett bizonyságot. Valószí-
nűleg nem így képzelte el az életét, 
amikor eljegyezte Máriát. Nem akart 
más lenni, mint a választott nép egy-
szerű fia, megbízható munkás, derék 
családfő. Istennek azonban más terve 
volt. Felforgatta az életét, hogy helyet 
készítsen benne önmaga számára. Azt 
akarta, hogy József legyen a példakép, 
a férfiminta a gyermek Jézus előtt. 
A százhatvan kilométernyi út végén nem 
pihenés várt a Szent Párra. Kényelmes 
szállás helyett csak a barlangistálló 
jutott nekik. Akkor József – találékony 
apaként – elkészítette az első karácso-
nyi ajándékot. Azt tette az állatok eteté-
sére szolgáló, hétköznapi jászollal, amit 
az Úr tett az ő életével: alaposan felfor-
gatta. Megtisztította, rendbe rakta, friss 
szalmával bélelte, hogy puha fekhellyé 
legyen az újszülött Üdvözítő számára. 
Nem jászol-e a mi szívünk is? Tele 
szennyel, keserűséggel, amit az élet 
istállójában összegyűjtöttünk. Nagy 
szükségünk van egy józsefi kézre, még 
ha fájdalmasan felforgató is. Kell, hogy 
megtisztítsa, megújítsa és jósággal, 
tiszta örömmel bélelje szívünk jászolát! 
Hiszen a Gyermek bennünk akar meg-
születni!

Tóth Krisztina Veronika
Fényképezte: Németh Iván

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

www.sopronbank.huf

*2014. december 10-én. A tájékoz-
tatás nem teljeskörû, a hirdetés 
nem minôsül nyilvános ajánlatté-
telnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre 
Vonatkozó Üzletszabályzata és a 
Sopron Bank Általános Üzletszabály-
zata tartalmazza. A Bank a kamat-
változtatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes. További 
részletekrôl honlapunkon és bank-
fiókjainkban tájékozódhat!

HATOS
betéti akció
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel

Kamatláb az elsô 5 hónapban, illetve
a 7. hónaptól: 1 havi BUBOR – 0,20%,
azaz évi 1,90% EBKM 1,90%*

Kamatláb a 6. havi lekötésre évi

A nem akciós betéti kamat jelenleg:           
1 hónapos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%*

6,00% EBKM 6,00%

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

Fogadóórák időpontjai
HuBER LásZLó polgármester: január 7.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: január 14.

BásTHY BÉLA alpolgármester: január 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: január 28.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
Rába Kálmán önkormányzati képviselő december 19-én 

(pénteken) 16 – 17 óra között,
(Elérhető: +36 30/4199-502 vagy: raba.kalman@jobbik.hu)

Terplán Zoltán a 4. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
január 8-án, (csütörtökön) 16 – 17 óra között,

Plechl Tibor önkormányzati képviselő január 8-án
(csütörtökön) 17 – 18 óra között, 

Sas Norbert a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
január 9-án, (pénteken) 16 – 18 óra között, 

Kiss Zoltán a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
január 15-én, (csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber László polgármester január 7-én, (szerdán) 17 és 19 óra 
között várja Kőszegfalva lakosságát a klubhelyiségben.

Abért-tavak
A november 27-én megtartott tes-
tületi ülésen a képviselők kezdemé-
nyezték az Abért-tavak és a hozzá 
tartozó terület ( összesen 43 ha 78 
m2 ) önkormányzati tulajdonba tör-
ténő vételét. Ez a terület a víztározó 
része, a magyar állam tulajdona, az 
ingyenes átvétel oka a turizmussal 
kapcsolatos feladatok megvalósítá-
sa. A város vállalta az átadás költsé-
geinek (157 ezer Ft) megfizetését, 
illetve a terület gondozását 2026. 
december 21-ig, az előírt fenntartási 
időszak végéig. A fenntartás várható 
éves költsége öt millió Ft.
Az előterjesztés vitájában a megva-
lósíthatóságot kétségesnek tartotta 

Plechl Tibor. Kételkedett abban, 
hogy a városgondnokság rendelke-
zik-e az ehhez szükséges gépi esz-
közökkel. Kérdésként hangzott el, 
hogy elegendő lesz-e a feladatok 
elvégzésére az öt millió Ft. Kovács 
István városgondok elmondta, hogy 
Kőszeg zöldterületét (300 ezer m2) 
gondozzák, amelynek része a virá-
gosítás, illetve a fák kezelése is. Az 
ehhez a feladathoz rendelkezésre 
álló összeghez képest „nem rossz 
pénz” az öt millió Ft. Elhangzott, 
hogy a nonprofit kft. nemrég vá-
sárolt két összkerék meghajtású 
traktort. Az elvégzendő munka 
mennyiségét illetően Huber László 
polgármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy a város együttműködési 
megállapodást kötött a halászati 

joggal rendelkező Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetsé-
gével, amelynek kötelezettsége a 
partszakasz karbantartása. 
A városvezető hangsúlyozta, hogy az 
átvétel kiemelt indoka a turisztikai 
célokat szolgáló fejlesztés megvaló-
sításának segítése, figyelembe vet-
ték a magyar kormány 2014–2020 
közötti Kreatív Város – Térség Fej-
lesztési Programjának (KRAFT) ide 
vonatkozó terveit.

A fejlesztési elképzelések megvaló-
sítása érdekében együttműködési 
megállapodás született az önkor-
mányzat és az E55 Tanácsadó Kft. 
között. Szima Andrea a város főépí-
tésze elkészítette a víztározó hasz-
nosítási tervét (Kőszeg és Vidéke 
2010. június), majd készültek lát-
ványtervek is. Az építők által lejtő-
sen kialakított  partszakasz alkalmas 
lesz nyílt vízi fürdőzésre is.

Kámán Z

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

Vízáradat
November végén a vízáradat ellen 
épített az önkormányzat ülepítő ak-
nát a Szőlőskert utca és a Hegyalja 
utca sarkán. A hegyoldalból áram-
ló esővíz, és a vele együtt érkező 

hordalék a vasrácson át az aknába 
ömlik. Ide csatlakozik a csapadékel-
vezető-csatorna, amelyen keresztül 
a víz tovább folyik, a kavicsdarabok 
az aknában maradnak. Így meg-
szűnik esőzés után a mentőállomás 
mellett, az útfelületen rendszeresen 
szétterülő kőzúzalék lerakódása. 
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Rövid hírek
November 27-én egyhangú 
szavazással döntöttek a képvise-
lők arról, hogy ingyenesen három 
évre bérbe adják a Concordia-
Barátság Énekegyesület számára 
a város tulajdonában lévő Kossuth 
L. u. 15. szám alatti 2207/A/4 
hrsz-ú, 37 m2 nagyságú ingatlant. 
Használaton kívül van a vöröske-
reszt egykori két terme, amelyhez 
tartozik előtér és mellékhelyiség 
is. Az épület a célnak megfelelő 
átalakítását az egyesület vállalta, 
és fizetik a közüzemi díjakat is. A 
terembérletre szóló igényt Szilágyi 
Imre elnök kezdeményezte, hiszen 
az egyesületnek nincs saját haszná-
latú próbaterme. A lehetőségeket 
megtekintve kérték az énekesek a 
fenti ingatlan ingyenesen történő 
bérbeadását a várostól. Mindezt 
Huber László polgármester jogos 
igénynek, és szükséges segítségnek 
nevezte, hiszen a nagy múltú és 
jelentős kulturális értéket képviselő 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
fontos szerepet tölt be a város mű-
vészeti életében, amiért a városve-
zető köszönetet mondott.
Régi, új vezetője lesz a Kőszegi 
Városüzemeltető Nonprofit Kft.-
nek. November 27-én a képviselők 
újabb három évre megbízták Kovács 
Istvánt a kft. vezetésével 2015. ja-

nuár 1-től. Nyílt tárgyaláson a kép-
viselők 100%-os támogatásával 
kapta meg az igazgatói feladatot a 
városgondnok, aki megtisztelőnek 
érezte a bizalmat, és szolgálatnak 
tekinti a munkáját. A kft. 100 %-os 
tulajdonosa az önkormányzat, a je-
lenlegi céget 1993. április 1-jén 
alapították. Az akkor kiírt pályázat 
alapján kapta meg először a bizal-
mat Kovács István.  
Keszei Balázs egy meg nem va-
lósult képviselő-testületi határozat-
ra hívta fel a városvezetés figyel-
mét.  A 2014.  márciusi lapszám-
ban a döntésről a következőképpen 
tudósítottunk.
„Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vas Megyei 
Levéltár Kőszegi Fióklevéltárá-
nak ingyenes használatba adja 
a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám 
alatt található 113 m2 nagyságú 
raktárhelyiséget. Ezt a döntést a 
képviselők több év óta rendszerint 
meghozzák. A helyiség használat-
ba adása azért is fontos, mert itt 
őrzik Kőszeg város történelmével 
kapcsolatos iratanyagot. … A fi-
óklevéltár legalább negyedévente 
közöljön a város múltjával kapcso-
latos helytörténeti, ismeretterjesztő 
cikkeket az ingyenes raktárhaszná-
lat ellentételezéseként a Kőszeg és 
Vidéke újságban.”
Ennek hiányát kifogásolta Keszei 
Balázs, és kérte, hogy a városve-

zetés ismételten küldje el a hatá-
rozatot a megyei levéltár vezetése 
részére.
Kőszegfalván, a klub épülete 
előtt helyeznek el egy hirdetőtáb-
lát, így a falu lakossága közvetle-
nül is tájékozódhat a különböző 
hirdetményekről. November 27-én 
Tóth Gábor előterjesztése alapján 
erről döntött a képviselő-testület. 
A képviselő felé a lakosságtól ér-
kezett a jogos kérés. Básthy Béla 
alpolgármester felvetette, hogy a 
város más területein, a lakótelepen 
is vannak hasonló hiányosságok, 
ezért szükséges ezeket felmérni, 
majd döntést hozni.
Kőszeg Város Önkormányzata 
együttműködési megállapodást kö-
tött a három – horvát, német, roma 
– nemzetiségi önkormányzattal. Az 
október 12-én megtartott választá-
sok alapján mindhárom kisebbség 
önálló önkormányzatot működtet. 
A működés tárgyi és személyi fel-
tételeinek biztosításához kapnak 
segítséget a város önkormányza-
tától a szerződésben leírtak szerint. 
A város az éves költségvetésében 
pénzügyi támogatást is nyújt a há-
rom nemzetiség számára, amiről 
mindig külön döntenek.
Kőszeg Város Önkormányza-
ta, 2013. január 1-jével meg-
állapodást kötött a Vas Megyei 
Markusovszky Kórház, Egyetemi 
Oktatókórház Nonprofit Zrt.-vel a 

kőszegi szakorvosi ellátás biztosí-
tása érdekében. A szerződés sze-
rint a veszteségek kimutatásáról 
a kórház tételes elszámolást ad át 
az önkormányzat rendelkezésére. 
Ebben az évben január 1. és június 
30. között az OEP általi finanszíro-
zásból származó bevétel 6 137 800 
Ft volt, míg a kiadás 12 503 129 
Ft. A veszteség értéke 6 365 329 
Ft, amit az önkormányzat köteles 
megtéríteni. 
Az igazgatási és építéshatósági 
osztály a szociális rendelet alapján 
2014. október 2-től 2014. novem-
ber 26-ig 150 önkormányzati se-
gélyt állapított meg.
November 27-én a képviselő-tes-
tületi ülésen elhangzottak szerint 
Kőszegen is lesz trafipax a rend-
őrség kezelésében a gyorshajtás 
megakadályozása érdekében. Köz-
lekedés szempontjából veszélyez-
tetett útszakasz a várost elkerülő 
87-es út. Ugyanígy a Kossuth és a 
Munkácsy utca, valamint a Károly 
Róbert tér, amikor nagy sebesség-
gel érkeznek ide az autók a Hunya-
di utca irányából.
Kerékpárosok figyelem!!!  Ve-
szélyes a délutáni, esti, reggeli sö-
tétségben kivilágítatlan, vagy alig 
látható fénnyel ellátott kerékpáron 
közlekedni. Karácsonyig, és azt 
követően is mindenkit épségben 
hazavárnak!

KZ

Ford – Ford – Ford
Mindig jobb évet zár a Strauss!

„A Fordok ár-minőség ará-
nya az egyik érv, amely 
miatt ügyfeleim választása 
ismét egy új Fordra esett. 
Partnereim nagy része vasi 
cégek és intézmények, töb-
bek között a vidéki önkor-
mányzatok is. Magánügy-
feleink nagy része a Ford 
Focus kifutó szériájából 
vásárolt nagyobb mennyi-

ségben az idén, amely autók kiváló 
teljesítménye, és még mindig új 
dizájnja az év végén egy hihetetlen 
kedvező árral párosult” – tudtuk 
meg Farkas Zsolt értékesítési ve-
zetőtől.

Frank Szabolcs, a Ford Strauss 
szerviz vezetője büszke csapatára, 
hiszen már szombaton is ügyfeleik 
rendelkezésére állnak, akiknek ez-
által kényelmesebb akár a pénteki 
munkaidő végén leadni az autót, 
vagy a szombati bevásárlás ideje 
alatt szervizeltetni azt. A karosszéria 
kárközpont is működik már szom-
batonként, tájékoztatott minket a 
szerviz vezetője.                       (X)

A Ford immáron közel hat éve vezeti a magyarországi személyautó- 
és haszongépjármű piac újautó értékesítéseit. A Strauss Autósza-
lon, a szombathelyi Ford márkakereskedés örömmel tájékoztatott 
bennünket arról, hogy az idei évben 30 %-kal több új Fordot ér-
tékesítettek. Ez azt jelenti, hogy a magyar autótulajdonosok nagy 
része idén is Ford vásárlása mellett döntött!
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az életünk további folyását, az előt-
tünk álló évek fejlődési lehetőségeit 
nagymértékben meghatározó, ezért 
különösen fontos év végéhez köze-
ledve talán nem túlzás – és remé-
lem, sokan egyetértenek velem – ha 

azt mondom, hogy: ennél rosszabb 
évünk ne legyen, mint 2014-ben 
volt. Ebben az évben befejeződött 
az utóbbi évtizedek (30–40 év) 
legnagyobb városi beruházása; a 
Jurisics-vár felújítása és turisztikai 
fejlesztése; elkészült, és rövidesen 
elkezdi működését az új Egészség-
ügyi Központ, melynek révén végre 
korszerű körülmények fogadják a 
kőszegi és a Kőszeg környéki be-
tegeket (csecsemőket, anyukákat, 
diákokat, nyugdíjasokat és aktíva-
kat), valamint az egészségügyben 
dolgozók napi munkakörülményei 
is jelentősen javulnak. 2014-ben 
régen látott alacsony szintre (4,2%) 
süllyedt a tartós munkanélküliek 
aránya Kőszegen, ami persze nem 
jelenti azt, hogy minden dolgozó a 
számára megfelelő, jól jövedelme-
ző munkát végezhet, de legalább 
sokan bekerülhettek a munka vilá-
gába, ami lelkileg is nagyon fontos. 
Az önkormányzat gazdálkodása 
– köszönhetően a rendkívüli kor-
mányzati támogatásnak – stabil, 
kiszámítható és biztonságos volt, 
mely remélhetőleg jövőre is így lesz 
– így maradhat. Mindenkinek, aki 
részt vett a fenti eredmények (és 
nem csak ezek) elérése érdekében 
végzett munkában, elismerésemet 
és köszönetemet fejezem ki, és kí-
vánok mindnyájuknak és a kedves 
Olvasóknak Szeretetteljes, Békés, 
áldott Karácsonyi Ünnepeket!

Huber László polgármester
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Lassan, de biztosan
A Hulladékudvar nyitott az inert 
hulladékok lerakására kilogramm 
alapján történő díjfizetés ellené-
ben. Mégis volt, aki 2014-ben az 
egykori Posztógyár területén rakta 
le a feleslegessé vált „anyagait”. 
A bizonyítási eljárás során a tettes 
elismerte cselekedetét. A város kör-
nyezetvédelmi helyzetéről tárgyal-
tak a képviselők november 27-én. 
Kiss Péter szerint bizonyos problé-
mák évek óta „visszaköszönnek”. 
Egyik ilyen az egykori Posztógyár 
területén lévő olajszennyezés. A 
korábbi tulajdonos kft. egy jogi el-
járás során megszűnt, a felszámoló 
két másik kft. részére értékesítette 
a területet. Október 13-án a KÖF 
helyszíni szemlét tartott, a meg-
állapítás szerint megkezdődött a 
nagy mennyiségű építési törmelék 
elszállítása. A új tulajdonosok vál-
lalása szerint a terület rendezése 
2015. március 31-ig befejeződik. 
Kiss Péter bejelentette, hogy Rimá-
nyi Krisztina osztályvezetővel részt 
vett egy lakossági fórumon, ahol 
a hegyoldalban lakók szennyvízel-
vezetés problémájáról tárgyaltak 
az érintettek maximális megértése 
mellett. Egy önkormányzati rende-
let értelmében a városgondnokság 
szállítja el a szennyvízgyűjtő aknák 
tartalmát. Az eszközök – távolság és 
szintkülönbségek miatt – nem min-
denhol alkalmasak a feladat elvég-
zésére, ezért újabb gép beszerzésé-
re lesz szükség. A megállapítások 
szerint elindult egy pozitív folyamat. 
Az elmúlt időszakban 6 db egyedi 
szennyvíztisztító berendezés telepí-
tésére érkezett kérelem a hatóság 
felé, amelyből egy jogerős haszná-
latba vételi engedéllyel rendelkezik. 
Az ilyen berendezések telepítése, 
vagy a sűrűbben lakott területeken 
a csatornázás jelenti a hegyoldal 
ivóvíz bázisának a védelmét. 
Kőszegre az ivóvíz nagyobb része 
Perenyéből érkezik, harmadát a 
Rőti-völgyi vízbázisról kapja, amely 
400 m3 tározó kapacitással rendel-
kezik. Ez a rendszer sérülékeny az 
esőzések, az áradások időszakában. 
Már többször volt rá példa, hogy az 
innét történő szolgáltatást le kellett 
állítani. A József-forrás és a Kövi-
dűlői nagy átmérőjű ásott kutak 
használatát az áNTSZ tiltotta meg 

2012-ben a hegyoldalban lévő 
háztartási szennyvízgyűjtő aknák 
okozta veszélyeztetettség miatt.  A 
városban kiépített szennycsatornák 
jelentős problémája, hogy a lakóhá-
zaknál lehullott esővizet is ide ve-
zetik, amelynek a következménye, 
hogy más lakóházból viszont alig 
tud elfolyni a szennyvíz a csapadé-
kos időszakban. A Gyöngyös utca az 
egyik veszélyeztetett útszakasz. 
Básthy Béla alpolgármester szerint 
a füst terjedésének szempontjából 
a város több pontja is kritikus lehet 
a fűtési szezon időszakában. Ezt a 
kérdéskört Terplán Zoltán vetette fel 
a lakossági vélemények alapján. A 
képviselő összetett dolognak tekinti 
ezt a felvetést, ezért ezzel bizottsági 
szinten szeretne foglalkozni. A kő-
szegiekkel folytatott beszélgetése 
során általános volt a vélemény, 
miszerint a bejelentés, feljelentés 
nem vezet eredményre, a jó szó, 
meggyőzés többet ér. Huber László 
polgármester szerint szükség van 
az állampolgárok tudatosságára. A 
polgári attitűdök szerint, aki nem 
tud alkalmazkodni a közösségi 
élethez, az ellen meg kell tenni a 
szükséges lépeseket. Ehhez szük-
ség van az érintett lakosság jó 
szándékú együttműködésére. Rába 
Kálmán kérdésére elhangzott, hogy 
az égetéssel kapcsolatos kérdéseket 
magasabb szintű jogszabály, a kör-
nyezetvédelmi törvény szabályozza, 
amit egy önkormányzati rendelet 
nem módosíthat. A zöldhulladék 
égetésének időpontját a képviselő-
testület a döntésével szabályozta. 
Keszei Balázs óva intett minden-
kit, hogy a lombhulladékot nedves 
időszakban elégessék a kertekben, 

a Hulladékudvarba ingyenesen ki-
szállítható.

•
Autógumival, műanyaggal, vegyi 
anyagokkal szennyezett fával, pl. 
forgácslappal (bútorlap), fáradt 
olajjal fűteni vagy égetni tilos. Mi-
előtt valaki ezt tenné, gondoljon a 
gyermekére, unokájára vagy csak 
egyszerűen önmagára, hiszen ilyen 
anyagok égésénél veszélyes gázok 
keletkeznek. Olyan mérgek, ame-
lyek akár a nedvesség hatására is 
visszajuthatnak, és később kialaku-
ló egészségkárosodást okozhatnak 
az ott élőknek. Ez a méreg lassan 
hat, de „biztosan”.

Kámán Z  
FIGYELEM!!!
A főzéshez használt maradék ét-
olajat ne öntse bele a mosogatóba. 
Egy csepp is több négyzetméter 
vízfelületet zár el a levegőtől, ve-
szélyezteti a vízi élővilágot. Az el-
használt étolajat gyűjtse össze, és 
leadhatja ingyenesen Kőszegen, a 
MOL benzinkúton.
A lámpaizzók, ha tönkremen-
nek ne dobja a szemétbe. Gyűjtse 
össze, dobja bele a Vasi  Lux  Kft. 
elektromos boltja (Kőszeg, Rákóczi 
utca 18.) előtt elhelyezett ládába! 
Védje a környezetét!

lakossági apró
• RéGI PéNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik 
tárgyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357

• KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített TELEK ELADó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Kőszeg – Brüsszel
November 10-én Vas megyéből 
egy delegáció utazott Brüsszelbe. 
Kőszeg városát Huber László pol-
gármester és Básthy Béla alpolgár-
mester képviselte. A városvezető – 
szavai szerint – nagy jelentőséget 
tulajdonított az újonnan kinevezett 
uniós biztossal történő tatáloko-
zásnak, hiszen Navracsics Tibor 
Kőszeget jól ismeri, többször járt 
a városban, és köszönettel forgat-
ta a Kőszegről készült fotóalbum 
könyvet. A Berlaymont Palotában, 
az Európai Bizottság székházában 
tartott megbeszélésen az uniós biz-
tos részletesen tájékoztatta a dele-

gációt a hatáskörébe 
tartozó feladatokról.
Egy munkamegosztás 
alapján dr. Schöpflin 
György professzor 
képviseli a Vas megyei 
ügyeket. Az ő meghí-
vására, ágh Péter or-
szággyűlési képviselő 
koordinálásával érke-
zett az EU-fővárosába 
a Vas megyei küldöttség Véptől 
Celldömölkig. Krizmanich István 
Horvátzsidány és Bodorkós Ferenc 
Gencsapáti polgármestere is tagja 
volt a küldöttségnek. Az Európai 

November 27-én a képviselő-tes-
tület megválasztotta a bizottságok 
– szavazati joggal is rendelkező – 
külső tagjait. Így a három szakbi-
zottság tagsága a következő:  
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Vagyonügyi 
Bizottság:
Elnök Kiss Péter, képviselői tagok: 
Kapy Ferenc, Kiss Zoltán, Rába Kál-
mán. Külső tagok: dr. Markovics Ti-
bor, Harsányi Zsolt, Horváth Ferenc. 
(Tóth Gábor javasolta Kaltenecker 
Milán külső tagként történő meg-
választását, de a szavazásnál nem 
kapott többséget.)  

Szakbizottságok
Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bi-
zottság:
Elnök Sas Norbert, képviselői tagok: 
Kiss Zoltán, Terplán Zoltán, Tóth 
Gábor. Külső tagok Simonits Zsolt, 
Schwahofer Péter, Horváth Ferenc.  
(Tóth Gábor javasolta Bangáné Ba-
kos Erzsébet külső tagként történő 
megválasztását, de a szavazásnál 
nem kapott többséget.)
Kulturális, Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizottság:
Elnök: Keszei Balázs, Kapy Ferenc, 
Plechl Tibor, Terplán Zoltán. Külső 
tagok: dr. Pusztai Gergely, dr.  Mát-
rai István, Tóthárpad Ferenc. 

A Szent Koronáról
A Honvéd Koronaőrség és Kőszeg 
Város Önkormányzata szervezésé-
ben Szent Koronánk menekítésének 
70. évfordulójára emlékeztünk no-
vember 15-én 14 órakor. A kőszegi 
rendezvényt megelőzően Velemben 
került sor hasonló ünnepségre, ahol 
a falu képviseletében Szél Józsefné 
polgármester asszony mondott be-
szédet.
Kőszegen a Szent Korona emlékhe-
lyen, délután kettő órakor, Básthy 
Béla alpolgármester úr lépett a 
mikrofonhoz: – Magyarország álla-
miságát, függetlenségét megteste-
sítő Szent Korona története is több 
ponton közvetlenül összefonódik 
városunk történetével… Kőszeg 
Város Önkormányzata fontos lépést 
tett akkor, amikor 2012. augusztus 
20-án felavatta a felújított koro-
naőrző bunkert, mai emlékezésünk 

színhelyét– mondta a többi között.
Az ünnepségen a Honvéd Korona-
őrség állományából díszőrök, tisz-
tek és altisztek is részt vettek. ádám 
Barnabás ezredes, a 32. Nemzeti 
Honvéd Díszegység parancsnoka 
ünnepi beszédében felidézte a ko-
rona útját. A koszorúzást követően 
Rácz István főhadnagy, tábori lel-
kész közreműködésével, a közös 
imát és a Szózat eléneklését köve-
tően ért véget a megemlékezés.
A bunker kiállítása mellett az érdek-
lődők a városi múzeum „aranyszo-
bájában” ismerhetik meg nemzeti 
ereklyénk részletes történetét. Ez a 
munka azonban még nem zárult le. 
Mint Básthy Béla kiemelte: „a Ko-
rona decemberi kőszegi tartózko-
dásának helyszínei is megjelölésre 
érdemesek lehetnek”.

Tóthárpád F.

Parlamentbe is bepillantást 
nyerhettek a jelenlévők, ahol 
dr. Schöpflin György képvi-
selő adott áttekintést a kon-
tinens előtt álló kihívásokról. 
Huber László polgármester 
tolmácsolta a küldöttség 
tagjaival is egyező vélemé-
nyét, miszerint a Brüsszel-
ben szerzett tapasztalatok, 
információk hozzájárulnak a 
települések fejlődéséhez.

KZ
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– Ön a néprajzosokat is elismerésre készte-
ti azzal a jó érzékkel összegyűjtött sok-sok 
tárgyi emlékkel, használati tárggyal, egyház-
történeti kinccsel, melyek ma már kiállításon 
láthatók az Ön szülői házában.
– Zsigerből ragaszkodtam népi kultúránk, ha-
gyományaink kézzel fogható, tárgyiasult esz-
közeihez.  Magam is gyűjteni kezdtem ezeket a 
60-as évektől, azzal a nem titkolt szándékkal, 

hogy majd egyszer közkinccsé teszem őket. A 
plébánia épületében kis házi múzeum, magán-
gyűjtemény is van. Egyháztörténeti ereklyék, 
könyvek, néprajzi érdekességek. Ebből a magán-
gyűjteményből jött létre 2010-ben Peresznyén, 
a szülői házamban a Magyarországi Horvátok 
Keresztény Közgyűjteménye. Az itt élő nemze-
tiségiek számára ezek a tárgyak összekapcso-
lódnak nyelvükkel, vallásukkal, hitvilágukkal, 
múltjukkal. Szerdán, szombaton és vasárnap 
nyitva, de előre bejelentkezés után bármikor lá-
togatható az egyedülálló gyűjtemény.
– Megépült a Szent Hubertusz-kápolna, a 
Peruska Mária-képnél zarándokhely lett.
– A történet közismert. A peresznyei gróf 
Berchtold Zsigmond rendszeresen vadászott a 
zsidányt körülölelő Piros erdőben, mely a vörös 
fenyőről kaphatta nevét. A másik nézet szerint 
az öreg tölgy mellett van egy árok, mely elvá-
lasztja a gróf és a falu népe erdejét. Ennek a ké-
sőbbi örököse a Périna nevű család lett. A nagy 
tölgy körül minden évben vendégül látta a gróf a  
birtokán dolgozó embereket, ilyenkor  vadászni 
is szokott. A szájhagyomány szerint 1873-ban 
egy ilyen alkalommal a három éves kisfia, Li-
pót eltévedt a sűrű erdőben. Három nap múlva 
találták meg a tölgyfa alatt, de életben maradt.  
Ettől kezdve már hálaadó egyházi szertartást is 
tartanak itt pappal. Lipót sokáig a monarchia 
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Kávészünet Dumovits István plébános úrral
 „…maradjon vendégünk a jóság és a szeretet!”

Ólmod, Und és Horvátzsidány lelkipásztora 
negyven éve Dumovits István.  A legkisebb 
Ólmodot mindössze 103-an lakják, Undot 
310-en, Horvátzsidánynak azonban a maga 
800-as lélekszáma tekintélyesnek tűnik. 
Furcsa neve van a falunak. A hagyományok 
szerint a horvát „Zidan”-ból ered, melynek 
jelentése: kőből épült. A horvát telepesek 
ideérkezésükkor egy kőházat találtak. A 
települést az első írásos emlékek szerint 
II. Endre király 1233-ban a borsmonos-
tori apátságnak adományozta, mely a 16. 
század első harmadáig birtokolta, ugyanis 
1533-ban már a Kőszeget védő Jurisics 
Miklós horvát báné volt. Akkoriban tele-
pültek be őseik, a horvátok. Azóta horvá-
tul, németül, magyarul egyaránt beszélnek, 
de anyanyelvük a horvát. Szeretettel említi 
a kedves kis németajkú egyházközségét, 
Kiszsidányt.  A szertartások és a szentmi-
sék nemzetiségi nyelven zajlanak. A nem-
zetiségi horvát szentmisék mellett vasár-
naponként magyar nyelvűt is celebrál. Mint 
mindenütt, itt is keveredik a lakosság. Egy 
ideje több osztrák, angol, de svájci házas-
pár is lakik itt. Az 1700-as évektől romák 
is vannak a faluban, akik élik kultúrájukat, 
éltetik a hagyományaikat. Becsületesen 
dolgoznak, élnek. Ez a falu elfogadja a 
másságot, tisztelettel vannak egymás iránt. 
Nemcsak a hívőknek, mindenkinek szüksé-
ge van egy-egy jószóra, vigaszra. 
1717-től a családjában ő a kilencedik pap, 
beleértve az apai és anyai ágat. Kilenc-
éves koráig nem tudott magyarul. Az al-
sót Peresznyén, a felsőt Csepregben járta. 
Győrben a Kazinczy Gimnáziumban érett-
ségizett – a jellemző 50-es évekbeli zakla-
tások miatt – 22 évesen, a teológiát is ott 
végezte. Harmincévesen szentelték pappá. 
– Nem lehet egyszerű, akár egy hetet is meg-
tervezni, mikor, hol van a szentmise, házas-
ságkötés, netán temetési szertartás, gyónta-
tás, családlátogatás, építkezés, felújítás.
– Komoly kimutatást készítek, nehogy elmarad-
jon valami, időben ott legyek, ahol kell. Nincs 
két egyforma mise, két egyforma szertartás, 
nem lehet kétszer ugyanazt mondani. Ezt csak 
úgy lehet, ha az ember közben maga is megújul. 
Figyelni kell a szellemi és testi kondícióra. A ház 
körül adódó munka a lelket és a szellemet is kar-
bantartja. Az undi, horvátzsidányi és kiszsidányi 
templomokat az elmúlt években újítottuk fel 
állami pályázatokból, és a hívek adományaiból. 
Megalapítottam mindjárt az elején a Katolikus 
Ifjúsági Egyesületet, van színtársulata, a tánc, az 
ének a fő elfoglaltságunk.

külügyminisztere volt, 1942-ben bekövetkezett 
haláláig Peresznyén élt. Az esemény után az 
emberek egyéni zarándokhelye lett. 1983-ban 
határoztuk el, hogy tábori misézni szeretnénk 
ezen a helyen.  A hatalom igyekezett megaka-
dályozni, de a csepregi Sárvári Pista bácsi, a 
vadászok elnöke segített a megoldásban. Ha a 
vadászoknak misézünk, meg tudja szerezni az 
engedélyt. 1990-ben megkezdődött a tervezés, 
’94-ben elkészült a Szent Hubertusz-kápolna. 
A vadászok és erdészek június, a rendőrök, tűz-
oltók, katasztrófavédelmisek, rendvédelmisek, 
határőrők és hagyományőrzők pedig július első 
vasárnapján tartják tábori miséjüket.  Augusz-
tus első vasárnapja ifjúsági zarándoklat hívek-
kel.  A kápolna körül a mesterségek, hivatások 
védőszentjeinek emlékparkjában ma már 29 
szobor van. 
– Mit üzen az olvasóinknak Karácsonyra? 
– Csendes, boldog békességet kívánok legalább 
egy éjszakára, amikor az ember szeme fel tudja 
fedezni a fekete, sötét éjben a fénylő csillagokat.  
Hisz a gondban, a bizonytalanságban, hontalan-
ságban, szegénységben, kivetettségben, szúró 
szalmán, istállóban, nem új jászolban is ott tud 
lenni velünk, mellettünk az Isten! Egész szí-
vemből kívánom: legyen dicsőség az Istennek, 
békesség az Embereknek! Szívünk örökélő őre 
tegye ma össze mind a kezeket!  Karácsony édes 
ünnepén maradjon vendégünk a jóság és a sze-
retet! Melengesse lelkünket a kicsiny gyertyák 
fénye! A szeretet született meg ezen a napon, 
hogy az embereknek hitet, reményt adjon. Bol-
dog, áldott Karácsonyt! 

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

Látászavarok II.
Előző hónapban elkezdett témánk 
folytatásaként, a látászavarok te-
kintetében most essen szó elsőként 
a korral járó homályos látásról. A kép 
ez esetben azért homályosodik el, 
mert a szemlencse és a szemet kitöl-
tő gélszerű állomány az üvegtest, az 
elöregedés következtében elhomá-
lyosodik, a fényáteresztő képesség 
pedig csökken. A szem hátsó réte-
gének, az ideghártyának  a leválása 
ugyancsak komoly, akár maradan-
dó látásvesztést és látászavarokat 
eredményezhet. Szikralátás, látótér-
szűkület következhet be. Csukott 
szemmel csillagokat, villanásokat 
lát a beteg, hiszen 
az ideghártya a 
szemfenéktől el-
távolodva nem 
tudja feldolgozni 
a rá eső képet. A 
beszűkült látótér, 
a megjelenő fe-
kete fátyol vagy 
függöny jelzi, hogy 
azonnali orvosi 

segítségre van szükség. Látásza-
varnak nevezzük még a színvaksá-
got is, mely a fekete-fehérben való 
látást jelenti és a színtévesztést is, 
mely esetében a színek egy részét 
nem érzékeli a beteg. A kancsalság 
is gyakori rendellenesség, amely-
ben a két szem nézővonala eltér 
egymástól. Az egyik szemnél a kép 
éles, a másiknál az ideghártyán nem 
megfelelő területre kerül, ezért a 
szem kikapcsol. A szem elváltozása-
inak feltérképezéséhez szemtükröt, 
réslámpát, szemnyomásmérőt eset-
leg ultrahangos vizsgálatot és egyéb 
speciális, műszeres vizsgálatot vé-

geznek el.
Köszönöm, hogy egész 
évben Velem tartottak és 
érdeklődve követték hó-
napról hónapra cikkeimet. 
Engedjék meg, hogy Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet Kívánjak 
Önöknek!
Kőhalmi-Szalay Mónika

Az ingyenes buszjáratról
December 15-től munkanapokon az 
eddigi négy ingyenesen igénybe ve-
hető buszjárat naponta hatszor köz-
lekedik. Erről döntöttek a képviselők 
november 27-én. A változás, a bővü-
lés oka a TESCO-GLOBAL áruházak 
Zrt. pozitív válasza az önkormányzat 
által megfogalmazott kérésre. Az 
áruházlánc a buszjárat költségei-
hez fele arányban hozzájárul, így az 
autóbusz megáll az áruház bejárata 
előtt a kiépített megállóban. 
Az önkormányzat által korábban 
fizetett havi költség (414 528 Ft) 
lecsökken 350 444 Ft-ra. A busz-
járat ingyenesen vehető igénybe. 
A Vasi Volánnal kötött november 
1-től érvényes megállapodás alap-
ján hat hónapig ebben a formában 
működik a buszjárat. A tapasztala-
tok megszerzése után válhat helyi 
járattá megváltozott utazási felté-
telek mellett.
December 15-től a következő me-
netrend érvényes.

Egyik irány megállói:
Autóbuszállomás • Kulacs ven-
déglő • Mezőgazd. Technikum • 
Felső-Gyöngyöshíd • Sziget u. •  
Várkör 98. •  Károlyi Mihály utca • 
Velemi u. 4. • Kiss János lakótelep 
• Rohonci u. 18. • Bútorszövetgyár 
• TESCO • Vasútállomás. 
Az autóbuszállomástól a vasútállo-
másig a következő időpontokban: 
7:30 • 9:30 • 11:30 • 13:30 • 
15:30 • 17:10 • Menetidő 18 perc
Másik irány megállói:
Vasútállomás • TESCO • Bútor-
szövetgyár • Autóbuszállomás 
• Kulacs vendéglő • Mezőgazd. 
Technikum  •  Sziget u. •  Felső-
Gyöngyöshíd • Várkör 98. • Károlyi 
Mihály utca • Velemi u. 4. • Kiss 
János lakótelep • Rohonci u. 18. • 
Autóbuszállomás 
A vasútállomástól az autóbusz állo-
másig a következő időpontokban: 
8:30 • 10:15 • 12:30 • 14:15 • 
16:30 • 17:45 • Menetidő: 21 perc

Fakivágásról
Decemberben fakivágások kezdőd-
tek, és a befejezésig folytatódnak a 
város különböző pontjain, amit kü-
lönösen indokolt esetekben végez-
tet el a városgondnokság az önkor-
mányzat megrendelése szerint. Az 
indokoltságot a szakértői vélemény 
alapján mondják ki, abban az eset-
ben, ha veszélyesnek minősítik az 
adott fát.  Több esetben elegendő a 
fa csonkítása is. A veszélyes fákról 
hozott döntést sokszor az érintett 
lakosság kérése előzte meg.  
A következő munkákat végzik el:
Petőfi tér – egykori játszótéren juhar 

ág levágása • Sigray u. 1. – juharfa 
kivágása • Pék u. – juharfa cson-
kolása • Zrínyi u. 8. – diófa kivágá-
sa • Hunyadi u. – hársakról száraz 
ágak levágása • Mélyút – vezeték 
mellől ágak levágása • Meskó u. 
– Malomárokra dőlt fa kivágása • 
Petőfi tér 21. előtt álló hársfa cson-
kolása • Várkör – könyvtár udvarán 
elszáradt simafenyő kivágása.
Egyéb fák esetében:
Sigray 1. – egy fenyő kivágása • 
Hunyadi u 17. – egy nyírfa kivá-
gása • Faludi u. 4. egy feketefenyő 
kivágása . • Gyöp u. – két ezüst-
fenyő, egy vörösfenyő, egy hamis-
ciprus kivágása  • Űrhajós u. 25/A 
– két nyírfa kivágása.

Új parkolók
December 15-én történt meg az 
Írottkő utca 13. és Űrhajósok utcá-
ja 15. közötti területen az újonnan 
épített parkolók műszaki átadása, 
ezzel a lakótelepen élő autósok 
gondjait enyhítette az önkormány-
zat. Térkő burkolattal építették ki 
a 24 autó befogadására alkalmas 

parkolót. A lakosság kérésére a 
nagyobb méretű fákat is megtar-
tották, ezen kívül további 12 db-
ot ültetnek a talaj menti fagyok 
megérkezése előtt. Az engedélyes 
terveket a Somlai Mérnöki Iroda 
készítette, a kivitelezést a Bit-ÉP 
Bt. végezte el. A beruházás bruttó 
költsége 14 983 524 Ft volt, amely 
nem tartalmazza a tervezési, enge-
délyezési és egyéb költségeket.

 

Az Írottkö Natúrparkért 
Egyesület munkatársai békés 

karácsonyt, eredményes, 
boldog új évet kívánnak!  
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Állásnélküliek

A díjakról
Lakbérek: November 27-én a kép-
viselő-testületi ülésen a városgond-
nok javasolta 62 önkormányzati la-
kás bérleti díjának emelését, amely 
az összes bérlakás 20%-a. Ezzel 
megtört a jég, hiszen megelőzően 
2009 januárjában volt a lakbérek 
módosítása. Az előterjesztés szerint 
a négy komfortfokozat egyikét, a 
komfortosat kettéválasztják, és ahol 
konvektoros fűtés van kiépítve, ott 
növekszik a bérleti díj 80 Ft/hó/m2 
összeggel. Megelőzően a humánerő-
forrás bizottság tárgyalta a javaslatot 
és 60 Ft/hó/m2 díj növekedését tar-
totta még elfogadhatónak a komfor-
tos kategóriában. Javasolták a kép-
viselő-testületnek az összkomfortos 

lakások esetében a 473 Ft/hó/m2 
díj 500 Ft/hó/m2 összegre történő 
módosítását. A módosítás kapott 
szavazati többséget, az új díjszabás 
2015. január 1-től érvényes.
Kovács István a döntés meghoza-
tala előtt elmondta, hogy az alap-
díjakból szociális alapon 2500 – 
5000 Ft kedvezmény adható, 15 – 
30%-kal díjcsökkentő hatású lehet 
a lakások műszaki állapota is.
Hulladékszállítási díj: Az elterjedt 
és közzétett hírekkel ellentétben 
nem emelkednek a lakossági hulla-
dékszállítási díjak. November 27-én 
a képviselő-testületi ülésen Kovács 
István városgondnok elmondta, 
hogy a lakossági települési szilárd 
hulladék szállítási díja 2010. évi 
mértékéhez képest 6,2%-kal ki-
sebb a rezsicsökkentés hatásaként. 

Az önkormányzatnak nincs jogo-
sultsága a díj módosítására, erről 
csak az illetékes miniszter dönthet. 
A hulladékudvarba az érintettek ál-
tal kiszállított települési szilárd hul-
ladék, és a lerakóra kerülő építési-
bontási hulladék anyagok díjtételei 
sem változnak 2015 januárjában. 
A zöldhulladék, illetve a veszélyes 
hulladék ingyenesen elhelyezhető.  
A szolgáltató köteles a meghatá-
rozott szabályozás szerint lerakott 
hulladékok után tonnánként hat-
ezer Ft járulékot fizetni az állam 
számára, amelynek célja a mennyi-
ségek csökkentése, illetve a szelek-
tív gyűjtés ösztönzése. Ez azt jelenti, 
hogy a járulék befizetése után egy 
110-120 literes kuka begyűjtésére, 

szállítására és kezelésére 120 Ft/
edény díj marad a szolgáltatónál 
a költségek fedezésére. (Ez a díj a 
2002-ben alkalmazott 130 Ft + 
12% áFA díjat sem éri el.) A tör-
vény hatálybalépését megelőző 
2012 évi bázishoz képest a törvényi 
szabályozás 56 millió Ft többletki-
adást, illetve bevételkiesést jelent a 
városgondnokság számára.
Kovács István elmondta, hogy 
várhatón a tavasszal elkezdi a 
működését a regionális hulladék-
gazdálkodás. A Kőszegen működő 
Hulladékudvar több vizsgálat és el-
lenőrzés után megkapta a további 
működési engedélyt. A prognoszti-
zált számítások szerint még tíz évig 
működhet lerakó Kőszegen.

KZ

Október 20-án 462 fő volt a mun-
kaügyi hivatal kőszegi kirendeltsé-
gén a regisztrált munkanélküliek 
száma.  A bejelentett állások szá-
ma 178 db volt – erről tájékoztat-
ta a képviselőket Fucinné Dorner 
Anikó a kirendeltség vezetője no-
vember 27-én.  
Az adatok szerint az év első kilenc 
hónapjában – 2013-hoz képest – 
kedvezően alakult a térség munka-
erő-piaci helyzete, átlagosan 549 fő 
volt a regisztrált álláskereső száma. 
A kedvező adatok kialakulását se-
gítette a közfoglalkoztatás.  Ugyan-
csak a közfoglalkoztatás javította a 
tartósan – egy éven túl – regisztrált 
munkanélküliek számát. Ebben a 
csoportban az állásnélküliek közel 
fele nyolc általános iskolát végzett, 
korosztály szerint az 50 év feletti-
ek. Az adatok alapján Huber László 
polgármester észrevételezte, hogy 
a tartósan regisztrált munkanélkü-
liek mintegy 50%-a ellátás nélkül 

van. Az elhangzottak szerint ők az 
álláskeresésben kapnak segítséget 
a munkaügyi hivataltól. 
Az év első kilenc hónapjában 659 
nem támogatott álláshelyet jelen-
tettek be – közel 50%-ban – a 
feldolgozóiparban működő cégek. 
A munkalehetőségek 10-15%-át 
a kereskedelem, valamint a ven-
déglátás területéről jelezték. A 
munkáltatók igényeihez nem iga-
zodik az álláskeresők végzettsége. 
Ezért is lehetnek hiányszakmák, 
de ennek oka lehet az alacsony 
munkabér, szezonális jelleg, a 
kedvezőtlen munkafeltétel vagy 
munkaidő-beosztás, és az Ausztri-
ába induló munkaerő-elvándorlás. 
Básthy Béla szerint a kiemelten jó 
munkanélküliségi adatok oka, hogy 
„elszívó térség vagyunk” nemcsak 
nyugati irányba, hanem Szombat-
hely felé is. Fucinné Dorner Anikó 
beszélt a téli közfoglalkoztatás 118 
fővel történő decemberi kezdéséről. 
Ebből 18 fő munkanélküli szakmai 
képzésben is részt vesz.

KZ

Vízközmű kezelő szakmunkás képzés 
indul Szombathelyen, a Hermann 
Ottó Szakképző Iskolában a VASIVÍZ 
Zrt. közreműködésével. A ívóvíz 
szolgáltató cég  szándéka, hogy  a 
víz- és csatornakezelő szakon végző, 

legjobb eredményt elérő diákokat 
foglalkoztatja. A tanulók megismer-
hetik a korszerű berendezéseket, és 
a legújabb technológiákat.
Telefon: 06 94 512 420 E-mail: 
mail.hermanisk@gmail.com.

Vízközmű kezelő képzés

          Szombathely, 11-es Huszár út 196.
                      Tel/fax: 94/327-496

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Új motorfűrész már 39.900,- Ft – 2 év garanciával. 

Használt, üzemképtelen fűrészgépét helyszínen beszámítjuk. 
Husqvarna, Stihl, Makita, Partner, Einhell, McCulloch, Solo, 
OLeo Mac, Alko és minden kínai motorfűrész szakszerű ja-

vítása. Vezetőlemezek, láncok, lánckenő olajak. 
Motorfűrész lánc élezése. 
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Innovációs díjGratulálunk!
December 5-én a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
az évek során kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tagjait jutalmazta. 
Szárnyas János a „Magyar Gazdaság 
Díj” kitüntetést vehette át Varga Mi-
hály minisztertől, míg Derdák Gusz-
táv az „Év vállalkozója” címet érde-
melte ki, és vette át Demján Sándor 
VOSZ elnökétől. Gratulálunk!
szárnyas János
Szülei becsületre nevelték, amit 
magáénak érez az üzleti életben 
is. Magasépítő technikus, felelős 
műszaki vezető, a szakmájában 
megszerezte a mestervizsgát is. 
Egyéni vállalkozóként kezdte, 
majd vállalkozásokat alapított. 
Építési referenciái közé tartoz-
nak a lakóházak, az iskolák, 
az óvoda, valamint a műemlék 
épületek felújításai. A Jurisics-
vár felújításának nevesített al-
vállalkozója. Tevékenységét több 
szervezet ismerte el kitüntetés-
sel. Kőszeg és környéke kulturá-
lis, sport és gazdasági életében 
is aktívan közreműködik.

Ifj. Derdák Gusztáv
Az asztalosipari vállalkozást 1975-
ben az édesapja kezdte, az akkori 
szóhasználat szerint kisiparosként. 
Ifj. Derdák Gusztáv 1990-ben tett 
szakmunkás vizsgát, majd 1995-
ben letette a mestervizsgát. A mű-
hely irányítását 2010-ben vette át, 
a fia lehet a családi vállalkozás foly-
tatója. Ifj. Derdák Gusztáv az asz-
talos szakma kiváló ismerője. A cég 
működésének biztonságát a vállal-
kozási elve adja: csak a jól elvégzett 
minőségi munkának van jövője.

November 27-én innovációs díj-
jal tüntették ki az „alpannonia® 
– határtalan túrázás” elnevezésű 
projektet az Ausztria-Magyar-
ország Határon átnyúló Területi 
Együttműködés Program hálózati 
projektjének záró rendezvényén. 
A mintegy 120 km hosszúságú 
hegygerinceken vezető túraútvo-
nal Stájerországból indulva Alsó-
Ausztrián és Burgenlandon keresz-

tül vezet Kőszegig. Az út filozófiá-
ját a neve is tükrözi – élmények az 
Alpoktól Pannóniáig, az enciántól 
a szelídgesztenyéig, a pálinkától 
a mustig és a borig, a zergétől a 
vaddisznóig, a polkától a csárdá-
sig. A díjat Hans Peter Neun pro-
jektvezető mellett Básthy Béla al-
polgármester és Rezner Hajnalka 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
projektmenedzsere vette át.

December 5-én sok kőszegi druk-
kolt az Angelica Leánykarnak és a 
kőszegi születésű, kíváló karnagyá-
nak, Gráf Zsuzsannának. A 25 éves 
fennállását ünneplő kórust a Prima 
Primissima Alapítvány kuratóriuma 
Prima-díjjal tüntette ki a magyar 
zeneművészet kategóriában.
A Prima Díjátadó Gála előestéjén, 
december 4-én tartották a kórus 25 
éves jubileumi koncertjét a Zene-
akadémia Dísztermében, amelyen 
Kőszeget Básthy Béla alpolgármes-

ter képviselte. Gráf Zsuzsanna idős 
mestere, Párkai István Kossuth-dí-
jas karnagy, professzor elmondta, 
hogy az Angelica Leánykar nem 
csak elérte a kóruséneklés csúcsát, 
hanem hosszú ideje ott foglal he-
lyet, ami csak a legkiválóbbaknak 
sikerül. Gráf Zsuzsanna karnagyot 
eddigi munkásságáért Artisjus-díjjal 
(2000 és 2004), Liszt Ferenc-díjjal 
(2007) és Bartók-Pásztory-díjjal 
(2013) ismerték el, kórusát, az 
Angelica Leánykart 2009-ben Ma-
gyar Örökség Díjjal, 2013-ban pe-
dig Junior Prima Díjjal tüntették ki.

Angelica
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ÜNNEPI HALVÁLASZTÉK

pisztráng

2299 Ft/kg

ponty szelet

2199 Ft/kg

2699 Ft/kg

ponty �lé

Ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 – 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 – 22.
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Festetics Imre a „genetika nagyapja”
általános és középiskolai tanköny-
vek is megemlítik Gregor Mendel 
(1822-1884) ágoston rendi szer-
zetes, későbbi brünni (Brno) apát 
munkásságának fontosságát az 
öröklődés titkainak feltárásában. 
Mendel veteményborsóval kísérle-
tezett, matematikai módszerekkel 
elemezte adatait. Eredményeit a 
Brünni Természetvizsgáló Egyesü-
let közgyűlésén 1865-ben tette 
közzé. Sohasem használta a ge-
netika (örökléstan) kifejezést, a 
tudományterület ma ismert neve 
William Bateson brit zoológustól 
(1905) származik. Mendelt a tudo-
mánytörténészek a genetika atyjá-
nak is nevezik. 
1819-ben azonban (Mendel szü-
letése előtt 3 évvel) egy kőszegi 
magyar gróf, Festetics Imre meg-
jelentette (szintén Brünnben) cik-
két a „Die genetische Gesätze der 
Natur” azaz a természet genetikai 
törvényeiről. Ebben a tanulmányá-
ban foglalta össze – elsősorban a 
juhtenyésztés során szerzett – ta-
pasztalatait az öröklésről. Ekkor, 
ő használta biológiai értelemben 
véve a genetische (genetika) szót a 
világon először. Így a tudós grófot a 
genetika nagyapjának tekinthetjük.
Tolnai gróf Festetics Imre, 1764. 
december 2-án született – a ma 
Vas megyei – Simaságon. Élete 
jelentős részét Kőszegen töltöt-
te, 1847. április 1-jén hunyt el. A 
kőszegpatyi temetőben nyugszik. 
Annak a Festetics Györgynek (9 
évvel fiatalabb) testvéröccse, aki 
1797-ben Keszthelyen létrehozta 
a Georgikont, Európa első mező-
gazdasági felsőfokú oktatási intéz-
ményét. Leánytestvére, Festetics 
Júlia, gróf Széchenyi Istvánnak a 
„legnagyobb magyarnak” az édes-
anyja. Festetics Imre unokáját vette 
feleségül Chernel Kálmán kőszegi 
birtokos, és így fia Chernel István 
jeles ornitológus, valójában Feste-
tics Imre dédunokája.
Festetics Imre úgy vélte, hogy az 
öröklődést szigorúan belső faktorok 
szabályozzák, és a beltenyésztést fel 
lehet használni ezeknek a faktorok-
nak a koncentrálására. A faktorokkal 
pontosabban előre jelezhető lenne 
a tulajdonságok öröklődése. Első-
sorban tapasztalati úton (juh- és 

lótenyésztési törzskönyvek elemzése 
alapján) fogalmazta meg a felismert 
törvényszerűségeket, bár tagadha-
tatlan, hogy kísérleteket is végzett. 
A másodikként jelzett szabálya kí-
sértetiesen hasonlít a mendeli tör-
vények közül a jól ismert hasadás 
vagy szegregáció törvényére.
1. Az egészséges és robusztus ál-
latok képesek szaporodni és átadni 
egyedi sajátosságaikat.
2. A nagyszülők azon tulajdonsá-
gai, amelyek eltérnek a közvetlen 
utódokéitól, újra fel buk kan hatnak 
a későbbi nemzedékekben.
3. A kívánatos tulajdonságokkal 
rendelkező, ezeket több generá-
ción át örökítő állatoknak né ha 
elütő tulajdonságú utódaik szü-
lethetnek. Az ilyen leszármazottak 
a természet variációi vagy játékai, 
és alkalmatlanok a továbbszapo-
rításra, amennyiben a cél a speci-

fikus tu laj don sá gok örökítése.
4. A beltenyésztés sikeres alkal-
mazásának előfeltétele a tenyész-
állatok aprólékos szelekciója.
Méltán kérdezhetjük: miért nem 
tudott a tudomány Festetics Imre 
munkásságáról szinte semmit 
1989-ig, amíg dr. Szabó T. Attila, 
akkor szombathelyi professzor és 
munkatársa Pozsik Lajos rá nem 
akadt az eredeti kéziratra? (A cikk 
fordításában végzett önzetlen se-
gítségéért a szerzők köszönetet 
mondanak dr. Bariska István 
kőszegi főlevéltárosnak.) Feste-

tics zseniális felfedezésére a tudo-
mányos világhírnév helyett a fele-
dés várt. Erre sajnos (mint annyi 
magyar elfeledett felfedezésre) az 
ún. Semmelweis-reflex adhat ke-
sernyés magyarázatot. A Semmel-
weis-reflex nem élettani jelenség, 

hanem automatikus (reflexszerű) 
emberi magatartást jelöl, amelynek 
lényege az új információ elutasítá-
sa rögzült normák, hiedelmek vagy 
paradigmák miatt. Sajnos az máig 
rejtély, hogy a témában mélyen ku-
tató Mendel miért nem hivatkozott 
Festetics Imre eredményeire?
A 250 éve született és 25 éve „újra 
felfedezett” Festetics Imre ma is 
üzen számunkra! A vidéki kutatók 
kitartással, tudományos alázattal 
végzett munkájának eredményei is 
jelentősen befolyásolhatják a világ 
folyását. Festetics szavaival: „Sze-
mélyesen és fáradhatatlan szorga-
lommal dolgozz, ha meg akarod 
tudni, hogy mit írt elő szabályként 
a természet önmaga számára.”

Keszei Balázs
Festetics Imre egyetlen hiteles, is-
mert portréja  (Oelenhainz August 
Friedrich festménye, a Kőszegi Vá-
rosi Múzeum tulajdona, fotó: Ré-
vész József.)
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Kicsiből óriássá
Az elmúlt néhány év alatt fejlő-
dött a SCHOTT cégcsoport gyógy-
szeripari üzletágának legnagyobb 
gyártóegységévé a Lukácsházán 
működő SCHOTT Hungary Kft. A 
gyógyszeripari csomagolóanyagot, 
elsőként az ampullát 1995-ben 
kezdték gyártani. Jelenleg egy 
alapanyag- és egy készáruraktár 
szolgálja a négy gyártócsarnok-
ban történő termelést. Külön-kü-
lön épületben működik a SCHOTT 
cégcsoport gépfelújítási központja, 
valamint a szociális helyiségek a 
dolgozók számára. Az elmúlt négy 
évben 37%-kal növekedett a ter-
melés, a 2014-es pénzügyi évben 
több mint másfél milliárd ampullát, 
üvegcsét és karpullát gyártottak 
16 milliárd Ft-ot meghaladó bevé-
tel mellett. Az elmúlt nyolc évben 
400-ról közel 600 főre emelkedett 
a dolgozók létszáma, amely a kö-
vetkező időszakban várhatóan to-
vább növekszik. 
Három éven belül a gyártott termé-
kek további 29%-os növekedését 
tervezik, amelyhez jelentősen hoz-

zájárul a 2015. június 30-án be-
fejeződő fejlesztési program. A már 
folyamatban lévő beruházás projekt 
értéke 2,6 milliárd Ft, amelyből 
664 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatás. Ennek 85%-a az Eu-
rópai Uniótól és 15%-a Magyar-
ország központi költségvetéséből 
származik. A projekt megneve-
zése: „Munkahelymegtartást és 
munkahelyteremtést eredménye-
ző beruházás a SCHOTT Hungary 
Gyógyszeripari Üvegtermék Gyártó 
Kft-nél”, azonosítási száma: GOP-
2.1.3-12-2013-0038.
November 18-án a sajtó képviselő-
it és a szakmai érdeklődőket – egy 
gyárlátogatás keretében – kalau-
zolta Christoph Döppes ügyvezető 
igazgató Szabó Imre pénzügyi ve-
zető és Varga Zoltán személyügyi 
vezető közreműködésével. Elmon-
dásuk szerint a program fő célja a 
termelőgépek kapacitásának növe-
lése. Az üvegcse részleg fejlődését 
4 új „topline”  – legmagasabb szin-
tű minőségellenőrzési rendszerrel 
ellátott – gép támogatja. A cég-

vezetők bemutatták a két spe-
ciális, duplakamrás üvegcséket 
gyártó gépsort is. (Ebben az 
üvegcsében a gyógyszer oldó-
szere és a hatóanyaga a tárolás 
során elkülönül egymástól a 
hosszabb szavatossági idő biz-
tosítása érdekében.) Bemutat-
ták a karpullagyártó gépeket, 
amelyeken a felhevített üveg-
csövet vékony vízsugár vágja 
el kék fény kíséretében. Mind-
három alaptermék – az am-
pulla, az üvegcse és a karpulla 
– üvegcsőből készül. A kör ala-
kú formázó gépekbe adagolt 
üvegcsöveken a felmelegítést 
követően a speciális szerszámok 
kialakítják a termékek végleges 

formáját. Hőkezelés előtt kamerák, 
és más mérőrendszerek ellenőrzik 
a megrendelő által előírt paramé-
tereket. Tolerancián kívüli értékek 
esetén az adott darab selejt lesz, és 
automatikusan a hulladékgyűjtőbe 
kerül. A gyártás folyamata a nagy-
méretű gyártócsarnokokban egyedi 
látványt nyújt a látogató számára.
A mintegy 90 termelő gép haté-
kony működtetése, és a gépek által 
előállított késztermékek csomago-
lása, valamint minőségellenőrzé-
se, egyedi szakmai ismereteket és 
tapasztalatot igényel. A munka-
vállalók képzését kiemelten kezeli 
a vállalat. A műszaki, vagy más 
szellemi területen dolgozók számá-
ra alapkövetelmény a nyelvtudás, 
amelynek a megszerzését a cég 
támogatja. Jelenleg 80 fő vesz részt 
nyelvoktatásban. A kft. számos 
továbbképzési lehetőséget kínál 
a dolgozóinak, együttműködik a 
régió szakiskoláival és az iparka-
marával. A SCHOTT cégcsoport 
gyakornoki programjának keretein 
belül nyitott a lehetőség a nemzet-
közi tapasztalat megszerzésére is. 
Két főnek Brazíliában, illetve Indo-
néziában volt erre lehetősége. Ma 
már mindketten kiemelt pozíciót 
töltenek be a cégnél. Jelenleg két 
munkatárs vesz részt a nemzetközi 
projektben, és a jövőben a program 
további bővítését tervezik. 

A kft. kapcsolatainak fontos ré-
sze a befogadó településsel, 
Lukácsházával való támogató 
együttműködés, amiért Virág János, 
a falu polgármestere köszönetét fe-
jezte ki a cég vezetésének. A falu 
átlagon felüli fejlődését segítette 
elő ez a kapcsolat.
– Az elmúlt időszakban indult el 
az a folyamat, amely során egy 
kis családi cégből egy professzio-
nális, nemzetközi vállalattá alakul 
a SCHOTT Hungary Kft. – mondta 
Christoph Döppes ügyvezető igaz-
gató. – Ennek egyik legfontosabb 
feltétele a gondolkodásmód válto-
zása, valamint az új kihívásoknak 
megfelelni tudó és akaró munka-
társak. A cég belső munkafolya-
matait úgy kell alakítanunk, hogy 
azok megfeleljenek az új kihívá-
soknak, és elsősorban a vevői el-
várásoknak. A változás, a fejlődés 
nem állhat meg, annak a minden-
napi munkánk részévé kell válnia. 
Azok a munkamódszerek, amelyek 
egy kisebb vállalatnál jól működ-
tek, a hatszáz fős létszám mellett 
már nem felelnek meg az egyre 
erősödő piaci verseny támasztotta 
követelményeknek. Jó úton va-
gyunk, biztos vagyok benne, hogy 
mindnyájunk közös erőfeszítésével 
sikerül megfelelnünk az új kihívá-
soknak.

Kámán Zoltán

kRaFT
November 27-én a képviselő-testü-
leti ülésen Keszei Balázs, a Jurisich 
Miklós Gimnázium és Kollégium 
igazgatója arról tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy előző nap Veszprém-
ben volt egy pedagógusok részére 
rendezett konferencián. A szakmai 
munka mellett találkozott a Pannon 

Egyetem több dékánjával, így volt 
lehetőségük beszélni az intézmény 
által Kőszegre tervezett campusról, 
az egyetemi oktatásról. A dékánok 
együttes gondolata és szándéka 
alapján a felsőszintű oktatás 2015 
őszén is elkezdődhet. Elsőként mér-
nök-informatikusok, illetve német 
nyelvtanárok képzése válhat valóra 
levelező vagy posztgraduális képzés 

keretében. Az oktatás indításában 
vannak még bizonytalansági pon-
tok, egyik ilyen a helyszín, amire 
lehetőséget ad az egykori MáV-
gyermekotthon épületegyüttese.
„Nagyon örvendenék, ha az egye-
temi oktatás tovább pezsdítené az 
eddig is gazdag kulturális életet Kő-
szegen” – fejezte be a tájékoztatást 
Keszei Balázs.

Támogatás
Németh Bálint, a JMG diákja szá-
mára a képviselők 300 ezer Ft tá-
mogatást szavaztak meg az Auszt-
ráliában rendezett úszóversenyen 
való részvételére. Az elsős gimnazis-
ta Balogos diákként is bizonyította 
tehetségét, a Soproni Úszók Baráti 
Köre Sportegyesület versenyzője. 

(Eredmények a 29. oldalon)
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Költözik a MEA-GOLD Kft.
A KRAFT projekt lendületét jelzi, 
hogy a Benczés-székház eddigi 
lakói megtették az első lépéseket 
kiköltözésük érdekében. Mint is-
meretes, a kormány másfél milliárd 
Ft-ot biztosított a KRAFT projekt 
indításához. A pénz egy részét a 
Benczés-ház felújítására fordítják. 
Költözik az épületből a MEA-GOLD 
Kft., amely 2002. december 13-tól 
foglalkoztat csökkentett munkaké-
pességűeket. Az eredeti terv szerint 
az épület elhagyásának határide-
je 2014. december 31 volt, amit 
ajándékként a pannonhalmi főapát, 
Várszegi Asztrik három hónappal 
meghosszabbított. Az ilyen típusú 
munkahelyek esetén szigorúak az 
előírások, az engedélyek megszer-
zése hosszabb időt vesz igénybe. 
„Jók az emberek! Egy nap alatt 
hat ajánlatot kaptunk a lehetséges 
helyszín kiválasztására” – mondta 
Rusznyákné Biczó Valéria cégveze-
tő. Elmondása szerint ebben sokat 
segített Stitniczky Csilla, a költözés 
megvalósítására Básthy Béla al-
polgármester is tett ígéretet. Ami-

kor Biczó Valéria a Dr. Nagy László 
EGYMI igazgatójánál érdeklődött a 
lehetséges munkaterem bérletéről, 
akkor Nagy Gábor így fogalmazott: 
„Igen, találunk megoldást.”
Megtalálták az egykori óvodatermet, 
amely kisebb átalakítások, terep-
rendezés után alkalmas a csökkent 
munkaképességűek foglalkoztatásá-
ra. Ezt a munkát jó szándékú szám-
lázással a Kaltenecker-Bráder csapat 
végzi el. Az eszközök mozgatásához 
szükség lesz még fizikai erőre is, eb-
ben várják a város segítségét.
Az új munkahelyen olyan meleg lesz, 
amit eddig nem tapasztalt a 36 dol-
gozó. Új munkatársakat is várnak 
majd, hiszen nagyobb lesz a mun-
katér, és a táppénzen lévők közül 
sem tud már mindenki visszatérni. A 
Kromberg-Schubert Kft. régi, stabil 
partnerként látja el megrendeléssel  
a kft.-t. Az exportra gyártott – oxigén 
vagy széndioxid töltésű – patronok 
csomagolása is folyamatos, egy za-
laegerszegi cég számára pedig kis-
megszakítókat gyártanak. 

Kámán Z

Kőszegpaty
Október 23-én tartották az újonnan 
megválasztott önkormányzat ala-
kuló ülését. A mandátumot igazoló 
dokumentumot a képviselők a meg-
előző napokban vették át, az esküt 
viszont 70 fő érdeklődő jelenlétében 
a zsúfolásig megtelt faluházban 
tették le. Az ülés levezetését végző 
polgármester, Májerhoffer Attila kö-
szönte meg elődje, Kendik Miklós 
24 éves tevékenységét, aki megille-
tődötten vette át az elismerő okleve-
let. A testület megbízta Milos László 
Istvánt az alpolgármesteri feladatok 
ellátásával. A képviselő-testület el-
végezte a törvény által az alakuló 
ülésre előírt feladatait is. Az ülés 
bezárása után baráti, csapatépítő 
találkozóra került sor. A falubeli-
ek megfőzték a falunapokon már 
megszokott kiváló pörköltet, amit jó 
étvággyal fogyasztottak el. Az asz-
tal melletti beszélgetéseknél a falu 
élete, a teendők is szóba kerültek. 
November 29-én este, az egyna-
pos adventi kirándulásról hazatérve 
szintén a jövőről, a következő közös 
kirándulásról beszélgettek a haza-

térők. Busszal indultak el reggel, 
és négy helyszínen jártak. A Harrer 
csokigyárban mindenki újra gyer-
meknek érezte magát, felnőttként 
pedig bepillantást kaptak a csoki 
készítésének rejtelmeibe. Hitetlen-
kedve érkeztek a zimankós időben 
Rustba, a gólyák városába. A Fertő 
tó partján élő állatok barátságosak, 
nem repülnek el a meleg vidékek-
re. Utazás közben Májerhoffer Attila 
polgármester beszélt a város törté-
netéről. Eisenstadtban (Kismarton) 
az Esterházy-kastély építészeti alko-
tása kötötte le a Kőszegpatyról érke-
zett látogatók figyelmét. Egyik utas 
szavai szerint: „mindezt egy művelt, 
szimpatikus magyar hölgy vezetésé-
vel élhettük át”. Az utazás befejező 
programpontja volt a karácsonyi vá-
sár megtekintése, és a bevásárlás.

KZ

Helyreigazítás – Előző lapszá-
munkban a Városi Királynap ki-
tüntetettjeinek felsorolásában a 
Jurisich Miklós gimnázium és Kö-
zépiskolai Kollégium díjazottainak 
száma és nevei helyesen: Tóth 
Zsaklin, Virág Kinga, Kőszegi Ber-
nadett és Pászner Gellért. 
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Gyöngyösfalu
November 8-án képviselő-testületi 
ülést és közmeghallgatást tartott 
az újonnan megválasztott önkor-
mányzat. Nádor István polgármes-
ter szerint az előző testület nem 
volt határozatképes az akkori köz-
meghallgatás időpontjában, ezért 
hallgatták meg most a közügyekről 
a lakosságot.
A testületi ülésen a képviselők dön-
töttek a szennycsatornával nem 
rendelkező területeken keletkező 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről. 
A feladat ellátására vonatkozó pá-
lyázatra két ajánlat érkezett, ezek 
közül a kisebb költségekkel járót 
fogadták el. A háztartási szenny-
vizek elszállítására jogot kapott 
Szabó Norbert vállalkozó 2370Ft 
+áFA/ m3 áron. Az érintett lakosság 

a szolgáltatást a 06 30/972-6414 
telefonszámon rendelheti meg.
A közmeghallgatáson 27 prog-
rampontban Nádor István polgár-
mester beszélt a választások óta 
elvégzett munkáról és a tervekről. 
Megkötötték a szerződést a hó el-
takarítására, december 21-én 16 
órakor lesz a karácsonyi ünnepség 
a Betlehemnél. Hétmillió Ft áll még 
rendelkezésre – a hitelállománnyal 
nem rendelkező települések szá-
mára – a kormány által biztosított 
húszmillió Ft-ból. Elsődleges fel-
adat a járdák, az esővíz elvezetés 
(Hunyadi utca) problémájának a 
megoldása, fontos a rendezési terv 
elkészítése, valamint a Pösét elérő 
buszjárat. Januártól indul a közéleti 
klub, ahol ismert emberekkel ta-
lálkozhatnak az érdeklődök. Létre 
kell hozni egy vállalkozásbarát 
rendeletet az iparűzési adót fizető 

cégek számának növelése érde-
kében. A falunak fel kell készülnie 
Szent Márton születésének 1600. 
évfordulójára, segíteni kell a pol-
gárőrséget, a civil szervezeteket. A 
fejlesztéseket pályázatok keretében 
lehet megvalósítani.
A közmeghallgatáson 40 érdeklődő 
volt jelen. Egyik felszólaló kevés-
nek találta a hegyi utakra fordított 
pénzösszeget, kérte, hogy a gazdák 
tekintsék sajátjukként ezeket az 
utakat, hiányolta a keresztig történő 
útépítést. Egy hölgy beszélt a meg-
rongált buszmegállóról. Egy másik 
vélemény szerint meg kell adóztat-
ni a rosszul dolgozó vállalkozókat, 
az egy év garancián kívül létezik a 
szavatosság is. A temető előtti út 
már tönkrement. A polgármester 
válaszában elmondta, fontos a he-
gyi utak építése, de a közérdek mi-
att előbbre kell sorolni a belterületi 

utak, járdák építését, a csapadékvíz 
elvezetését. Egy asszony arról be-
szélt, hogy Gyöngyösfalu „szép és 
jól élhető település”, érdemes volt 
a faluba költöznie a családjával.

Kámán Z

Nádor István polgármester ez-
úton kíván a falu közösségének 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket. 
Kéri, hogy a közösségépítés legyen 
egyre erősebb.

*
A Kőszeg és Vidéke kiadója, vala-
mint a lap terjesztője Gyöngyösfalu 
lakosságának szíves elnézését kéri 
a múlt havi lapszám terjesztésé-
ben bekövetkezett hiba miatt. A 
decmberi lapszámot a lukácsházi 
terjesztők tették a Kedves Olvasók 
postaládájába. Az eddigi teljesít-
ményük igazolja, hogy bízni lehet a 
jövőbeni precíz munkájukban is.

Lukácsháza
November 29-én a Közösségi 
Házban, és annak szervezésében 
rendezték meg a Családi Napot. 
Délelőtt kézműves foglalkozáso-
kon és az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó programokon, délután 
Hollósi László dobiskola bemutató-
ján vehettek részt az érdeklődők.
December 1-jén a Közösségi 
Házban a Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó települések (Cák, 
Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lu-
kácsháza, Nemescsó és Pusztacsó) 
képviselő-testületei információs jel-
legű ülést tartottak, ahol a jövő kö-
zös lehetőségeit fogalmazták meg.
December 6-án a gyöngyösfalui 
Tornacsarnokban Gyöngyösfalu és 
Lukácsháza Sportegyesületeinek 
szervezésében a települések asz-
taliteniszezői mérték össze tudá-
sukat. Második alkalommal zajlott 
a Kiss Tibor által kezdeményezett 
verseny.
A Szombathelyi utcai harangláb-
nál kialakított betlehemnél novem-
ber 30-án a Szent Márton Kórus 
„koncertje” után gyújtották meg az 
advent első gyertyáját. December 
7-én a Dr. Tolnay Sándor általános 
Iskola tanulói verseket mondtak 
és énekeltek. December 14-én a 
Varga Albin vezette Gencsapáti Ha-

gyományőrzők betlehemes műsora 
adta meg a várakozás hangulatát.  
A negyedik vasárnap ismét a Szent 
Márton Kórus karácsonyi énekkel 
várja az ünnep résztvevőit. Minden 
vasárnap Porpáczi József esperes-
plébános emlékeztetett a Kará-
csony értékeire.
December 7-én a Szent Márton 
Kórus tartotta meg a hagyomá-
nyos Karácsonyi hangversenyét 
Simkó Zsuzsanna vezénylésével  
Lukácsházán, a Közösségi Házban. 
Közreműködtek: Pulai Teréz fuvola, 
Nagy Judit gitár, Várhelyi Zoltán gi-
tár és a Dr. Tolnay Sándor általános 
Iskola tanulói, az intézmény Pipitér 
csoportja Hajnal Edit tanárnő beta-
nítása alapján. A műsor előtt helyi 
kézművesek karácsonyi jellegű 
munkáit láthatta a közönség.
December 20-án 17.00 órakor 
szeretettel várnak mindenkit a 
Közösségi Házban a hagyományos 
„Mindenki Karácsonya” műsorra.
December 27-én a helyi Nyugdí-
jas Klub (LÖTYE) előszilveszteren 
búcsúztatja az Óesztendőt.
A térség valamennyi lakójá-
nak áldott Karácsonyi Ünnepeket, 
eredményekben és sikerekben gaz-
dag Új Esztendőt kíván Lukácsháza 
Község Önkormányzata, és köszö-
netét fejezi ki minden polgárnak, 
aki Lukácsháza fejlődését, min-
dennapi életét bármilyen módon is 
segítette. 

Sütemények
A Kerekes Üzletház (Bozsok) 
november 22 – 30-ig tartotta 
a karácsonyi kiállítását. Az ün-
nephez illő sütemények, díszek 
széles tárházát mutatták be az 
érdeklődőknek. Négy különbö-
zőképpen feldíszítetett kará-
csonyfa mellé helyezték el össz-
hangban  a süteményeket és a 
dísztárgyakat. Központi szerepet 
kaptak az igényesen elkészített 
mézeskalácsok. Az elegáns kör-
nyezetben kiállított régi haszná-

lati tárgyak arra utalnak, hogy itt 
a sütemények most is természetes 
alapanyagokból készülnek.        

(X)

Szenc – testvérvárosból

Kőszeg lakóinak kíván Boldog Karácsonyt a Szenczi Molnár Al-
bert Alapiskola Stresnák Adél, 6. osztályos tanulója által készí-
tett rajzzal az iskola közössége.

Mgr. Matus Mónika igazgatónő
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Városháza homlokzatán
Öt ellipszis alakú keretben három 
címer, és két figurális ábrázolás 
látható. A címerek a barokk kor-
ban készültek. A 19. században 
lemeszelt osztrák címer helyén a 
II. világháborúban készült el a két 
festmény. Baloldalon a második 
kép a gyermek Jézussal, Magyaror-
szág nagyasszonyát ábrázolja, fején 
a magyar Szent Koronával (fotó). A 
festményeket a Szombathelyen élő 
rajztanár, Radnóti Kovács árpád 
(1902 – 1977) készítette 1943 – 
1944-ben. Az 1950-es évek elején 

meg akarták semmisíteni az alko-
tást, az ezzel megbízott festő dudai 
földes keverékkel mázolta be a fe-
lületet. A restaurált képeket 1960-
ban, a városba érkezésekor már 
látta Németh János festőművész-
tanár, aki személyesen ismerte az 
alkotó művészt. Dr. Bariska István: 
Kőszeg könyvének adata szerint 
„Helyreigazításukat a jubiláló vá-
ros megbízásából végezte el nagy 
gonddal Haraszti Margit festő-res-
taurátorművész 1982-ben.”

KZ

Békés, boldog
Karácsonyi Ünnepeket

és eredményekben gazdag 
Új esztendőt kívánunk

partnereinknek,
munkatársainknak,

valamint
Kőszeg és környéke

lakosainak!

Kőszeg, Cáki út 5.



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

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

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

 1 Mindenszentek
 2 Achilles, Tóbiás
 3 Győző, Hubert
 4 Károly, Karola
 5 Imre, Tétény
 6 Királynap
 7 Rezső, Csenger
 8 Zsombor, Kolos
 9 Tivadar
 10 Réka, Ariel
 11 Márton, Martin
 12 Jónás, Renátó
 13 Szilvia, Bulcsú
 14 Aliz, Huba
 15 Albert, Lipót
 16 Ödön, Edmond
 17 Gergő, Hortenzia
 18 Jenő, Román
 19 Erzsébet, Zsóka
 20 Jolán
 21 Olivér, Mária
 22 Cecília, Csilla
 23 Kelemen
 24 Emma, Flóra
 25 Katalin, Katinka
 26 Virág, Leonárd
 27 Virgil, Amina
 28 Stefánia, Trisztán
 29 Taksony, Brenda
 30 András, Andor
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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  
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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 árpád, Benő

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

Születésének 200. évfordulóját 
2015-ben ünnepeljük. Rómer Flóris 
Ferenc bencés szerzetes, egyetemi 
tanár, elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a régészet és a magyar 
műemlékvédelem területén. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja. 
1872-ben a magyar műemlékek 
védelmére alapított bizottságot, 
amely ma is működik. Tudományos 
közléseinek száma közel 450, har-
minc önálló könyv írója. 

Rómer Flóris Ferenc 1815-ben Po-
zsonyban született, 1839-ben avat-
ták bölcsészdoktorrá. Részt vett az 
1848-as szabadságharcban. Nyolc 
év várfogság után szabadult. Köz-
életi tevékenysége akkor kezdődött 
ismét, amikor 1856-ben a kősze-
gi Bencés Gimnáziumba jöhetett 
tanítani. A festményen látható az 
eredeti dokumentumok alapján 
megfestett gimnázium barokk 
épülete, amely a Jurisics téren állt, 

a mai szoborpark helyén. Rómer 
Flóris Ferenc felkeresett eldugott 
helyeket, meglátta a lemeszelt, be-
vakolt, átalakított építményekben 
a művészi értékeket. Az őrségi er-
dőben fedezte fel az elhagyott, tető 
nélküli Veleméri templomot. Tető 
alá hozatta az Aquila János csodá-
latos freskóival díszített alkotást. 
Máriafalva templomát az átépítés-
től mentette meg. Kezdeményezője 
volt a Corvinák felkutatásának is, a 
világhírű alkotások maradékát si-

került meglelnie és visszaszerezni.
Szülővárosában, Pozsonyban és 
Győrben is szobor örökíti meg em-
lékét. A Kőszegi Polgári Kaszinó 
kezdeményezi, hogy legyen róla 
alkotás a szoborparkban.
Rómer Flóris Ferenc munkássága, 
érdemei elévülhetetlenek, megál-
lapításai időtállóak. Mi, kőszegiek 
büszkék lehetünk, hogy itt élt, al-
kotott, tevékenykedett egy ilyen 
nagyszerű ember.

Németh János

Rómer Flóris Ferenc



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2014 . DECEMBER  16 .   

18

 XXV I I . ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2014 . DECEMBER  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

19

Az esküvőszervezésről
Minden rendezvény egyszeri és 
megismételhetetlen. Manapság 
rengeteg tévhit kering arról, hogy 
esküvőszervezővel dolgozni luxus. 
Szakemberhez fordulni az előkészü-
letek és a szervezés során: a párok 
számára plusz költséget nem jelent. 
Lehetőség van tanácsadó beszélge-
tésre akár a szervezés megkezdése 
előtt, és a szervezés ideje alatt egy-
aránt. Már az eljegyzés másnapján 
– a násznép tervezett létszámától 
függetlenül – érdemes felkeresni 
a szervezőt. Az esküvőszervezés 
szépségeire, buktatóira Dömötör 
Renáta esküvőszervező hívta fel 
a figyelmet. Aki nem jártas a ren-
dezvények világában, rengeteg 
nehézséggel, kihívással találhatja 
szembe magát az előkészületek és 
a szervezés során. Nem ritka az a 
tény sem, hogy az esküvő napján 
sok bosszúság éri a párokat. Prob-
lémát jelenthet a szolgáltatók kivá-
lasztása, időben történő foglalása, 
az esetlegesen felmerülő nem várt 

plusz költségek megjelenése. Határt 
csupán a párok pénztárcája szab-
hat. Az elképzelések, majd a végső 
döntés meghozatala kizárólag a 
párok feladata. Ők döntenek arról, 
hogy mit szeretnének viszontlátni a 
nagy napon, mely esküvői szolgál-
tatókkal kívánnak osztozni a nagy 
nap örömteli pillanataiban.  Minden 
esküvő egyaránt fontos a szervező 
számára, akár kis, akár nagy lét-
számú, legjobb tudása szerint ka-
lauzolja, segíti a párokat eligazodni 
az esküvők világában. Kérdéseivel, 
kétségeivel bátran fordulhat Dö-
mötör Renáta esküvőszervezőhöz, 
hogy tudásával segítségükre legyen, 
hogy a nagy napon minden nehéz-
séget levegyen a vállukról, hogy 
életük legszebb napja maradandó, 
örömteli emlék maradjon. Kapcso-
lat az info@dreamsofwedding.hu 
email címen vehető fel vele. További 
információk az esküvőszervezésről 
a www.dreamsofwedding.hu we-
boldalon találhatók.

(X)

Száz éves a pálinkafőző
Velem: A jelenlegi ismeretek sze-
rint – a működést folyamatosan 
megtartva – Velemben főznek száz 
éve, Magyarországon legrégebben 
pálinkát. (A pannonhalmi 2017-
ben lesz 100 éves.)  Velemben – a 
II. világháborúban fél év kihagyás-
sal – mindig tősgyökeres helyi lakos 
feladata volt a főzde működtetése 
– kaptuk a tájékoztatást Reményi 
Tibortól, a Pálinkafőző Lovagrend 
tagjától. Az idős férfi a nyugdíjba 
vonulása után, 15 éve vette át ezt 
a feladatot. A főzőüstöket először 
1914-ben Katona József töltötte 
meg az akkori gazdák cefréjével.  
A nyugdíjas férfi a levéltári adatok, 
és Iványi Manci néni elmondása 
alapján idézte fel a kezdeteket. Új 
kántortanító, Iványi Dezső érkezett 
Velembe 1910-ben. Elkeseredve 
nézte az akkori földművelőket, akik 
a dombos, köves talajon művelték 
a földet. Szántani is csak dombról 
lefelé tudtak, mert a lovak nem 
tudták felfelé húzni az ekét. A kán-
tortanító féltette a gazdák egészsé-
gét, ezért javasolta gyümölcsösök 
telepítését, és az eladhatatlan, 

sérült gyümölcsből pálinka 
főzését. A rendelkezésre álló 
adatok szerint az első főzés 
1914-ben volt. A pozsonyi 
hadkiegészítő parancsnok-
ságnak 1915. január 9-én 
küldött levél szerint Vasvár 
megye területén 516 he-
lyen főztek pálinkát. Az első 
pálinkafőző épületét lebon-
tották, de  ugyanazon a 
helyrajzi számom lévő épü-
letben folytatták a főzést 65 
évvel ezelőtt. Korábban itt laktak a 
kanászok, akik a lakosság disznóit, 
és más állatait legeltették a füves 
területeken. Ahol most belépünk 
az épületbe, az volt a füstöskonyha 
a kanászok idején, itt helyezték el 
a főzőüstöt, a szomszéd szobában 
pedig a finomító üstöt. Két éve új 
berendezésből csöpög a pálinka, a 
megelőző, kétüstös berendezés 48 
– 50 évig szolgálta a nemes nedű 
készítését. Korábban a fogyasztók 
az 50 – 54 fokos pálinkát kedvel-
ték, amely mostanra lecsökkent 43 
– 52 fokra. Kezdetektől  meg kell 
fizetni a pálinka adóját.

A velemi pálinkafőzés száz éves 
jubileumát nem ünnepelték meg, 
pedig Reményi Tibor pályázaton 
nyert pénzt az esemény megren-
dezésére, csak a szükségesnél ke-
vesebbet. A tervről nem mondott 
le, egy emlékoszlop állítása is fel-
idézné a múltat a helyi lakosság és 
a turisták számára.

Kámán Zoltán

Top100!
A HVG Rangsor – A 100 legjobb 
gimnázium és szakközépiskola 
2015 magazin – más információk 
mellett közli a középiskolák rang-
sorát. Az összesített sorrendet hét – 
az országos kom pe ten ciamérésen 
matematikából és szö veg ér tésből 
elért ered mények, a 2013-as má-
jusi-júniusi érettségi időszakban 
a négy kötelező tárgyból elért 
vizsgaeredmények, valamint az 
egye temisták és főiskolások által 
leginkább ked velt karokra bejutott 
diákok száma alapján készített – 
rész rang sor fel hasz ná lásával állí-
tották össze.

A Jurisich Miklós Gimnázium és 
Kollégium szerepel a listán! Vas 
megyéből három gimnázium 
van az első százban. A kőszegi 
gimi 80. az országos összefoglalás-
ban. Ez azért is figyelemre méltó, 
mert nincs az első száz középiskola 
között olyan, amely hasonló adott-
ságok mellett, vagy a Kőszegnél 
kisebb városban működik.
Külön figyelemre érdemes, hogy 
a biológia OKTV alapján iskolánk 
holtversenyben az országos 4. 
helyen teljesített! További értékes 
eredmény, hogy a két tanítási nyel-
vű képzés is folytató középiskolák 
sorában az országos 2. helyen 
található a kőszegi Jurisich Miklós 
Gimnázium.

AKTU
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Hűségért
December 16-án ülésezik a parla-
ment, amikor az öt párt előzetes, 
támogató állásfoglalása alapján „A 
leghűségesebb falu” címet adomá-
nyozzák hét településnek, köztük 
Ólmodnak is.  A szavazás napjára 
meghívást kapott Hergovich Vince 
polgármester, aki örömmel fogad-
ta a hírt. A Trianoni békediktátum 
után  nagyapja, Hergovich Márton 
községi bíró a Magyarországhoz 
való tartozásért küzdött, és en-
nek érdekében „cselekedtek az 
ólmodiak” is.  
Hende Csaba és ágh Péter ország-
gyűlési képviselők az előterjeszté-
süket a következőképpen indokol-
ták: „Döntésével az Országgyűlés 
méltó emléket állít a trianoni bé-
kével szemben ellenálló, a magyar 
hazához hű, zömmel német és hor-
vát ajkú magyaroknak.”
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Bevételre vár a kőszegi vár
December 15-én befejeződtek a 
Jurisics-vár építési munkái. A pro-
jekt teljes zárásának időpontja – az 
elszámolásokkal együtt – 2015. 
március 31. A felújítás története 
azonban nem ilyen egyszerű. Egy 
rendkívüli sajtótájékoztató kereté-
ben erről is beszélt Huber László 
polgármester úr.
A kívülállók csak sejthetik, mennyi 
előre nem látható akadályt kellett 
elhárítani a város legrégebbi épü-
letének felújítása során. A rövid 
történet: – 2007-ben a kiemelt 
projektek közé sajnos nem kerülhe-
tett be a kőszegi vár felújítása, ezért 
csak évekkel később nyílt lehetőség 
a megvalósításra. Mindenesetre a 
„rendes” kétfordulós pályázaton el-
nyertük a lehetséges maximális 800 
millió forintos támogatást, melyhez 
150 millió önerőt vállaltunk fel. A 
turisztikai fejlesztés és felújítás terv-
dokumentációját 2011. május 6-án 
hagyta jóvá a Vas Megyei Kormány-
hivatal Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája. A kivitelező hamarosam, 
júniusban, a tervek módosítását kér-
te azzal az indokkal, hogy a doku-
mentum nem tartalmaz egyértelmű 

előírást és műszaki megoldást arra 
vonatkozóan, hogy az építmény 
egyes részleteinek milyen tűzvédel-
mi értékeknek kell megfelelniük. 
A beruházó önkormányzat kérte a 
tervezőt, hogy a módosított tűzálló 
üveglépcső tartószerkezeti tervét 
is soron kívül készítse el. A 2012. 
február 1-jén átadott tervet az en-
gedélyező hatóság elfogadta. Az 
üveglépcső kivételével február 12-
én megtörtént a műszaki átadás-át-
vétel. A Vas Megyei Kormányhivatal 
Kulturális Örökségvédelmi Irodája 
március 2-án kelt határozatával jog-
szabálysértésre való hivatkozással a 
lépcsőre vonatkozó korábbi döntését 
visszavonta. Újabb tervezési időszak, 
újabb csúszás következett. A teljesí-
tési határidő – a szerződésmódosí-
tás, az újabb tervek elkészítése miatt 
– 2013. június 30-ra módosult. Az 
üvegszerkezet minden hatóságnak 
megfelelő kialakítása, a tetőszer-
kezet gombásodása… növelte a 
költségeket. Kérelmünkre a Nemzeti 
fejlesztési Ügynökségtől a szükséges 
50 945 143 Ft segítség meg is érke-
zett. Ennek köszönhetően az építési 
szakasz lezárulhatott és az eszköz-

beszerzés is határidőre megtörtént. 
Az első fejlesztési ütemtervidőszak 
végeredményeként interaktív, láto-
gatóbarát kiállítási tereket, kiszolgá-
ló egységeket alakítottunk ki. A kivi-
telezés befejezése előtt a Vas Megyei 
Kormányhivatal Kulturális Örökség-
védelmi Irodája előírta számunkra 
a szolgáltatóház, a két várudvar, 
valamint a hidak felújítását, és a 
régészeti feltárást is. A munkálatok 
elvégzésének határideje november 
közepe volt, azonban a pótmunkák 
miatt ez december 15-re módosult. 
Ma már mindenki megtekintheti a 
végeredményt, birtokba vehetjük, 
„bevehetjük” a várat. Csak a köz-
művelődési szolgáltató ház tetőteré-
nek végleges kialakítása várat még 
magára, de Huber László elmondta, 
hogy már keresik a megoldást: – Az 
emeleti rész nincs szigetelve, bur-
kolva, mintegy 40 millió forintra 
volna még szükség. Nagyon bízom 
abban, hogy mint korábban, most 
is sikerül megszerezni ezt a hiányzó 
pénzt a befejezéshez. Fontosnak tar-

totta még kiemelni, hogy nagyon jól 
együtt tudtak működni a – többsé-
gében helyi – kivitelezőkkel. Hang-
súlyozta még: a művelődési központ 
munkatársainak köszönhető, hogy 
a nehéz körülmények ellenére biz-
tosították a programok helyszíneit, 
rugalmasan megoldották a felmerült 
problémákat.
A Jurisics-vár kivitelezője a 
Swietelsky Vasúttechnika Kft., ter-
vezője a Ferdinánd és Ferdinánd 
Építésziroda Kft. és a Mangliár 
Építész Kft., a műszaki ellenőr a 
Kőberterv Mérnöki Kft. és a Westber 
Mérnöki Iroda Kft. volt.
A kőszegi Jurisics vár turisztikai 
fejlesztése I. ütemének teljes össz-
költsége 1.181.866.216 forint lett, 
melyhez 917.523.016 forint pályá-
zati támogatást nyert és 82.300.000 
forint kiegészítő támogatást kapott 
az önkormányzat. Az önkormányzat  
saját ereje 182.043.200 forintot 
tesz ki, melyet a kötvénykibocsátás 
bevételéből fedezett a város.

Tóthárpád F.

Mintegy hatszázan izgultak azért 
december 5-én, a várudvaron, 
hogy megérkezik-e a Mikulás. A 
természet nem fedte be Kőszeget 
fehér takaróval, de ajándék min-
denkinek jutott. Az érkezők már a 
bejáratnál „tombolaszelvényt” kap-
tak, amivel aztán átvehették a vár-
va várt csomagot. Hogy illő legyen 
a fogadás, a Bersek iskola tanulói 
adtak kedves műsort, aztán felcsen-
dült a közös csalogató ének.  
– Rengeteg segítője volt idén a Mi-
kulásnak, így például Váradi (Hanzi) 
János jóvoltából ismét pónifogaton 
érkezhetett. Közel 450 cso-
magot osztottunk ki. Hálás 
köszönet azoknak, akik jó 
szívvel adakoztak, mert 
igazán gazdag és minőségi 
csomagoknak örülhettek a 
legkisebbek. 
Évek óta kérünk segítséget, 
de sajnos idén még a koráb-

biaknál is rosszabb volt a helyzet 
– tudtuk meg Gelencsér Ildikótól, 
aki – bizony a siker érdekében – 
„nyakába vette” a várost, felhívást 
írt a közösségi oldalakra… 
– Ami ezután következett az több 
volt, mint boldogság! Hihetetlen 
önzetlenségről tett tanúbizonysá-
got Kőszeg, és ez elmondhatatlanul 
jó érzés – mondta Ildikó.  
A Jurisics-vár csapata több mint 15 
éve segíti az ajándékozást! Szükség 
is van rá, hiszen sok olyan otthon 
van, ahová nem tud személyesen el-
jutni a Mikulás, aki azonban évente 
egyszer megjelenik a vár udvarán. 
Ha jók leszünk, így lesz ez jövőre is. 

TáF.

Mikulás A találkozó
Szeptember végén került megren-
dezésre Kőszegen az Euland euró-
pai projekt kőszegi találkozója. Há-
rom országból voltak vendégeink: 
Calusoból (Olaszország), Izmirből 
(Törökország) és Hannoverből (Né-
metország). A beilleszkedés gyor-
san ment, hiszen a többség már 
ismerte egymást, mert korábban 
találkoztunk Calusoban és Izmir-
ben is. Ugyan a találkozó hivatalos 
megnyitója csak hétfőn volt, már a 
megelőző hétvégén közösen vet-
tünk részt a szüreti programokon és 
több idő jutott családi programokra 
is. Azok, akik megnézték a szüreti 
felvonulást, láthatták a népviselet-
be öltözött külföldieket és a gimná-
zium résztvevőit a felvonulók között. 
A szüreti hétvége esti programjain 
is lelkesen vettek részt a vendégek 
és a vendéglátók egyaránt, így a 
társaság jól összekovácsolódott. 
Vasárnap szabadprogram volt, amit 

a vendéglátó családok szerveztek 
(kirándulás, városnézés, stb.). 
A hét folyamán a közös munka 
során turizmus és a környezet kap-
csolatával foglalkoztunk, emellett 
sok érdekes programon vettünk 
részt, mint például a csoportos 
vetélkedő, városnézés, Láng pin-
cészet meglátogatása, gulyásozás a 
Csó-tónál és nem maradhatott el a 
„nemzetközi konyha” sem, amin a 
négy ország ételspecialitásait kós-
tolhattuk meg.
Sokan talán a buszos kirándulást 
várták leginkább, amikor egy egész 
nap jutott arra, hogy a Kis-Balaton 
élővilágával, a különleges bivalyre-
zervátummal és Keszthely látniva-
lóival ismerkedhessünk. 
Szinte észre sem vettük, úgy elre-
pült a hét, sok könnycseppel bú-
csúztunk el egymástól és beszéltük 
meg, hogy ki kit látogat meg majd 
a nyáron, de addig is még jó né-
hányan látják egymást tavasszal a 
következő találkozón Hannoverben

Marton Levente 12.d JMG
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aktív tagja volt. Három gyermekük 
életében az örökölt muzikalitás is 
érvényesült. Fiúk játszott a helyi 
fúvósokkal, a nagyobbik lány Za-
laegerszegen szolfézstanárként él 
családjával. A fiatalabb elvégezte a 
Grazi Zeneművészeti Egyetemet, az 
ottani konzervatóriumban oktat, és 
a szimfonikus zenekarban szerepel. 
Tamás 1968-tól 23 évig az Építő-
ipari Szövetkezet személygépkocsi-
vezetője volt. Munkahelye meg-
szűnése után Ausztriában vállalt 
munkát egészen nyugdíjazásáig, 
miközben két burgenlandi község 
zenekarában 22 évig volt elismert 
zenész.
Gyógyíthatatlan betegségével 
szemben, két esztendőn át, nagy 
alázattal, zokszó nélkül küzdött. 
Sajnos a kórt nem tudta legyőzni. 
Temetésén a résztvevők sokasága 
mutatta ki, mennyien kedvelték, 
tisztelték közvetlen, barátságos 
személyiségét, nyíltszívűségét, se-
gítőkészségét. Családján, szerettein 
kívül is sokunknak fog hiányozni!

Gőcze Ferenc 
(1948 – 2014)
A közelmúltban hunyt el. Mesteri-
ben született, Celldömölkön foci-
zott, 1967 tavaszán vonult be ka-
tonának Kőszegre. Szorgalmas, fe-
gyelmezett, tervszerűségre törekvő 
játékával azonnal helyet követelt 
magának az NB III-as együttesben, 
mint középpályás. Leszerelés után 
Kőszegen maradt: Tanult szakmá-
jában, lakatosként kapott munkát 
a Nemezgyárban. Pátriánk egy 
sportkedvelő családjába nősült be, 
és letelepedett véglegesen. Apósa, 
Tóth Pál a legendás helyi Levente, 
majd Nemez Ökölvívó Csapatának 
volt harcos, kemény ütésű bunyósa. 
Gőcze Feri 1967 – 1978 között ki-
emelkedően sok, 318 bajnoki mér-
kőzésen játszott, és 48 gólt rúgott.  
Rövid nyugdíjas évei alatt a bete-
geskedő nagypapának sok örömet 
jelentett, hogy három unokája, az 
ő tehetségét örökölve, utánpótlás 
szinten igen reménykeltően rúgja 
a labdát.
A kőszegi labdarúgás kedvelői és 
barátai, akik még látták játszani 
Gőcze Ferit, fájó szívvel őrzik em-
lékét! Nyugodjál békében!

Összeállította Jenkei Ede
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In memoriam…
Weidl Tamás
(1945 – 2014)
Személyében egy ízig-vérig kősze-
gi távozott sorainkból. Igazi lokál-
patriótaként szerette a várost – és 
mivel életeleme volt a zene –, részt 
is vállalt annak életéből. Szülei az 
„Alsó Eitner-malom” bérlői voltak. 
Az általános iskola befejeztével 
géplakatosnak tanult, majd szak-
májában dolgozott, miközben hiva-

A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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tásos gépkocsivezetői vizsgát tett. 
Életét a kitartás, az állhatatosság 
jellemezte. Már 13 éves korától 
vonzódott a zenéhez. Belépett a 
fúvószenekarba, melynek 56 éven 
keresztül, egészen haláláig, oszlo-
pos tagja volt.
Kezdetben szárnykürtösként, majd 
b-tubán játszott. Katonaság után 
a „szomszéd” Tóth Marikával, a Ka-
tolikus Énekkar tagjával kötött há-
zasságot. Tamás a vasárnapi német 
misét sosem mulasztotta el, és ha 
tehette, együtt énekeltek a kóru-
son. Tizenhat évig az egyházközség 
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Új igazgató 
2014. december 15-től Kárai Attila 
a K&H Bank kőszegi bankfiókjá-
nak új igazgatója. A fiatal kőszegi 
családos férfi egy féléves kislány 
boldog édesapja. Az együtt eltöltött 
közös programok jelentik számára 
az igazi örömöt, fizikai erőnlétét 
sportolással erősíti. A Szegedi Tu-
dományegyetemen szerzett diplo-
mát 2005-ben. Banki pályafutását 
2008-ban a K&H Bank szombat-
helyi fiókjában kezdte el hitelta-
nácsadóként, majd ugyanebben 
az évben az újonnan nyílt büki 
bankfiókban folytatta a munkáját, 
amelynek 2011-ben igazgatója 
lett. Nagy örömmel, és tervekkel 
felvértezve fogadta el a K&H Bank 
kőszegi bankfiókjának vezetését, 
hiszen ezentúl a munkája is a ked-
ves városához köti. 
Kárai Attila szakmailag felkészült 

kollégákkal, jól működő 
bankfiók vezetését vette 
át Szabó Zoltántól, aki 
27 éven keresztül látta 
el ezt a feladatot. A kő-
szegiek jól tudják, hogy 
a 27 év alatt az ügyfele-
ket kiszolgáló környezet 
folyamatosan megújult, 
az utóbbi években pedig 
újjászületett. 
Kárai Attila nagy izga-
lommal és lelkesedéssel 
várja az előtte álló új 
feladatot.  Elmondása 
szerint a legfontosabb 
kérdés az, hogy az éles 
piaci versenyben mi-
ként tudnak kitűnni. A 
fejlődés lehetőségét és 
igényét fontosnak tartja. 
Az elégedett, teljes kö-
rűen kiszolgált ügyfélkör bővülését 
tekinti kiemelt feladatának Ehhez 
kap segítséget.  A pénzügyi szektor-

ban a legfontosabb versenyelőnyt 
az innováció jelenti. A K&H Bank 
a 2014 – 2017 közötti időszakban 

összesen 6 milliárd forin-
tot fektet be digitalizációs 
fejlesztésekbe. Ezzel a 
K&H Bank az ügyfélköz-
pontúságot helyezi az elő-
térbe: a minél gyorsabb és 
kényelmesebb ügyintézés 
érdekében.
A K&H Bank, mint az 
egyik legnagyobb hazai 
pénzintézet, fontos szere-
pet tölt be Kőszegen és a 
város vonzáskörzetében. 
A bank stratégiájának 
fontos eleme, hogy közel 
legyenek az ügyfelekhez. 
Számos vállalkozás, ma-
gánszemély intézi a kő-
szegi bankfiókban pénz-
ügyeit.  Kárai Attila értük 
vállalta a kihívásokkal te-
lített feladatot, figyelmet 

fordít azokra is, akik meg akarják 
ismerni a K&H Bank egyedülálló 
megtakarítási termékeit.          

(X)

Nyírfát ültetett
Huller Ferenc november 29-én ün-
nepelte 85. születésnapját. Az élet 
legszebb ajándékát kapta, hiszen 
négy nappal korábban megszü-
letett Jázmin, az első dédunokája, 
akinek ültetett egy nyírfát. Feri bá-
csi követte nagyapja példáját, aki 
neki ültetett diófát, mondván „fiam, 
erről te szeded le a diót”. A szüretre 
nem került sor, mert az orosz kato-
nák szétlőtték a fa törzsét. Jázmin 
együtt növekszik a dédpapa örömét 
jelző nyírfával, és a másik ötvenezer 
fával együtt, amit Feri bácsi ültetett 
1991 óta. A földbe ásott növények 
számát napló rögzíti, azt is, amely 

elszáradt. Feri bácsi papírra veti 
Peresznye és környéke sok évtize-
des történéseit. A jegyzetlapok a 
történészek „Mekkája” lehet. Ada-
tai szerint 166 peresznyei vonult be 
katonaként az I. világháborúba, 30 
fő soha nem térhetett vissza. A falu 
határában, a „visi erdőben” vesztek 
oda kelet-németek is. Nem felejti, 
amikor az osztrák határ közelében 
lévő kukoricásban bujkált a fiatal 
pár, az anya karján a kisgyermek-
kel, Feri bácsi jelbeszéddel intette 
őket várakozásra.
Óvatos volt akkor is, amikor 1947-
ben az aknazár mellé kialakított 

nyomsávot kapálta a 
katonák felügyelete 
mellett. Riadalmat 
keltett – a robbanás-
veszély miatt – az 
aknák irányába futó 
nyúl, és ekkor Feri 
bácsi a veszélyt jelző 
hangok után véletle-
nül egy szerszámmal 
sértette meg az édes-
apját. Emiatt máig 
lelkiismeretfurdalást 
érez, mert orvos kö-
tötte be az édesapja 
sebeit, aki az I. világ-

háborúban „fogatolt lőszeres vona-
ton” teljesített katonai szolgálatot, 
Doberdónál esett fogságba. Vissza-
tért a falujába, Peresznyére, és itt a 
„jussként” kapott nyolc hold földön 
gazdálkodott. Traumaként érte őt 
a TSZ-alakítás, amikor birtokát, és 
lovait  bevitték a „közösbe”. Feri 
bácsi ezen a birtokon sokat dolgo-
zott, a fizikai munkát korán meg-
tanulta. Most is szívesen nézegeti 
a kastélyhoz tartozó gazdaépület 
ablakát, ahol „aszat bökködés” 
után, a hét végén megkapták a 
bérüket. Sokszor járt a kastélyba, 
akkor is, amikor az I. világháború 
hadüzenetének aláírója Leopold 
von Berchtold gróf(1) idős ember-
ként, többnyire szótlanul üldögélve 
itt élt a birtokán. A kastélyhoz tar-
tozó tóban fürödtek a cselédek és a 
gazdák gyermekei is. Nem volt kü-
lönbség köztük az iskolában sem. 
Feri bácsi akkor is járt a kastélyban, 
amikor a II. világháború végén ka-
tonai tábor lett. Pontos ismeretei 
vannak arról, amikor a kastélykert 
díszét jelentő – embermagasságot 
két és félszer meghaladó – kőke-
helyről golyózápor pattogott le.  A 
magára hagyott kőkehely történel-
mi érték. Feri bácsi édesapja ebben 
az időszakban vette magához, így 
megvédte a lehetséges pusztulástól 
a falu Nagyboldog Asszony zászló-

ját, amit ma a polgármesteri hiva-
talban őriznek.
Az egykori balogos kisdiákok is 
megőrizték Feri bácsi szeretetre 
érdemes alakját. Háromkerekű bi-
ciklijével (tricikli) szállított minden-
félét az iskola konyhájára. Évekig 
fűtötte az osztálytermek vaskály-
háit. Az idős férfi jó érzéssel beszélt 
a felnőtté vált fiúkkal való talál-
kozásokról. Nagy bánata, hogy a 
korosztályához tartozók már elköl-
töztek, és az egykori nótázások már 
alig ismételhetőek meg. Az asztalra 
tette a „Minden napra egy nóta” 
könyvet, majd biztatott: jelöljek ki 
néhányat, és ő azokat elénekli.
Feri bácsinak oka van az örömből 
fakadó éneklésre, hiszen a min-
dennapjait a családja körében tölti. 
László fiával él együtt, Edit lánya is 
a közelében van, gyakran láthatja a 
két – Anett és Szabolcs – unokáját. 
Ezúton kíván minden fiatal és idős 
embernek békés ünnepeket.

Kámán Zoltán

(1) Az I. világháború hadüzenetének 
az aláírója Leopold von Berchtold 
gróf  (1863 – 1942) az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia külügyminisztere, aki 
legkedvesebb magyarországi birto-
kán, Peresznyén, a kastélyban töltötte 
élete utolsó időszakát, és itt hunyt el. 
Berchtold gróf az 1900-as évek elején 
lett Peresznye község birtokosa.
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CIVIL ÉLET

25 év az élen
Az ipartestület elnöksége „nagyon 
nagy megtiszteltetés, az első perc-
től annak tekintettem” – ezekkel a 
szavakkal nyitotta meg Szőnye Jó-
zsef a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete ünnepi közgyűlését 
november 21-én.  A város közé-
letében nagy szerepet vállaló élen 
járó közösség 65 tagot számlál. A 
kitűnő szakemberek a civil élet je-
les képviselői is egyben. Az ostrom-
napok és a szüret nélkülözhetetlen 
szervezői, résztvevői. Nevükhöz 
fűződik a megyei Prima Gála ren-
dezvénye is.
A közgyűlés vendége volt Németh 
László IPOSZ-elnök, Huber László 
polgármester, Básthy Béla alpol-
gármester, Némethy Mária újságíró 
és Halmágyi Miklós főszerkesztő is. 
A 37 megjelent tag megszavazta a 
napirendi pontokat, melyek során 

az elmúlt évben 
végzett munkáról 
is szó esett. Szőnye 
József megemléke-
zett a kezdetekről, 
az elmúlt negyed 
századról: a fel-
újított alapsza-
bályról; a jelképes 
összegért, 50 ezer 
forintért megvásá-
rolt „székházfogla-
lás” történetéről; a 
2005-ös 120 éves 
évfordulóról. El-
mondta, hogy elké-
szült a kőszegi iparosság történetét 
feldolgozó – az 1885-től 1989-ig 
terjedő időszakot bemutató –, ki-
adásra váró könyv. 
Az elmúlt év során öt fő kérte fel-
vételét az ipartestületbe. Ketten ki-
léptek, és két fő elhunyt tagtársuk-
ról emlékeztek meg. A kiadásaik a 
„tervezettek szerint” alakultak. A 

székházuk, amelyet 1993 óta ma-
gukénak mondhatnak, és melyen 
sok társadalmi munkával számos 
fejlesztést végeztek, megújult. Az 
épülethez tartozó Boszorkánykony-
ha és a lakások is felelős bérlők 
kezében van. Kiss Péter elmondta, 
hogy nincsenek pénzügyi gondjaik. 
Sikeres, jól működő testületről be-
szélhetünk.
Az est csúcspontjaként Németh 
László az országos szövetség elnö-
ke a „25 éves kézművességért” dí-
jat adományozta Molnár Tibornak. 
IPOSZ-díjat vehetett át Seper Já-

nos és Preininger Ferenc. 
Külön köszöntötte Szőnye 
Józsefet, akit az elmúlt 
25 év elismeréseként 
IPOSZ-díjjal jutalmazott 
(a képen). Az elnök meg-
hatottan vette tudomásul 
a megtiszteltetést: „Ne-
héz megszólalni érzelmek 
nélkül, nem is lehet” – 
mondta. 
Az elismerések sora foly-
tatódott: Huber László 
a város nevében, mint 
„egy igazi lokálpatriótá-
nak”, megköszönte, hogy 

„huszonöt éve vezeti Kőszeg város 
ipartestületét”.  Básthy Béla a Vas 
Megyei Önkormányzat elnöke ne-
vében emléklapot adott át a „ne-
gyedszázados szolgálatért” – mint 
mondta – „a helyi ipartestület el-
nökének”.
Az elnökség javaslata alapján 
Szőnye József ezentúl az „örökös 
tiszteletbeli elnök” címmel is ren-
delkezik. A döntést megpecsétel-
ve Szárnyas János, Kiss Péter és 
Harsányi Zsolt aranygyűrűt adott át 
az ünnepeltnek.  

Tóthárpád F.

„Dance” a Duna Tévében
A Dance Jam tánccsoportról ilyen-
kor ősz végén nem sok hírt hallani. 
Hiszen ez az időszak az alapozásé, 
a tavaszi versenyévadra való ala-
pos felkészülésé; ilyenkor már az új 
szezonra készülnek, megtanulják és 
begyakorolják az új koreográfiákat, 
fejlesztik képességeiket, gyarapítják 
tánctudásukat. Ezért nem szoktak 
indulni az MLTSz őszi kupáján sem. 

Az idén azonban kivételt tettek. A 
Duna TV felkérte ugyanis a csopor-
tot, hogy valamelyik produkcióju-
kat rögzíthessék a televíziós csa-
torna számára. A művészeti vezető 
Földesiné Németh Csilla örömmel 
vette a meghívást, és a középis-

kolás lányok a Csak ülünk… című 
koreográfiával rész vettek a felvé-
telen. És ha már emiatt Budapestre 
kellett utazniuk, hát az őszi kupán 
is megmérették magukat, nem is 
akármilyen eredménnyel! A közel 
140 versenyszám közül a 8. legma-
gasabb pontszámmal kaptak arany 
minősítést! A szép siker után sem 
ülhetnek a babérjaikon, hiszen feb-

ruártól három szövetség versenyein 
is bizonyítaniuk kell tehetségüket, 
a báli szezonban pedig rengeteg 
felkérésnek kell eleget tenniük. 
További kitartást és eredményes 
versenyzést kívánunk nekik! 
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KUD „Fijolica” u crikvi Svetoga Emerika u Kisegu – foto: Tiho

Hrvatski dan – Hrvatski kiritof u Kisegu
Sin prvoga ugarskoga kralja Svetoga Štefana,- 
Emerik, kanoniziran je za svetca 1083. ljeta. Spo-
mendan mu se slavi 5. novembra. On je zaštitnik 
hrvatske katoličanske crikve u Kisegu, tako si Ki-
sežanski  Hrvati  na  ta dan (na ta tajedan) vržu 
svoj kiritof. Ljetos je Hrvatska samouprava Kise-
ga na 8. novembar priredila programe za sveče-
vanje. Počasni gosti su bili člani- prijatelji KUD. 
„Fijolica” iz Orehovice (H) pod peljanjem Branka 
Sušeca. Program se je počeo svetom mašom u 
crikvi Svetoga Emerika. Pri svetoj maši na kojoj 
su sudjelovali i gosti u narodni nošnja, Kisežani 

čestitali su celebrantu Dr. Ante Koliću povodom 
njegovoga 70. ljetnoga rodjendana. Po polaga-
nju vijenaca kod spomen - ploče Mate Meršića 
Miloradića u Jurišičevoj tvrdjavi se je nastavljalo 
svečevanje. Pred kulturnim programom Šandor 
Petković  predsjednik HS u Kisegu je informirao 
goste i domaćine o programi koje su uspješno 
završili (izbori, priredbe…) i o plani ke želju rea-
lizirati u budućem (crikveni zvon). KUD „Fijolica” 
je ugrijala gledatelje sa svojimi tanci, a mjesni 
pjavački zbor „Zora” sa svojimi jačkami. Vrhu-
nac programa je bilo to kada su kulturnre grupe 

skupno, zajedničko jačile na 
pozornici. Dobro raspoloženje  
je nastavio Ivan Timar (Jani) sa 
svojim jednočlanskim bendom. 
Istina da na kraju su većkrat 
trimi jačili (Jani, Imi i Marko) 
nekad i publikom skupa. Za-
bava je izdržala do rane zore, 
kako je to i na pozivnici stalo. 
Na kiritofu zato se strefu ljudi 
da skupa alduju vjeri, društvu i 
zabavi. Ako su u tomu ugodni 
partneri  naši  prijatelji  onda  
zadovoljno moremo čekati  
nastavak. 

Horvát búcsút, Horvát napot tartott november 
8-án a kőszegi Horvát Önkormányzat szerve-
zésében a helyi horvát közösség. Az ünnep-
hez, a testvérkapcsolatnak köszönhetően, 
kulturális egyesületük által Drávqadiós (HR) 
is csatlakozott. A vallási, közösségi, kulturális 
találkozó a nap végére valódi közösségi él-
ménnyé teljesedett ki. 

Huljevné Fülöp Mária

Német nemzetiségi hírek
Adventskalender in Schwabendorf 
Hagyományteremtés céljából a kőszegfalvi há-
zak ablakait ismét feldíszítettük (1–24-ig), mint 
egy „ablakkalendárium”-ot. Minden nap más 
család vállalta a házuk ablakainak dekorálását. 

Nagyon készséges és nyitott volt mindenki, sőt 
már a jövő évi adventre is jelentkeztek családok. 
Örültünk ennek, és köszönjük. 

Adventskranz in Steinamanger 
Advent első szombat-
ján (nov. 29-én) a Vas 
és Zala megyei német 
nemzetiségi énekka-
rok koncertjét rendezték 
meg Szombathelyen, 
amelyen a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórus és 
az Alpensänger is részt 
vett. A Fő téren adott 
hangversenyt követően 
az együttlét a többi kó-
russal mindig kellemes 
élmény. Ilyenkor néhány 
kedves szó, kis beszélge-

tés, az emlékezés maradandó élményt nyújt a 
következő találkozásig. 

Adventssingen auf dem Jurisics Platz
Immár hagyomány, hogy a kőszegi Natúrpark 
adventi rendezvényéhez kapcsolódva német 
kórus is színesíti az eseményt. Az Alpensänger 
kórus december 7-én, a Jurisics téren lépett fel.

Adventklang in Schwabendorf
A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében december 14-én, a kőszegfalvi 
templomban 15 órakor, német nyelvű szentmi-
se, majd azt követően a helyi német énekkarok 
közös adventi hangversenye volt. Azt követően 
közös agapéra várták a szervezők a szereplőket 
és az érdeklődőket. 

Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit, frohe Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr!        

Kőszegfalvi Ágnes a NNÖ elnöke

Človik, o čuj! Kroz noć          
Božić nam glasi  zvon!                  
Ljubav božansku moć,              
O, digni ju na tron!  

Miloradić              
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Hírözön
Az adventi szombatokon, egy a Jurisics-vár 
által kínált program nemcsak a hasznos idő-
töltést, hanem az együttlét örömét is nyújtja a 
családok számára. A lovagteremben különböző 
díszeket, ajándékokat – csengőket, illatos füzé-
reket, asztaldíszeket, illatzsákokat – készítenek 
az ügyes kezek.  
Megjelenésünk hetében, 20-án 14.00-tól 
17.00-ig mézeskalácsokat díszítenek, üvegből 
mécses tartót készíthetnek majd az érdeklődők. 

– Olyan foglalkozásokat szeretnénk tartani, ame-
lyek ráirányítják a figyelmet arra, hogy jó együtt 
lenni, „bütykölgetni”. Hogy a saját magunk által 
készített szép, igényes ajándék nagyobb örömet 
tud okozni szeretteinknek, mintha elmennénk a 
boltba és megvennénk a „tucatárut” – mondta 
Gelencsér Ildikó, a program egyik házigazdája.
Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszínház 
művésznője, új verses lemezt készít, amelynek 
zeneszerzője Rossa László.  A CD-n vendégként 
szerepel Bálint ádám. Weöres Sándor, Szabó 
Lőrinc, Csukás István és Mentovics Éva versei 
mellett két Tóthárpád Ferenc-vers is rákerül a 
hanghordozóra.
A nyomsávon című nagysikerű dokumentum-
film után új témával jelentkezett a kőszegi ren-
dező, Erdélyi János. November folyamán négy 
alkalommal is vetítette a Duna World az erdélyi 

borászatról szóló Jó boroknak szép hazája Erdély 
című filmet, melynek szerkesztő-narrátora Amb-
rus Lajos író. 
Az aranykoszorús babakészítő mester, Tótáné 
Pethő Rózsa nemezelő művész kiállítását no-
vember 30-ig láthattuk a Csillagteremben. A 
művészt (a képen dr. Lőrincz Zoltánnal) Babó 
Antal-díjjal tüntették ki, elismerve a Nagykörűi 
alkotó harminc éves munkásságát.

Babó Antal – mint önmagát nevezte – faműves 
volt. A róla elnevezett díjat 2000-ben adták át 
először. Alapításnak célja: „nemzeti kultúránk 
őrzése, erősítése, és az ezt szívükön viselők »szi-
geteinek« összekapcsolása végett olyan szemé-
lyek támogatása, a szélesebb közvéleménnyel és 
egymással való megismertetése, akik a művé-
szet, sőt tágabban: az alkotó aktivitás bármely 
területén a díj névadójához, a Kőszeghegyalján 
élt és alkotott Babó Antalhoz hasonlóan valóban 
alkotó módon viszik, fejlesztik tovább a magyar 
formahagyományokat, és életük alakításában is 
példának, kisugárzó hatásúnak, értékteremtő-
nek tekinthetők”.
A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete no-
vember15-én immár 11. alkalommal invitálta 
bálozni vendégeit, ezúttal a Jurisics-vár lovag-
termébe. A Borkirálynők a Kőszegi Tornyosok 
fanfárjára vonultak be a Kőszegi Borbarátok kí-
séretében. Horváth Tamara borkirálynő és Huber 
László polgármester köszöntötte a bálozókat, 
majd következett a nyitótánc. 

A vendégek szavazatai alapján az Alasz Pince 
nyerte el az „Est bora” címet. Az idei évben na-
gyon sok tombola felajánlás érkezett, a főnyere-
mények a Ford Strauss Autószalon és az Iseum 
Tours jóvoltából kerültek kisorsolásra. A talpalá-
valót a Kvarc Együttes, a vacsorát és a büfét pe-
dig az Arany Strucc étterem szolgáltatta. 
Kétnapos versenyen vett részt a BE-JÓ Tánc-
együttes Budapesten. A Magyar Látványtánc 
Sportszövetség Őszi Kupáján százharmincki-
lenc koreográfia szerepelt köztük négy kőszegi. 
Kicsivel maradt csak le az aranytól Tolnay Vero-
nika szólóéneke. 
Ugyancsak ezüstöt kapott – a kőszegi közönség 
által már ismert – „Le a kalappal!” és a „Candy 
man” című táncösszeállítás. Ez utóbbi is csak 1,5 
ponttal maradt el az arany minősítéstől. 

A legújabb, a „Monti csárdás” érte el a legna-
gyobb sikert. Az „aranyos” koreográfia meghí-
vást kapott a DUNA Televízió „BAJNOKOK Gá-
LáJA” című műsorába.
A Szent János-kápolna környezetének kialakí-
tására, egy pihenőpad kihelyezésére folytatódik 
a gyűjtés. Az újabb adakozók: Peck Zoltánné sz. 
Szövényi Ildikó, Doroszlai László, Frank János 
és felesége (id.), Frank Péter, Frank Szabolcs, 
Maurer Gáborné, Stipkovits István, Stajrits 
Ferencné, Básthy Tamás, Horváth Norbert, 
Marholo Ibolya. Ez utóbbi adományokkal eddig 
összegyűlt összeg: 53 500 Ft. Köszönet érte, és 
kéretik a további önzetlen támogatás!

Összeállította: TáF.
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Indián nyár télen is
Ritkán hallunk róluk, pedig azok 
közé a civil csoportok közé tartoz-
nak, amelyek támogatás nélkül, ön-
erőből szervezik életüket. 2010-ben 
az „Év női klubja” címet nyerték el. 
A kőszegi Indán nyár klub évekkel 
ezelőtt, először a változókorba érke-
ző hölgyeknek kínált hasznos prog-
ramokat, orvosi előadásokat, de 
továbbléptek, ma már a nőiességet, 
annak megtartását és megerősíté-
sét célzó előadásokat szerveznek. 
Irányt mutattak abban, hogy ho-
gyan kell minden korosztályban, 
mindenkor NŐnek maradni. 
A csoport 1998-ban egy védőnő, 
Abért Gyuláné kezdeményezésére 

alakult. Szakor-
vosi, pszichológiai 
előadások adták a 
programjaik gerin-
cét. Belgyógyász,  
nőgyógyász, sze-
mész, sebész egy-
aránt szerepelt 
a meghívottak 
között. A változókor 
nemcsak fizikai, hanem lelki válto-
zásokkal is jár. Ebben segít a cso-
port „házi előadója” Dr. Sándorné 
Bogáth Margit. A szakmai előadá-
sok mellett természetesen nem 
maradtak el az ünnepi összejö-
vetelek, a vidám találkozók – far-

sang, nőnap, karácsony – sem.
Tánczos Zoltánné, Márti 2011 óta 
– közkívánatra – vezeti a klubot. 
Előtte, mint „kultúros” tevékenyke-
dett. „Nyakába vette a klub minden 
terhét”, és azóta is töretlenül szer-
vez, intéz: összetartja a 30 – 32 fős 
közösséget.

Rendszeresen, havi egy alkalommal 
találkoznak az önkéntes tűzoltóság 
klubhelyiségében, amelyet bér-
mentesen használhatnak. Ezekre az 
alkalmakra előre készül a tagság, a 
hölgyek elegánsan, és mindig vala-
mi házi finomsággal érkeznek. 
Vidám percek legendáriuma az a 
vaskos kötet, amelyben a rendez-
vényeiken készült fényképek so-
rakoznak. A klub tagjai legutóbb 
betekinthettek a számmisztika vilá-
gába, találkoztak egy léleklátóval. 
Novemberben természetgyógyászt 
hívtak meg, ahol írisz és energeti-
kai vizsgálatot is igénybe vehettek 
a klubtagok. Az évet az ünnepekre 
való (lelki) felkészüléssel, baráti 
összejövetellel zárják.

Tóthárpád F.

Karácsonyvárás
A karácsony az összetartozás ünne-
pe, de főként a gyermekekről szól. A 
kőszegi SOS-Gyermekfalu kis lakói 
nem élhetik át ezeket a gyönyörű 
napokat saját családjuk körében, 
mégis úgy ünnepelhetnek, mintha 
igazi otthonuk lenne. A nevelőszülők 
és a gyermekfalu munkatársai olyan 
bensőséges légkört teremtenek, 
amely az itt nevelkedő gyermekek 
számára felejthetetlenné teszi a 
meghitt ünneplést. Mézeskalácsot, 
adventi koszorút, csillogó karácsony-
fa és asztali díszeket készítenek. Az 
egymásnak titokban összeállított 
ajándékok izgalma mellett a hagyo-
mányok, és az ünnepkörhöz kap-
csolódó szokások felelevenítése is 
lényeges eszköze a gyermekfaluban 
folyó nevelésnek. 

A karácsonyi várakozás fénypont-
ja a közös ünneplés, melyre idén 
december 19-én kerül sor. A gyer-
mekfalu minden lakója, gyerekek 
és felnőttek, meghitt hangulatban, 
együtt köszöntik a szeretet ünnepét. 
Az apróságok örömteli mosollyal az 
arcukon köszönik meg az ajándé-
kokat, melyek a karácsonyfa alatt 
lapulnak, és énekekkel, versekkel 
ajándékozzák meg a közösség min-
den tagját. A karácsonyvárás ettől 
válik családi ünneppé úgy, hogy 
nem nélkülözi senki sem a szere-
tetet. Az összetartozás érzése egy 
estére elrepíti a jelenlévőket Betle-
hembe. Ez alkalommal mindnyájan 
újra gyermekké válhatnak, és átjár-
ja a szíveket az öröm, s a lelkekre 
béke száll.

Együtt
Nemescsó: A második advent volt 
az idei, amikor a falu közössége 
meggyújtotta a várakozás gyertyá-
it. Az első láng november 30-án 
lobbant fel a Közösségi Ház előtt, 
a néptanító szobra mellett. Az 
eseményen a kis faluból közel öt-
venen voltak jelen. Az evangélikus 
egyház énekkara szép hangzású 
énekével idézte fel a várakozást. 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin 
a karácsonyról, mint bensőséges, 
szeretetteljes ünnepről beszélt: 
„Lélekemelő az, hogy együtt 

gyújthatjuk meg advent első gyer-
tyáját”. December 7-én a második 
lángot Nemescsó Község Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete lobbantotta fel. 
Az elődök örökségének megőrzését 
felvállaló Nemescsói Tézsula Ha-
gyományőrző Egyesület gyertyája 
a harmadik vasárnap világította 
be a fenyőkoszorút. A falu közös-
sége, az önkormányzat mindenkit 
szeretettel vár december 21-én 17 
órakor a várakozás legszebb gyer-
tyájának közös meggyújtására, Azt 
követően, mint minden vasárnap 
jut idő a teázás mellett beszélge-
tésre is.

KZ

Az első
Velem: Bensőséges hangulatú ün-
nepségen gyújtották meg advent 
első gyertyáját a tűzoltó egyesület 
szervezésében. Harangozó Vilmos 
esperesplébános Odüsszeusz meg-
próbáltatásairól beszélt, aki hajózva 
az árbochoz kötöztette magát, hogy 
ellen tudjon állni a csábításnak. A 
ma emberének is oda kell figyelnie, 
hogy ne engedjen a gonosz csá-
bításának, és ne tévedjen tévútra. 
Bevezető szavaiban Rába ákos 
az advent történelmi vonulatáról, 
„Adventus” latin eredetű szó jelen-

téséről beszélt. Az ünnep részeként 
Császár Martin, Molnár Eszter és 
Jagodics Vid mondott verset, az ol-
vasmányt Kern István olvasta fel. 
Gyertyát a Katona család, Viktor és 
felesége, Gertrúd gyújtotta meg – 
Levente és Gergő – gyermekeikkel.
Az ünnepség befejezéseként a 
Peruska Mária énekkar szólaltatta 
meg az adventhez kötődő énekeket. 
A tűzoltók mindenkit megkínáltak 
forralt borral, teával, zsíros kenyérrel 
és süteménnyel. December 21-én 
16.30 órakor a tűzoltószertár előtt 
a negyedik gyertya meggyújtására 
is várják az érdeklődőket.

KZ

Éltető mesék
November 14-én ismét megren-
dezésre került az SOS-Gyermek-
faluban a városi mesemondó ver-
seny, amelyre felkészülten érkeztek 
az általános iskolások. A zsűri tag-
jainak nem volt könnyű kiválaszta-
ni a legjobbakat 
a sok kiváló me-
semondó közül.
A díjazottak:  
Alsó tagozat:
I. helyezett: 
Vadász Kristóf 
( á r p á d - h á z i ) 
II. helyezett: 
Desics Betti-
na (Bersek) III. 
he lyeze t tek : 
Piskor Dorina 
(Balog) és 

Zsótér Rebeka (Bersek). Külön-
díj: Varga Levente (árpád-házi).
Felső tagozat:
I. helyezett: Kovács Róza (Balog) 
II. helyezett: Hütter Szilárda Lili 
(Bersek) III. helyezett: Tóth Huba 
Benedek (Bersek) Különdíj: 
Weidl Tamás Márk (Bersek)
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Rebekáért
A Csók István Művészegyesület 2014-es évet is 
jótékony céllal rendezett tárlattal zárta.
– A kiállítás érdekessége az volt, hogy ismét ár-
verésre kerültek az egyesület képei, és a külsősök 
által felajánlott alkotások. Egy beteg kislánynak, 
Rebekának ajánlottuk fel a bevétel felét, akinek 
nagyon szurkolunk, hogy a műtétje jól sikerüljön 
– mondta Palcsó Julianna elnök.

A rendezvény eredményeként jelentős összeg át-
adására kerülhetett sor! A művészkör tagjai idén 
is számos településen (Sopron, Rum, Szombat-
hely) szerepeltek, Kőszegen pedig neves vendé-
geket fogadtak. Bemutatkoztak Pakson, Tatán, de 
a többi mellett Vaihingenbe is eljutottak. Testvér-
városi kapcsolat keretében, áprilisban Kőszegen 
fogadták a vaihingeni festőket, szeptemberben 
pedig a helyi alkotóközösség utazott hozzájuk.
A művészkör életében nagy változás történt, 
hiszen ők is – a Borbarát Hölgyek Egyesülete 
társaságában – otthonra leltek a Kossuth utcá-
ban. Ott tartják gyűléseiket, zártkörű rendezvé-
nyeiket.
– Elindítottunk valamit, úgy gondolom, hogy a 
városban igény is van rá. Szép számmal jönnek 
a megnyitóinkra. Összeállt az éves programunk. 
A következő évet februárban kezdjük. Azt ter-
vezzük, hogy folyamatosan, a meghívott vendé-
geinkkel együtt egy-egy csoporttagunk is jelent-
kezik – mondta Palcsó Julianna.

TáF. 

Tóthárpád Ferenc

VARÁZSLAT-ESTE VOLT   
„Varázslat-este volt, fehérlettek a fák,
csak néhányuk hegyén kukucskált ki az ág. 
A házak homlokán a fényfüzér kigyúlt,
a hold felszíne is mosollyá kanyarult. 
Az ablakok mögé deret lehelt az éj,
mindenkinek jutott egy illatos karéj
finom, foszlós kalács – gőzölgő kakaó –,
a porcukor szitált, belepte, mint a hó.

Tudod, kicsim – de rég –, a térdemen csücsült
édesanyád, amíg csak el nem szenderült.
Akkor volt ily szöszi, mint most te vagy, szivem…      
Aztán… pár évtized… ma már el sem hiszem…”

– s csak mondta, mondta még, sorolta nagyapám,
szemére fátyol ült karácsony hajnalán.
Nem értettem talán, de éreztem: nagyon. 
Lehet, hogy ez, most, itt, egy áldott alkalom. 

Kinéztem, lenn a tér tisztába öltözött,
misére mentek épp’ a bolyhos fák között,  
a hold, mint akkor is, mosolyra kerekült,  
a tündöklő világ reménye rajt’ feszült.

Megőriztem szavát, szívemben újra szólt,      
mert az a nap megint varázslat-este volt.

Az advent illata
Ha ellátogatunk a Táblaház utcába – szó 
szerint –, beleszagolhatunk az advent illatá-
ba. Szegfűszeg, vanília, csillagánizs és fahéj 
harmonikus keveréke készteti maradásra a 
Virágudvar vendégeit. 
A polcokon az Írottkő Natúrpark kézművese-
inek termékeit találhatjuk.
– Ez nem egy raktár, hanem egy ember 
léptékű kiállítás, galéria fogadja a látogató-

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

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

Házhoz visszük a pékárut!

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

BÉKÉS KARÁcSONyI üNNEpEKET ÉS EREDMÉNyES ÚjESzTENDőT KíVÁNuNK!

A mozgó árusító
 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

inkat. A legtávolabbi „beszállító” is csak kilenc 
kilométerre van. Az esetleges egyéni igényeket 

is hamar ki tudjuk elégíteni – mondta találkozá-
sunkkor Bakos György.
Amitől különleges a kínálat: a kézműves termé-
kek között nincs két egyforma, és az ünnephez 
jó borokat is kínálnak. Új termékek is találhatók 
sok más mellett olyanok, mint a levendulaolajak, 
a kézműves kecsketejes szappan, vagy például a 
világító kerámiagömb, de legtöbben virágdísze-
kért, koszorúkért térnek be. 
Az „Advent a Natúrparkban... ahogy mi szeret-
jük” elnevezésű kiállítás és vásár december 21-
ig minden nap 10.00 – 18.00 óra között várja 
az érdeklődőket.  

TáF.
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Kedves Testvérek!
A Papi Zsolozsma, imádságos könyv 
ádventi Reggeli Dicséret himnusza 
így  kezdődik:
„Harsonva szóló hang kiált, / szét-
oszlat már minden homályt, / elűzi 
messze álmaink: / az égből Krisztus 
fénye int.”
Az ádvent nemcsak egy új egyházi 
év kezdetét jelenti, hanem ebben 
a kezdetben egy elhatározás is 
él a mi részünkről: Megújítani az 
életünket, megújítani gondolkodá-
sunkat és életvitelünket. Aki egy 
picikét is hajlandó saját magával is 
tőrödni, hajlandó górcső alá venni 
a mindennapi életét, az bizonyára 
rájön, hogy sok jó tulajdonsága, 
sok jó tevékenysége mellett – amit 
őrizni, sőt erősíteni kell – van egy-
néhány hiányossága, egynéhány 
rossz tulajdonsága is, amit érde-
mes lenne javítani, érdemes lenni 
megszüntetni. Egyrészt a Jó Isten-
nel való bensőségesebb kapcsolat 
kialakítása és megtartása érdeké-
ben, másrészt embertársainkkal és 
különösen is a családtagjainkkal 
való szeretet kapcsolatunk megújí-
tása, elmélyítése és megerősítése 
érdekében. Amikor halljuk a napi 
liturgiákban a prófétai felszólí-
tást: „Készítsetek utat az Úrnak a 
pusztában, egyengessétek Istenünk 
ösvényét a sivatagon át!”  – ez 
valóban harsanva szóló hang szá-
munkra. Mert kinek készítsünk utat, 
ki előtt egyengessük lelkünk – sok-
szor gyarlóságoktól eltorzult – ös-
vényeit, ha nem  az adventi időben 

felénk közeledő isteni Megváltónk, 
Jézus Krisztus számára.
Az Ő fénye már kétezer éve bevilá-
gítja földünket, és a mi életünket is. 
Kérjük, hogy ez a fény ki ne apadjon 
bennünk, hanem folytonosan kísérje 
küzdelmes életünk minden napján, 
világítsa meg számunkra a feléje 

Taníts engem útjaidra, uram... (zsolt 86,11)

Augustinus mintha csak erre a zsol-
tárversre rezonálna, amikor ezt írja 
Vallomásaiban:  „A magad számára 
teremtettél Uram, és nyugtalan az 
én lelkem, míg meg nem nyugszik 
benned.” 
Az út kezdete egyértelmű. Hiszen 
minden emberi élet a Teremtő 
szándékából jött létre. „Isten útja” 
maga a teremtett világ. „Ez az is-
teni szeretet egyik kézenfekvő és 
legfontosabb bizonyítéka” – írja 
Simone Weil, hiszen a teremtés 
során Isten önmagából adva „ki-
üresítette önmagát”.  Szeretetből 
teremtette a világot, és adott ben-

ne életet mindnyájunknak. A mi 
utunk Istentől kapott út. Ő maga 
ajándékozott meg bennünket az 
úton járás lehetőségével. Ezért van 
szükségünk arra, hogy tanuljuk, és 
megismerjük az „Ő útját”, magát 
az Istent. 
Életünk, és annak jelképe az „út” 
– véges. Isten útja azonban vég-
telen. Ennek az ellentmondásnak 
a feloldása csak az Istennel való 
járásban képzelhető el. Éppen 
ezért is gondolhatunk életünk 
útjára azzal a reménységgel, ami 
nem csupán a földi életre tekint. 
Weöres Sándor gyönyörűen ír 

egyik négysorosában erről:
„Isten gondol öröktől fogva téged, / 
elméjében léted mint szikla áll. / Mi 
ehhez mérve habfodornyi élted? / 
és mit változtat rajtad a halál?”
A költő szavaiban is tetten érhető 
az a bizonyosság, ami új erővel tölti 
el szíveinket. Úgy, mint a zsoltáro-
sét egykor, aki nem fél, és nem ret-
teg az út végességének tudatától. 
Mégpedig azért nem, mert tudja: 
Isten útja karácsony óta a mi utunk 
is. Mert Ő maga tette járhatóvá ezt 
az utat, a megtestesült Szeretet, Jé-
zus Krisztus által. 

Baranyay Csaba ev. lelkész

Eljövetel
Az adventnek van egy általános 
jelentése. Ez az általános jelentés 
az takarja, hogy Jézus jön felénk. 
Maga a szó is ezt jelenti: eljöve-
tel. Ez olyan, mint amikor érkezik 
egy levél a távolból, hogy az egyik 
szerettünk hazaérkezik hosszú idő 
eltelte után. Tehát tudjuk, hogy jön, 
a megjelölt időpontban megérke-
zik. Ez a megjelölt időpont a Ka-
rácsony, a Szenteste. Ezt végiggon-
dolni azért is fontos, hogy lássuk a 
Szentírásból egyértelműen elénk 
adott üzenetet: Jézus jön mihoz-
zánk, minden nap jön, és nem mi 
megyünk Jézushoz. Ebből is egy-
értelműen kitűnik, hogy nem azért 
van nekünk örök életünk, mert mi 
elmentünk a széles nagy világra, 
megkerestük és megtaláltuk Őt. 
Nem mi kerestük meg Őt, hanem 
Ő jött el közénk és ő talált meg 
bennünket.
Advent a várakozásról szól, de nem 
akármilyen várakozásról, hanem a 
reményteli, felkészült várakozás-
ról. Erről a várakozásról beszél a 
tíz szűz példázata is, hogy fel kell 
készülni a várakozásra, felkészül-
ten kell várni a vőlegényt. Jézus 
megérkezését is felkészülten kell 
várni!  Miből áll ez a felkészülés? A 
tíz szűz példázatában az áll, hogy 
az öt okos szűz vitt magával tarta-
lék olajat a lámpásába, az öt balga 
pedig nem. Így várták a vőlegényt. 
Mi az okos szüzek és a balga szü-
zek között a hasonlóság, és mi a 
különbség? A hasonlóság az, hogy 
mindegyik hisz abban, hogy Jézus, 
mint vőlegény jön, és meg fog ér-
kezni valamikor az éjszaka folya-
mán. És mi a különbség? Hát az, 
hogy az öt okos nem csak hiszi, 
hogy elérkezik a vőlegény, hanem 
komolyan is veszi. Ezt abból lehet 
látni, hogy plusz olajat visznek ma-
gukkal, azaz a öt okos a gyakorlat-
ban is számol Jézus megérkezésé-
vel. Az advent arra irányítja a mi 
figyelmünket, hogy mi mennyire 
vagyunk felkészülve Jézus foga-
dására. Ég-e a mi szívünkben az 
Ige világossága, ez világosság ki-
tart addig, még Jézus megjelenik, 
felgyúltunk-e megszentelt életre, 
vagy csak szavak szintjén, elméle-
tek szintjén hiszünk?  

Donatin Tamás ref. lelkész

vezető utat, amelyet mi igyekezzünk 
egyengetni, járhatóvá tenni, hogy 
egyszer véglegesen elvezessen hoz-
zá, hogy ne csak a karácsony bet-
lehemi születésének az ünnepe je-
lentsen örömöt, hanem véglegessé 
is váljon egyszer az Ő országában. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
mindnyájuknak a betlehemi kisded 
által megáldott szent karácsonyt.

Harangozó Vilmos plébános
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programajánló
December 20.  14.00 – 17.00 Karácsonyi Bütykölde - kézműves 

foglalkozás a lovagteremben.
December 20.  18.00 Karácsonyi koncert a Cáki Zeneudvarban. A 

műsorban fellép az Adventi Kórus, a Gyermekkar és 
a Cirákulum Együttes. (Adományokat a Cáki Kultu-
rális Egyesület köszönettel fogadja.)

December 21. 18.00 Adventi Ökumenikus Gyertyagyújtás a 
Jurisics téren. Közreműködnek Kőszeg Város Fúvós-
zenekarának tagjai.

December 21.  18.30 A Concordia – Barátság Énekegyesület Kará-
csonyi Hangversenye a Jézus Szíve Plébániatemp-
lomban.

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

December 28. 10.00 Elő szilveszteri „Malac” túra. Táv: 16 km, 
indulás a Jurisics-vártól.

December 31. 11.00 Szilveszteri jelmezes kocogás. Indulás a 
Jurisics várból.

Január 2.  Mozgó Mozi a lovagteremben. 
Január 4.  Japán-Magyar Fúvószenei koncert. Közreműkö-

dik Kőszeg Város Koncertfúvós zenekara és japán 
partnere.

Január 10.      A Jurisich Miklós Gimnázium szalagavatója, bálja a 
Béri Balog ádám ált. Iskola tornacsarnokában.

Január 10.  Egyházközségi Bál a Dr. Nagy L. EGYMI Díszter-
mében.

Január 12.   18.00 Bornemissza Péter: Magyar Elektra – a 
Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház és az Evan-
gélium Színház közös előadása a „Szent Margit 
Színház”-ban. (Az árpád-házi iskola dísztermében.) 
Jegyek az iskolában 1000 Ft-os áron vásárolhatók. 
Támogató a Nemzeti Kulturális Alap.

Január 15.  Városi véradás lesz a NYI-
TOK Tanulási Központban, a 
Jurisics-várban, az egykori 
KIKÖTŐ klubhelyiségében 
9.00 órától 17.00 óráig.

A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont pályázatára be-
érkezett alkotások kiállítása megtekinthető január 15-ig a látogató-
központban.

December 31-én a 11 órás harangszóra indul a hagyományos 
jelmezes kocogás, melyre minden vállalkozó kedvű családot szere-
tettel várunk, akik bolondozva szeretnék búcsúztatni az óévet. A koco-
gás során a Jurisics-várból a belváros néhány nevezetességét érintve 
ellenőrzött körülmények között lehet kocogni. Kötelező a zaj és ria-
dalomkeltő berendezések használata és a jelmez! Öltözési lehe-
tőség lesz a Jurisics-várban. A legjobb jelmezeket díjazzuk! A kocogás 
után közösen koccintunk a vár udvarán a hozott italokból!

Könyvtári hírek 
Az idei Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő játék győztesei könyvjutalmat 
nyertek, és oklevelet vehettek át a gyermekkönyvhéti eredményhirdeté-
sen. I. Kumánovich Alexandra (Balog, 5.a); II. Vlasich Zsófia (Balog, 
7.a); III. Borsos Kata (Bersek, 3.a); IV. Zacsik Nóra (Bersek, 6.b); V. 
Marton Zsolt (Árpád-házi, 5.a); VI.  Ternyák Lara (Balog, 4.a); VII. 
Fejes Johanna (Bersek, 5.a); VIII. Marton Emese (Árpád-házi, 7.b); IX. 
Tihanyi Luca (Bersek, 3.a); X. Vert Petra (Balog, 6.b). Legszorgosabb 
óvodás különdíj: Gérnyi Karolina (Árpád-házi óvoda).
A könyvtár ünnepi nyitvatartási rendje: December 23-án: 8.30-
17.30, 24-28-án Zárva, 29-én: 8.30-16.00, 30-án: 8.30-17.30, 31-
től január 4-ig Zárva. Január 5-én: 8.30-16.00. 
A gyermekrészleg szokás szerint 13.00 órakor nyit.        
Rendezvények: A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! (A 
legközelebbi találkozó január 28-án lesz.)
December 18. 17.00 óra: Olvasókör. Téma: E. T. A. Hoffmann: Az 
arany virágcserép
2015. január 5. 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), Kötő-
klub (a 2. emeleten)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
békés, boldog újesztendőt kívánnak

a könyvtár dolgozói jelenlegi
és leendő olvasóiknak!

Könyvek karácsonyra
December 4-én a városi könyv-
tárban mutatták be Fábián Má-
ria „Született Nagymamák” című 
kötetét, melyet „nagymamáknak, 
leendő nagymamáknak, és min-
den kíváncsi nagypapának” ajánl a 
szerző. A kedves történetek gyűjte-
ményéről Lugossyné Feiner ágota 
beszélgetett a szerzővel. 

A találkozó közreműködői voltak: 
Vadon Enikő, Vadon Emese és 
Cserkuti ádám.
Újabb versösszeállítással jelent-
kezett Bősze Éva. A tél csodája című 
nyolcvanoldalas kötet már kapható, 
kedves ünnepi ajándék lehet.
„Eddig tizennyolc kötete jelent 
meg, meséjét bábjátékként előad-
ják, verseit megzenésítik. Legújabb 
könyvében kifejező, lelket-szívet 
elvarázsoló karácsonyi és téli ver-
seket olvashatunk, melyek meg-

fognak, elvarázsolnak bennünket, 
elröpítenek egy szent, misztikus, 
éterien békés világba…” – írja az 
ajánlóban az Uránusz Kiadó vezető-
je, Györgypál Katalin. Hatvannégy 
vers a télről, az ünnepekről, köztük 
a címadó, amely így kezdődik:

A tél csodája az az este,
mikor a csillag a gyermeket keresve

– istállóban az égi kisdedet –
lángra gyújtja mind a szíveket…

A tél csodája (Uránusz Kiadó 2014. 
Illusztrálta Németh János) már 
kapható, s – mint ahogy az ajánló 
is mondja – felnőtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt szól.

TáF.
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Anyakönyvi hírek
sZüLETÉsEK: 
Cák: Preisz Roland és Szepesi Erzsébet lánya Panka. 
Kőszeg: Müller András és Mészáros Mónika leánya Emma; Kulcsár 
Zoltán és Nagy Klára leánya Aliz; Kumánovich Milán és Huller Anett 
leánya Jázmin Mária; Oláh Gábor és Kolnhofer Andrea fia Mirkó; Mol-
nár Kristóf és Horváth Judit lánya Boglárka. 
Kőszegpaty: Tóth Dániel és Pergel Anett fia Kristóf. 
Kőszegszerdahely: Kövecs árpád és Görcs Krisztina lánya Hanna 
Dorka. 
Lukácsháza: Viszket Krisztián és Cseh Szilvia fia Kristóf.

HáZAssáG: Szabó Henriett – Szakály László Zsolt.

HALáLOZás: Raffai Józsefné szül. Lang Julianna, Háziné Vida Gabri-
ella Edit, Lamp Vilmosné szül. Stolzenberg Margit.

csak győzelem
Tizennyolc ország 2300 résztvevő-
jével rendezték meg az SO Katalán 
Nemzeti Játékokat. A november 
2-án záruló versenyek egyik sport-
ága volt a padlóhoki. Ahogyan 
azt már megszoktuk, hazánkat a 
Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club 
képviselte. A 13 fős küldöttség já-
tékosai öt csapatot tömörítő divízi-
óban játszottak.  
– A Winkes fiúk jó álló és kombi-
natív készségről tettek tanúbizony-
ságot. Sokszor szemre is tetszetős, 
magabiztos játékkal mind a négy 
mérkőzést megnyerve szereztek 

aranyérmet – tudtuk meg Pintér 
Istvántól. A mérkőzések eredmé-
nyei: 12:0, 4:0, 15:0 és 4:1.
(A képen: Pintér István 
szakágvezető, Fricz Adrián, Zelenák 
Balázs, Dobronics Tamás, Fricz Bar-
nabás, Fricz Martin, Fricz Márió és 
Németh István edző. Elöl: Böcskei 
Lajos, Fricz Dávid, Horváth Richárd, 
Zelenák Szabolcs, Kurucz ádám.)
A versenyen két nap is megjelent 
Szabó Ferenc barcelonai konzul, 
ő adta át a csapat tagjainak az 
aranyérmet.  
– A versenyt követően, kint élő ma-

gyarok segítségével megtekintettük 
Barcelona nevezetességeit, a No 
Camp Stadiont, a Sagrada Famíli-
át, a belvárost,  a Gaudí házakat.  
Nagy élményt jelentett a 26 fokos 

tenger is – mondta az egyesületi 
elnök. A négynapos út költségeit, 
és a repülőjegyek árát is a vendég-
látók állták. 

TáF

Előre léptek
Bozsok: A futballcsapat életében 
idén jelentős változás történt. A 
távozó edző Kutics László kiváló 
alapokat hagyott hátra. A feladatra 
felkérték – a Bersek iskola testne-
velő tanárát – Kratochwill Zoltánt.  
A közös munka 2014. január 8-án 
kezdődött heti két edzéssel, torna-
termi és uszodai gyakorlatokkal, 
valamint műfüves felkészülési mér-
kőzésekkel. A szezon kezdetén jó 
eredményre sem a játékosok, sem 
a szurkolók nem mertek gondolni. 
Tavaly, az őszi szezon végén a 14 
csapat közül 12. helyen álltak.
A 2014. év tavaszi hajrájában az el-
múlt hét év legjobb helyezését érte 
el, a Megyei III. osztály Szombathely 
csoportjában a 6. helyen végzett 
Bozsok futballcsapata. A Magyar 
Kupában három fordulót játszottak, 
kiejtették Herény és Lukácsháza 
csapatát. A 2014-es őszi szezon 

végén a 2. helyen várják a tavaszi 
nyitányt. Őszi eredmények: 12 győ-
zelem, egy döntetlen, két vereség.
A ,,Mester” – ahogy játékosai ne-
vezik – dolgát megkönnyítették 
az új infrastrukturális fejlesztések, 
amelyeket TAO-s és más pályázati 
pénzekből sikerült megvalósítani. 
Elkészült a pálya világítása és ön-
tözőrendszere, a labdafogó hálók, 
vásároltak új mezeket, labdát, majd 
az öltözőt is megépítették. Elkészült 
a 25 autó befogadására alkalmas 
parkoló, és az 50 fős lelátó. 
Egy-egy mérkőzésen 100 – 120 fő 
a szurkolói létszám, ebben az osz-
tályban a Bozsok SE mérkőzéseit 
látogatják a legtöbben. A játékosok 
összetartását növelik a közös ösz-
szejövetelek. Szerveztek balatoni 
nyaralást, disznótort, a mérkőzések 
után közös vacsorát. Minden támo-
gatást ezúton is köszönnek. Abban 
bíznak, hogy a kitartó munka meg-
hozza a jó eredményt.

KZ

Köszöntések
Decemberben képeslappal köszön-
tötte a születésnapjukat ünneplő-
ket Huber László polgármester úr: 
Bata Ödönné Kovács Franciskát 
(99), Brückler Józsefné Mondl Má-
riát (91), Szakonyi Lajosné Cseh 
Juliannát (91).
Személyesen is felkereste Schrancz 
Antalné Tompeck Máriát (90) (a 
képen) és Orbán Józsefné Péntek 
Vilmát (95). 

Nemzetközi
Gyermek játékok 2014
Az ausztráliai Lake Macquaire-
ben zajló International Children’s 
Games kőszegi vonatkozású ered-
ményei:
Németh Bálint a Jurisich gimná-
zium diákja a soproni küldöttség 
tagjaként az úszó versenyeken 
vett részt. 50 méter pillangón 
27,50 mp-cel  az előkelő 7. helyen 
végzett. (Az előfutamból a 6. idő-
vel, 27,33-mal jutott a döntőbe.) 
100 méter pillangón a 11. idővel 
(1:02,20) került a „B” döntőbe, 
melynek győzteseként (1:01,08) a 
9. helyen zárt. 50 gyorson is „B” 
döntőt úszott. Az előfutamban elért 
27,04 után a finálé 26,94 is a 14. 
helyezést érte el. Az 50 m háton 

elért 30,77 is a 14. idő volt a me-
zőnyben. 
Iskolatársa, Sárközi Dominik a 
szombathelyi csapatban, atlétiká-
ban, 100 méteres síkfutásban in-
dult. A középdöntőbe 11,68 mp-es 
idővel minősítette magát, ahonnan 
11,84-et futva a „B” döntőbe ju-
tott. Ott 12,08-at futva 13. helyen 
végzett a versenyben. 
Szintén a szombathelyi csapat-
ban szerepelt Csizmazia Kornél. 
Az általános iskolát a Bersek is-
kolában befejező horvátzsidányi 
fiú távolugrásban 515 cm-t ug-
rott, ami a 24. helyezést jelen-
tette.

-haniti
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Boksz: Hámori a bajnok
Bajnoki címet szerzett Hámori 
ádám Kecskeméten, az ökölví-
vók felnőtt Magyar Bajnokságán. 
A versenyen öten képviselték a 
Fitt-boksz ÖE-t. A kőszegiek fel-
készülése nem volt zökkenőmen-
tes, de így is helytálltak. Annak 
ellenére, hogy Tóth József (69 
kg), Németh Gábor (75 kg) és 
Krajcár Tamás is az első körben 
búcsúzott, edzőjük jónak értékel-
te a teljesítményüket, talán csak 
Tóth kissé visszafogott öklözése 

jelentett csalódást. A 81 kg-ban 14-en indultak. Bugyik Imre két szép 
győzelemmel jutott az elődöntőbe, ahol nagy csatára késztette a sokszoros 
magyar bajnok Harcsa Norbertet, aki végül érvényesítette a papírformát. 
Hámori erőnyerőként kezdett, a legjobb nyolc között a 2. menetben zárta 
rövidre a küzdelmet. Az elődöntőben ellenfelét a versenyorvos sérülés mi-
att nem engedte szorítóba lépni. A döntőben elégtételt vehetett Harcsán 
a klubtárs legyőzéséért. A TV jóvoltából a kőszegiek élőben láthatták mér-
kőzését, amelyen végig irányított. Többet, pontosabban és erőteljesebben 
ütött. Nem mindegyik pontozó látta így. Az osztott pontozás talán az ellen-
fél tekintélyének szólt, de a lényeg a mérkőzésvezető Hámori ádám kezét 
emelte a magasba. Hámori hatodik magyar bajnoki (második felnőtt) cí-
mét ünnepelhette. Varsányi áron említést tett a felkészülési problémákról, 
de a mutatott teljesítménnyel és az elért eredményekkel elégedett volt. 
Kiemelte, hogy az örömteli évzárásért sokat dolgoztak edzők és verseny-
zőik. A támogatók hozzáállása is kellett az év sikereihez.
November 22-én Mühlhausenben Thüringia tartományi válogatottja lépett 
szorítóba a Nyugat-Dunántúli Ökölvívó Régió csapata ellen. A kőszegi 
résztvevők jól teljesítettek: Jankó Krisztián, Tóth József, Bugyik Imre győz-
tesen hagyták el a szorítót. Radics Béla meccse döntetlenül végződött. 
Jankó Krisztián elnyerte a legtechnikásabb versenyző különdíját.
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Labdarúgás: Három meccs, négy pont
Három hazai meccsel zárult a megyei I. őszi sorozata a Kőszegi SE-nek. 
Nehéz derbivel kezdődött: a dobogóra pályázó Répcelakot fogadták. Mély 
talajú pályán a küzdelem dominált. A második félidőben mindkét csapat 
eldönthette volna a maga javára a meccset, de végül maradt a Kőszegnek 
talán értékesebb a 0:0-ás döntetlen. A Csepreg ellen többen hiányoztak 
a KSE-ből. A mérkőzés nagy részében uralták a játékot. Csak a gól hiány-
zott. A vendégek „véleményes” tizenegyesből elért találata, nagy csalódást 
okozva a Csepreg javára döntötte el a mérkőzést, akik a három ponttal 
beérték a táblázaton a kőszegieket. A záráson, a Rábapaty ellen kötelező 
volt a győzelem. A kényszer béklyót rakott a lábakra. A játék az ellenfél 
térfelén volt, de hiányzott az átütő erő. Váratlanul a „patyiak” szereztek 
vezetést, de még jókor jött Molnár Csaba bombagólja a félidő hajrájában. 
A második játékrészben sikerült a győztes gólt is begyötörni, így három 
ponttal búcsúzni a szezontól. A Kőszegi SE 22 ponttal a középmezőnyben 
zárta a bajnokság első körét. A rossz kezdés után a középszakaszban öt 
mérkőzésen szerzett 13 pont alapozta meg, hogy viszonylag kedvező hely-
ről várhatják a tavaszt. 

Eredmények: Kőszegi SE-Répcelaki SE 0:0 (0:0), Kőszegi SE-Csepregi SE 0:1 
(0:0), Kőszegi SE-Rábapatyi KSK 2:1 (1:1) gólok: Molnár Csaba, Sándor.

Húzós mérkőzésekkel zárta az őszi sorozatot a megyei III-ban a 
Kőszegfalva is. A pillanatnyi dobogó két képviselőjével is játszottak. A Cák 
és a Vasasszonyfa is érvényesítette a papírformát. Egy-egy félidőn át jól 
tartották ugyan magukat, de a második félidő mindkét esetben az élcsa-
patoké volt. Horvátzsidányban viszont magabiztos 5:0-lal gyűjtötték be 
a három pontot, és stabilizálták helyzetüket a középmezőny alsó felében. 
A mezőnyvégi két hárompontos csapat fölött hét csapat áll nyolc ponton 
belül. A Kőszegfalva a 11. helyen áll. Ehhez a fenti három pontra nagy 
szükség volt.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Cák SE 2:4 (2:2), gólok: Nagy, Pukler, 
Horvátzsidányi SE-Kőszegfalvi SE 0:5 (0:4) gólok: Nagy (2), Pukler, Peresznyei, 
Horváth Dávid, Kőszegfalvi SE-Vasasszonyfa SE 1:6 (1:2) gól: Nagy.

Kosárlabda: Két győzelem, négy vereség
Elrajtolt a kosárlabda megyei bajnokság (Szombathely Város- Városkör-
nyék Bajnoksága). Az előző években megszokhatták a kőszegi kosarasok, 
hogy a Szembeszél borsot tör az orruk alá. Sajnos a tendencia nem tört 
meg idén sem. A csapat megsínylette a csapatkapitány Barabás Krisztián 
távollétét. Szendrő Imre korai kiállításával (egy a javára meg nem ítélt 
fault után törlesztett meggondolatlanul) a palánk alatti játékban is meg-
gyengült gárda vereséget szenvedett. Az első hazai mérkőzésen a tavalyi 
bajnok sárvári csapat ellen a tisztes helytállás volt a cél. Jól is tartották 
magukat, de a bajnok győzelmét nem fenyegette veszély. A szombathe-
lyi Kosáreső ellen, indulatoktól sem mentes mérkőzésen a hajrá adok-
kapokjából az ellenfél jött ki jobban. A Bük ellen, pontgazdag mérkőzésen, 
ám némiképp váratlanul, megszületett az első győzelem. A Vasvár ellen 
még 10 dobott ponttal sikerült megfejelni az eredményt. A futóórával mért 
idő mellett dobott 85 pont igazán szép termés. Hatan jutottak tíz pont 
fölé. A SzoESE II. ellen a játék nagy részében kézben tartotta a mérkőzést 
a Kőszeg. A végjátékban azonban elég volt néhány hiba, kapkodás, és az 
ellenfél fordítani tudott. Kár: nyerési esélyt szalasztottak el a csapatkapi-
tány, Barabás Krisztián, nélkül felálló kőszegiek.

Eredmény: Szembeszél-Kőszegi SE 53:33 (13:10, 12:7, 17:11, 11:5), Kő-
szegi SE-S.A.K.K. (Sárvár) 56:80 (19:25, 12:11, 10:22, 15:22), Kosáreső 
SE-Kőszegi SE 54:39 (9:10, 14:7, 10:11, 21:11), Kőszegi SE-Büki TK 75:52 
(21:9, 16:20, 14:13, 24:10), Kőszegi SE-Vasvári KSE 85:60 (24:11, 18:19, 
16:17, 27:13), SzoESE II.-Kőszegi SE 77:68 (15:20, 18:12, 12:18, 22:18).

Teke: Győzelem, helytállás, csalódás
Vasi rivális, a szentgotthárdiak legyőzésével aratta harmadik győzelmét a 
KSE az NB I. nyugati csoportjában. Egységes teljesítmény vezetett a siker-
hez. A herendiek ellen mindez kevésnek bizonyult. Hiába a közel 550 fás 
átlag, az ellenfél 81 fával győzött, s mindössze egy egyéni pontot enge-
délyezett. Jól jött volna ez a forma a Csákánydoroszló ellen. Hazai pályán 
többen is gyengélkedtek: az alig több mint 510 fás átlag, két bőven 500 
alatti pályával csalódást keltő vereséget eredményezett. A 3:8-as győze-
lem-vereség arány a bajnoki félidőben a 11. helyhez elég a 12 csapatos 
mezőnyben. A sereghajtót egy ponttal előzik meg a kőszegiek, de a kö-
zépmezőny sincs túl mesze. (Az ötödik 5, a hetedik 3 ponttal tart előrébb.) 
Látszik: a tavaszi szezonban minden mérkőzésnek, minden megszerzett 
pontnak nagy jelentősége lesz.
Az ifi a 9. helyen telel. A Kőszeg II.  a megyeiben az 5. helyen áll.

Eredmény: NB I-Nyugat Kőszegi SE-Thermalpark-Szentgotthárd VSE 5:3 
(13:11, 3221:3131), Horváth 512, Bagi 571, Szegedi 529, Polgár 570, 
Biczó 515, Kozmor 524; Herend Városi TK-Kőszegi SE 7:1 (15:9, 3407:3326), 
Bagi 595, Biczó 538, Horváth 542, Hafenscher 562, Polgár 528, Szegedi 561; 
Kőszegi SE-Csákánydoroszló 2:6 (8:16, 3076:3139) Horváth 545, Bagi 566, 
Szegedi 503, Polgár 500, Biczó 477, Kozmor 485. (Vastagítva a pontszerzők) 
Ifi: Kőszegi SE-Thermalpark-Szentgotthárd VSE 4:0 (5:3, 1001:962), Herend 
Városi TK-Kőszegi SE 4:0 (5:3, 1075:990), Kőszegi SE-Csákánydoroszló 1:3 
(935:948). Megyei Vasjármű TK-Kőszegi SE II. 5,5:2,5 (8:4, 2582:2462); 
Kőszegi SE II.-Körmendi Teke SE 7:0 (7,5:4,5, 2435:2405); Kőszegi SE II.-
Thermalpark-Szentgotthárd VSE II. 5,5:3,5 (6:6, 2443:2391).

DIÁKSpORT
Birkózó bronz

Pontyos Gábor öt győzelem mellett, mindösz-
sze egy vereséget szenvedett tatabányán, a 
2003–04-ben születettek szabadfogású orszá-
gos döntőjén. Remek menetelésének a diák 
II. korosztály 42 kg-os súlycsoportjának 32 fős 
mezőnyében bronzérem lett a jutalma. Fábián 
Kristóf 54 kg-ban a 4–5. helyen végzett.
Jól szerepeltek a birkózók az I. Bükfürdő Kupán 
is. A csapat a pontverseny előkelő 3. helyén zárt. 
Kor és súlycsoportjában Pontyos Boglárka, Va-
dász Gergő és Fábián Kristóf a dobogó legfelső 
fokára állhatott. Jakab Örs, Kovács Lóri, Pontyos 
Gábor  és Francsics Erik második, Horváth Márk 
és Kovács Gergő harmadik helyezést ért el.

Pályabajnokság

Hagyományos rendezvénye a Városi Diáksport 
Bizottságnak az őszi felkészítő, tehetségkutató 
pályabajnokság. Az időjárás az első három kor-
csoporttal kegyesen bánt, de a 7–8. osztályosok 
versenyét az eső és a pálya alkalmatlansága miatt 
halasztani kellett. A rendező iskolának sajnos nem 
sikerült új időpontot találnia, így a legnagyobbak 
őszi versenye elmaradt. Az időpntok kitolódása 
miatt ugyanerre a sorsa jutott az őszi mezeifutás 
is. A megrendezett versenyek viszont izgalmas 
versenyeket hoztak: sokszor tizedek, centik dön-
töttek az elsőségről, és az érmek sorsáról.

Győztesek: I. kcs. 60 m Weidl Mónika/BE 10,4, 
Fábián Dávid/BA i.n., 400 m Polyák Dzsesszika/
BA 1:31, Fábián Dániel/BA 1:28, kislabda Weidl 
Mónika/BE 20,98, Mozsár Patrik/BA 23,48, 
4x50  lány Balog 39,0, fiú Balog 38,1. II. kcs. 
60 m Göbölös Evelin/BA 9,4, Maitz Gergő/BA 
9,1, 600 m Iker Natália/BA 2:06,4, Sodics Bá-
lint/BA 2:06,4, távol Göbölös Evelin/BA 348, 
Wölfinger Erik/BA 352, kislabda Nagy Petra/BA 
23,63, Gácsi Marcell/BA 30,85, 4x100 lány Ba-
log 1:09,5, fiú Balog 1:08,2. III. kcs. 60 m Hankó 
Annamária/BA 8,5, Ecker Dávid/BA 8,1, 800 
m Spanraft Liza/BA 2:52,4, Németh Márk/BA 
2:40,3, távol Decsi Dorka/BA 419, Ecker Dávid/
BA 398, kislabda Lőrincz Dorina/BA 33,20, Por-
koláb Máté/áH 46,30, 4x100 lány Balog 1:02,5, 
fiú Balog 1:02,9, svédváltó lány Balog 3:04,2, fiú 
Balog 2:51,6.
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Mikulás-kupa teremlabdarúgó torna

Négy korcsoport, 48 mérkőzés, 229 gól, a házi-
gazda 100 %-os sikere. Röviden ennyi a Balog 
iskola hagyományos Mikulás Kupa teremlab-
darúgó tornáinak mérlege. A III. korcsoport 15 
mérkőzésén 101 gól esett, ami csaknem hétgó-
los meccsenkénti átlagot jelent. A Balog iskola 
csapatai, a négy győzelem mellett két harma-
dik helyezést is elértek. A Bersek az ezüstökre 
„hajtott rá” hármat is gyűjtött belőle. A Tolnay 
egy ezüstöt a zsirai iskola két bronzot gyűjtött. 
A korcsoportok gólkirályai: I. kcs. Fábián Dániel 
(Balog I.) 14 gól, II. kcs. Vert Tamás és Piskor 
Bendegúz (mindkettő Balogh I.) 4-4 gól, III. 
kcs. Ecker Dávid (Balog I.) és Mercs László 
(Bersek) 10-10 gól, IV. kcs. Abért Márk (Balog 
I.) 8 gól.

Úszás Mikulás-kupa

A Kőszegi Úszó és Triatlon Klub Mikulás-kupa 
úszóversenye idén körzeti diákolimpia is volt 
egyben. A versenyen a legkisebbektől (Pici kor-

csoport) a felnőttekig mindenki versenyezhetett. 
A kőszegieken kívül szombathelyi, körmendi, 
gyöngyösfalui indulókat is regisztráltak, sőt 
Marcaliból, Locsmándról és Oberpullendorfból is 
voltak rajtolók. A szombati időpont a gimnazis-
ták közül a kollégistáknak és bejáróknak nem 
volt ugyan szerencsés, de tízen így is képviselték 
a Jurisichot. A kilenc versenyszámban összesen 
192 eredmény született. (Egy versenyző maxi-
mum három számban indulhatott. 25 m gyorson 
100 méter mellen, illetve gyorson 30 indulót 
regisztráltak. Az egyes számokban a korcsoport 
legjobbjai oklevelet kaptak, a három szám ösz-
szesített helyezése alapján a legjobbak nyakába 
érem került.

Területi kosárlabda diákolimpia

Nincs szerencséjük a Vas megyei iskoláknak a 
kosárlabdával. A legtöbb csapat szinte esélyte-
lenül lép pályára, az olyan mérkőzéseken ahol az 
ellenfél falcós vagy körmendi egyesületi háttérrel 
rendelkezik. Egyre több iskola el sem indul. Így a 

hatodik korcsoportban a Jurisich gimnáziumnak 
a területi versenyen egyetlen ellenfél maradt, 
a Körmend U21-es csapatával gyakorlatilag 
megegyező Kölcsey gimnázium. A gimnázium 
kis tornaterméhez szokott játékosoknak élmény 
volt a kibővített körmendi csarnokban pályára 

lépni, de az ellenfél győzelme egy pillanatig sem 
forgott veszélyben. Amíg erővel bírták „látótá-
volságon” belül tudtak maradni, de a második 
félidőben azért nagyra nőtt a különbség. Az 57 
dobott pont dícséretes, de a megyei döntőbe 
természetesen magabiztosan jutott a Kölcsey 
csapata.

Eredmény: Körmend, Kölcsey FG-Kőszeg, Jurisich 
MG 93:57 (25:13, 21:18, 22:8, 26:18) A csapat. 
Szücs Sándor, Palotai áron (9), Kiss Erik (9/3), 
Varga áron (18), Csonka Atila (16), Gaál Bence, 
Barbalics Mátyás, Kovács Márton, Vörös Bálint.

Helyesbítés!
Előző számunkban a VIII. síugró Chernel Ku-
páról szóló cikkünkben egy versenyző neve 
tévesen jelent meg. Helyesen: Pónácz-Tóth 
Dárius. Az érintettől elnézést kérünk!

szenior teke
A Kőszegi SE három tekése szerepelhetett a 
zalaegerszegi (Andráshida) területi szenior teke 
döntőn. A rendhagyó lebonyolítás: 104 vegyes 
gurítás (pályánként 13 teli, 13 tarolás) miatt az 
eredmények összevetése más versenyekkel csak 
viszonylagos lehet, de Kozmor László 502 fája 
(328 teli, 174 tarolás) mindenképp kiváló ered-
mény. Második helyezést és az országos döntőbe 
jutást jelentett. Sárközi Lajos (447/300,147) 
14. Mógor László (409/296,113) 27. helyezést 
ért el.
Az országos döntőn (Budapest, TÜKER pálya) 
már a szokásos 100 vegyes gurításban rendez-
ték a versenyt. Kozmor 439 fával (302, 137) az 
előkelő 11. helyen zárt a 31 fős mezőnyben.

-haniti
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljeskörû, a hir-
detés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonat-
kozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenn-
tartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekrôl érdeklôdjön bank-
fiókjainkban és a www.sopronbank.
hu oldalon!

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

SEMPALA
kombinált betét

5,50%, EBKM 5,50%

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 6 hónapos 
lekötött betét kamatláb évi

• minimum 50%-a 5 vagy 10 éves futamidejû 
egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi 1,40%, EBKM 1,40%.


