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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.

AMIt KeresÜNK
Életünk tele van „imádnivaló” dolgok-
kal. Imádjuk a nagyi főztjét, egy foci-
csapatot, imádjuk nézni az ablakból, 
ahogy kint szállingózik a hó, imádjuk a 
gyerekeket, a zenét. Ha egy nap meg-
számolnánk, hányszor halljuk vagy ejt-
jük ki ezt a szót, nagyon meglepődnénk 
a végeredményen. Világos, hogy a sze-
retet egy nagyobb fokát akarjuk kife-
jezni vele. De nézzünk az „imádni” szó 
jelentésének a mélyére! A héber, arámi 
és görög megfelelőjét így fordíthatjuk 
le: leborulni valaki előtt, elismerve fel-
sőbbrendűségét, hatalmát, meghajolni, 
földre esni, alázatosan könyörögni. Ez 
a leborulás a legmélyebb tisztelettel és 
odaadottsággal azonos. Aki felé imá-
dással fordulunk, attól sokat várunk: 
áldást, védelmet, életünk beteljesíté-
sét. Nos, igaz lehet ez a nagyi főztjére, 
a focicsapatunkra vagy a hóesésre? 
Az ember ősidőktől fogva keresi Istent, 
aki felette áll, vágyik rá, aki annyira 
tökéletes, hatalmas és jóságos, hogy 
megérdemli az ember hódolatát. Köz-
helyesen hangzik, hogy a XXI. század 
embere elvesztette ezt az „imádási 
készséget”, és inkább önmagát teszi 
istenné, önmaga számára keres hó-
dolókat. Talán régimódinak tartjuk az 
Istent imádni, talán félünk is tőle, hogy 
az imádásban az Ő lábai elé helyezzük 
az életünket. Éppen ebben az imádás-
ban van az, amit keresünk: az áldás, a 
védelem és éltünk beteljesülése.   
Isten Gyermekké lett. Feloldotta a fé-
lelem bilincseit, megerősítette hívó 
szavát, amely ma is érvényben van. 
Ha imádó hódolattal várjuk közelgő 
Királyunkat, Ő pontosan a szeretetnek 
azzal a magasabb fokával ajándékoz 
meg minket, amire vágyakozunk. Meg-
tisztítja és megszenteli emberi kapcso-
latainkat. Nincs tehát más, komolyabb 
feladatunk, mint Ady Endre szavait 
követni: „Imádni az Istent/ És egymást 
szeretni”.

Veronika nővér
Fényképezte: Kámán zoltán

BÉKÉSSÉG FÖLDÖN AZ EMBERNEK!
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Kőszeg hírei

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: 2017. január 4.

dr. zALáN GábOr jegyző: december 14., 2017. január 11.
bástHy béLA alpolgármester: december 21., 2017. január 18.

dr. NAGy edINA aljegyző: 2017. január 25.

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

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
IssN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6325 példányban

www.sopronbank.huf

CSOK
esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió 
forintos lakáscélú támogatás segítségével! 
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy 
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi 
otthonteremtési kedvezmény Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás.

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

Garda Fesztivál
November 5-6-án Kőszeg várost 
az iparosok csapata képviselte a Ti-
hanyi Garda Fesztiválon. Az általuk 
főzött halászlé aranyérmes lett, és 
elnyerték a „legszórakoztatottabb 
csapat” vándorserleget is.
A két település a Városok és Fal-
vak Szövetsége keretében talált 
egymásra. Az iparosok ezúttal 
másodszor képviselték Kőszeget 
a balaton partján lévő hagyomá-
nyos fesztiválon. A jelmezbe öltö-
zött férfiak idén is jó hangulatot 
teremtettek, ezért kaphatták meg 
a vándorserleget. A tervek szerint 
jövőre is biztosan részt vesznek 
a rendezvényen, a vendéglátók 
viszonzásként jellegzetes balato-
ni programjaikkal érkeztek meg 
az Orsolya-napra. Huber László 
polgármester november 24-én a 
testületi ülésen megköszönte az 
iparosok aktív részvételét.

Filmbemutató
November 17-én tartották „A ma-
gyar történelem 3D-ben” című film 
sajtóbemutatóját a Jurisics-várban. 
Az érdekeltségnövelő pályázat 
eredményeképpen december 1-től 
a vár földszintjén tekinthető meg 
a film. A szervezők abban bíznak, 
hogy a helyi és a hozzánk érkező 
diákoknak, turistáknak plusz él-
ményt nyújt a látványos filmbemu-
tató. Ehhez kedvezményt adnak, 
hiszen várkártyával 50%-os áron 
lehet megtekinteni. 
A film hiánypótló, és biztosan le-
köti a nézők figyelmét. A vászon-

ról szembe fordul a puskacső, egy 
szovjet tank is megérkezik, talán 
olyan, amilyen ’56 november 4-én 
a Szentháromság-szobor mellett fi-
gyelte a templomba indulókat. Ha-
zánk történelméből jelennek meg 
látványos pillanatok a produkció-
ban, amelynek beszerzését Pócza 
Zoltán kezdeményezte.

Tíz éve
Tíz évvel ezelőtt, 2006 októberében 
választották meg Huber Lászlót 
a város vezetőjének. A november 
24-én megtartott testületi ülésen 
a képviselők nevében básthy béla 
alpolgármester köszöntötte a vá-
rosvezetőt, és átadta a képviselők 
által aláírt emléklapot.

Bejelentésről
Lakossági bejelentésről tárgyaltak 
a képviselők november 24-én. A 
Táncsics Mihály utcában egy csa-
tornabeszakadás miatt beázták 
a pincék, ezért mintegy 50 méter 
hosszan cserélni kell a vezeték-
rendszert. Erre a feladatra a kép-
viselők 920 ezer Ft felhasználását 
szavazták meg.

Talán húszmillió
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
november 16-án írt levélében tá-
jékoztatta a városgondnokságot, 
mint Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatót, hogy van lehetőség 
a közszolgáltatás során keletkező 
veszteség kompenzálására tá-
mogatási kérelem benyújtásával.  
Ennek megtételéhez képviselő-
testületi döntésre volt szükség.  
Kovács István városgondnok el-
mondta, hogy az elmúlt évben a 

hulladékgazdálkodásból származó 
hiány elérte a 30 millió Ft-ot. Egy 
korábbi kérelem alapján már 11 
millió Ft megérkezett a számlára 
támogatásként. Optimista számí-
tások szerint húszmillió Ft lehet 

az újabb támogatási összeg. Erre 
megvannak a remények is, hiszen 
tavaly 1,1 milliárd Ft-ot adott át a 
Kormány támogatásként az érin-
tetteknek, idén erre 4,2 milliárd Ft 
áll rendelkezésre.     
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KŐSZEG, ROHONCI U. 21.
MEGKÖZELÍTHETŐ AZ EGÉSZSÉGHÁZ 

ÉS A ROHONCI UTCA FELŐL IS!
INGYENES PARKOLÓ AZ UDVARBAN!

Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

 A kockázatok és mellékhatások tekintetében 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze 

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

KIEMELT AKCIÓINK:
Az akció időtartama 2016. december 13-tól 2017. január14-ig, vagy a készlet erejéig.

ORAL�B STAGES 
POWER 

ELEKTROMOS
GYERMEKFOGKEFE 

STARWARS ILLETVE 
JÉGVARÁZS KIADÁSBAN

BLEND�A�DENT 
MŰFOGSORRÖGZÍTŐ 

EXTRA ERŐS 
VAGY EXTRA FRISS 

47g

Eredeti ár: 8028,- FtKedvezményes ár:

 5990,- 
Forint

25-25-25%
8028,- Ft88
nyes ár:

90,-00
t

5%%5%%

Eredeti ár: 9025,- Ft

Kedvezményes ár:

7999,- 

Forint

-12%-12%

Eredeti ár: 1399,- FtKedvezményes ár:

990,- 
Forint 

-30%-30%

Forint

ORAL�B VITALITY
3D WHITE 
ELEKTROMOS 
FOGKEFE 
+2 FEJJEL FELNŐTTEKNEK

O
3D
EL
FO
+2++++++++++

A költségvetésről
A képviselők számára elhangzott 
tájékoztatás szerint az önkor-
mányzat idei költségvetésének 
módosítása az első három negyed-
évre vonatkoztatva a támogatások 
nettósítása után 25,8 millióval 
növelik a bevételek és a kiadások 
összegét, de a költségvetési hiány 
változatlanul 166,4 millió Ft. En-
nek fedezete a maradványból biz-
tosított.
A központi bevételek közül a 
legjelentősebb a bérpolitikai in-
tézkedések támogatása. bérkom-
penzációra 2,5 millió Ft, a szoci-
ális ágazati pótlékra ötmillió Ft 
támogatás érkezett a Kormánytól. 
A város intézményei is részesültek 
a központi pótlólagos támogatá-
sokból. A múzeum pályázat útján 
3,8 millió Ft-ot kapott. A képvi-
selő-testület határozata alapján 
az általános tartalék terhére a Kő-
szegi Sport Egyesület 932 ezer Ft 
támogatásban részesült. A város 
területén található út felújításá-
hoz, karbantartásához egy helyi 
vállalkozás 1,02 millió Ft-ot adott 

át. A városüzemeltető kft. részére 
a rézsűvágó gép beszerzéséhez 
a pénzügyi fedezet biztosított. A 
vagyonhasznosítási tartalékból a 
harmadik negyedévben 1,08 millió 
Ft-ot használt fel az önkormányzat 
különböző ingatlanok értékbecslé-
sére, egy vendégszoba karbantar-
tására, illetve a Szulejmán kilátó-
hoz szükséges szakértői vélemény 
elkészíttetésére. (9.old)
Az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséhez százmillió Ft támo-
gatást kapott a Kormánytól. Ebből 
a pénzből a beruházások elkészül-
tek. Megtörtént a Központi Óvoda 
hátsó épületrészének felújítása, a 
Temető utca második szakasza új 
aszfaltburkolatot kapott, kiépí-
tették a szegélyköveket, megtör-
tént a Jurisich Miklós Gimnázium 
sportpályáinak, illetve a balog 
iskola szennyvízelvezető rendsze-
rének felújítása. Új beruházásként 
épült meg az Egészségháznál a 
kerékpárút, amely elvezet a lakó-
telepig. 

Kz
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Közeledve az év végéhez szokás 
visszatekinteni a mögöttünk ha-
gyott évre és számadást készíteni 
arról, hogy milyen évünk volt, mi-
ben sikerült előrelépni.
Úgy gondolom elmondhatjuk, alap-
vetően jó évünk volt 2016, – habár 
ha az időjárás szeszélyeire gondo-
lunk, akkor vegyesek az érzelmeink. 
Gondolok itt a szokatlanul erős áp-
rilisi fagyra és a nyári jégverésekre, 
melyek sok embernek, családnak 
és vállalkozásnak okoztak tetemes 
kárt és keserűséget. remélem, hogy 
ezek a szélsőséges időjárási jelensé-
gek hosszú időre elkerülik a várost, 
nem keserítik meg az életünket.
De nézzük, mi az amire büszkék 
lehetünk és szívesen emlékezünk 
vissza! bizonyára jó érzés tölt el 
mindenkit, ha a fúvószenekar 150 
éves jubileumi ünnepségére gon-
dolunk vissza. Megállapíthatjuk, 
hogy fúvósaink – az ország legré-
gebbi zenekarához méltóan – gaz-
dag és nagyon magas színvonalú 

programmal lepték meg a helyi és 
távolabbról érkezett sok-sok zene-
rajongót. büszkék lehetünk rájuk! 
Úgy gondolom, büszkék lehetünk 
a nagyon jól sikerült 10. jubileumi 
„Félhold és telihold” Kőszegi Ost-
romnapok rendezvényére is. Ismét 
bebizonyosodott, hogy az összefo-
gásnak, a civil akaratnak milyen 
óriási ereje van Kőszegen. Erre az 
erőre a jövőben is szükség lesz, 
melyre építhetjük nagy rendezvé-
nyeinket! Szintén ennek az erőnek 
– na meg a kegyes időjárásnak – 
köszönhetően a Kőszegi Szüret és 
az Orsolya-napi Vásár is számtalan 
maradandó kellemes élményt nyúj-
tott a résztvevőknek és a rengeteg 
érdeklődőnek. Köszönet érte!
Az önkormányzat háza táján is tör-
téntek fontos, örömteli események. 
Sikerült végre felújítani a Temető 
utca legrosszabb szakaszát és meg-
oldottuk a Jurisich Miklós gimnázi-
um kosárlabdapályájának használ-
hatóvá tételét és rendeztük a balog 
iskola súlyos akut szennyvízelveze-
tési problémáit. Mindezek belügy-
minisztériumi pályázati támogatás-
ból (100 millió Ft) valósulhattak 
meg, mint ahogyan az egészségház 

biztonságos megközelítését szolgáló 
kerékpárút megépítése is. Ugyan-
csak pályázati pénzből (30 millió Ft) 
tudtuk felújítani a Központi Óvoda 
egy részét is, melyet a Területfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) for-
rásaiból tervezünk továbbfolytatni, 
illetve befejezni. Egyébként az év 
folyamán több pályázatot is készítet-
tünk el és adtunk be a TOP-ba. Ezek 
a következők: csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése; óvodák felújí-
tása; orvosi ügyelet fejlesztése;ipari 
park alapinfrastruktúra kiépítése;  
közlekedésfejlesztés, úgy mint a 
Pogányi út megépítése és kerék-
párutak kialakítása a városon belül 
és az Abért tóig; a városmajor kör-
nyezettudatos rehabilitációja, mely 

a piac korszerűsítését is magában 
foglalja. Jelenleg ezek a pályázatok 
elbírálás alatt vannak, bízunk a po-
zitív eredményben.
Örvendetes az is, hogy magasabb fo-
kozatba kapcsolt a KrAFT program 
végrehajtása. Ennek köszönhetően 
létrejöhetett Kőszegen a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete (iASK) és 
elindulhatott a veszprémi Pannon 
Egyetem Kőszegi Kampuszán a 
képzés. Igaz, hogy egyenlőre csak 
kisebb hallgatói létszámmal, de a 
jövőben ennek dinamikus növeke-
dése várható. Az év során számos 
rangos nemzetközi eseményt és több 
kulturális és tudományos programot 
is szervezett az iASK és a Pannon 
Egyetem. Ezek bővítették, színesítet-
ték a programkínálatot és emelték 
Kőszeg rangját, imázsát.
Kedves Kőszegiek!
Azt remélem, hogy 2017-ben Kő-
szeg városa legalább az idei ütem-
ben fejlődik tovább. Önöknek pedig 
sok sikert, örömet, boldogságot és 
mindezek megéléséhez nagyon jó 
egészséget, valamint szeretetteljes, 
áldott, békés Karácsonyt kívánok!

Huber László
polgármester

 

Az Írottkö Natúrparkért 
Egyesület és a Tourinform 

munkatársai békés karácsonyt, 
eredményes, boldog új évet 

kívánnak!  
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naKőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 
nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi 
ingatlanok értékesítése tárgyában: 

• Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I. emelet 3. sz. alatti 68 m2 nagyságú 
lakás

• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt. 2. sz. alatti 34 m2 nagyságú lakás
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal faliújság-
ján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 
94/562-517, 94/562-529).

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. december 15-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel a Jurisics-
vár lovagtermében KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre ezúton 
tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás tárgya: A Vas Megyei Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) forrásaiból Kőszeg Város Önkormányzata által meg-
valósítani tervezett fejlesztések ismertetése.
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szer-
vezetek képviselői a közmeghallgatás tárgyában közérdekű kérdést 
és javaslatot tehetnek!

Huber László polgármester
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Álláshirdetés
Kőszeg város egyik felnőtt 
háziorvosi körzetébe AdMI-
NIsztrátOr/OrvOsÍrNOK 
munkakörbe keresek mun-
katársat részállásban a ren-
delési idő időtartamára. 
Előnyt jelent a számítógép 
készség szintű használata és 
diktálás melletti gyors gépe-
lési sebesség. 
Érdeklődni munkaidőben: 
dr. Hang Dóra: 30/897-5147

Hiányszakmák
Kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Kő-
szeg és térségében – ezt állapította meg a 
Szombathelyi Járási Hivatal által a város kép-
viselőinek kiadott tájékoztató. (Mint ismeretes 
a korábbi kőszegi munkaügyi hivatal a megyei 
székhelyhez tartozik egy éve, és Munkaerő Piaci 
Pontként szerepel a nyilvántartásban.)
A 2016. szeptemberre vonatkozó adatok sze-
rint 382 fő volt a regisztrált álláskeresők száma, 
amely a korábbi évekhez viszonyítva 22, illetve 
92 fővel alacsonyabb. A Vas megyei városokkal 
összehasonlítva Kőszeg harmadikként rendelke-
zik a legkedvezőbb adatokkal. baloghné Mol-
nár celeszta által elmondottak szerint a hivatal 
munkájában központi szerepet kapott a közfog-
lalkoztatás. Az álláskeresők többségére jellemző 
a szakképzettség hiánya. A hivatal számára egy 
pályázat keretében volt, (van) lehetőség képzések 
indítására. Ősszel közel száz érintettet kérdeztek 
meg a képzésben való részvételi hajlandóságról, 
ötvenen mondtak igent. Egy tanfolyam már elin-
dult egy hiányszakmában, és továbbiak elindítá-
sán november végén még dolgoztak a szakem-

berek. Az elhangzottak szerint a munkaerő piaci 
pont közvetítésével határvadász képzésre nem 
volt jelentkező a térségből. A cégek munkaerő 
igényeinek a kielégítése érdekében honlapot 
indítottak a külföldön dolgozó, de hazaindulók 
számára azért, hogy tájékozódhassanak az elhe-
lyezkedési lehetőségekről. Tényként hangzott el, 
hogy a vállalkozások keresik az új dolgozókat, a 
távolról érkezők számára szálláslehetőséget biz-
tosítanak. 
rába Kálmán alig fogadta el a nyilvántartási 
adatokat, szerinte a stagnáló munkaerő piacon 
további kihívások vannak, az Ausztriában dolgo-
zók javítják a statisztikai adatokat. A Munkaügyi 
Hivatal osztályvezetője tényként állapította meg, 
hogy növekedett az elmúlt években a foglalkoz-
tatottság. Az álláskeresők több munkahelyből 
választhatnak, a vállalkozások pedig versenyez-
nek a képzett a munkaerőért. A csökkenő létszá-
mú álláskeresők között a hátrányos helyzetűek 
részaránya folyamatosan emelkedik. A cégek 
alig keresik felvételre az időseket, a képzetlene-
ket, a fizikailag alkalmatlanokat. Ezért indították 
el a képzéseket, amely enyhítheti a hiányszak-
mák helyzetét. 

Kz

Jó bevételt jelentett az önkormányzat számára a 
2013-ban Kőszegen forgatott Kossuthkifli című 
film – mondta a képviselőknek november 24-én 
Huber László polgármester. A képviselők ezen a 
napon döntöttek a filmforgatások során igénybe 
vett területek használati díjáról, amelyet a fo-
gyasztói árindex alapján lehet módosítani.
Az MTVA 2016 decemberében forgat filmet 
Kőszegen egy turisztikai filmsorozat részeként. 
Ennek érdekében a stáb látogatást tesz Velem, 
Írottkő-kilátó térségében is. A záró felvételeket 

Kőszegen rögzítik. Információink szerint az or-
szág több pontján felvett részeket a következő 
évben láthatják a tévénézők. 
A Kossuthkifli című 
filmet 2013 szeptem-
berében forgatták, és 
a stáb alaposan átren-
dezte a Jurisics teret. 
Az igénybe vett terület 
díjaként több millió fo-
rintot hagytak itt a vá-
rosban, a statisztákat 
is jól megfizették. 

Filmforgatás 

Kőszegi Sör 
Idén volt a helyi sörgyártás 120. évfordulója. 
Szinte napra pontosan 2016. április 29-én mu-
tatták be az újjászületett Kőszegi Sört. Ennek híre 
bejárta az országos médiákat (TV, rádió, maga-
zinok) erősítve a város hírnevét. Kiss András a 
fejlesztés és gyártás elindítója, nem csupán a 
kézműves sört kívánta népszerűsíteni, hanem 
Kőszeget is. Több kreatív kampányt is indított, 
felkeltve ezzel a sörkülönlegesség kedvelőinek 
a figyelmét. A visszajelzések pozitívak, a régió 
szomszédos településeiről, sőt az ország különbö-
ző pontjairól is érkeztek sörkedvelők, hogy meg-
ízleljék Kőszeg régi-új ízét. A Kőszegi Sör közel 
egyéves fennállása alatt több elismerést kapott. 
Októberben az „Év kiváló terméke díjat” nyerte 
el a kézműves sör kategóriában. Novemberben 
a Magyar Marketing Szövetségtől vehette át 
Kiss András a gyémánt díjat, amellyel a szakma 
legrangosabb emberei ismerték el a munkáját. 
Az erőfeszítéseknek köszönhetően a Kőszegi Sör 
mostanra országos ismertségre tett szert. Kősze-
gen kívül Szombathelyen és budapesten kapha-
tó, januártól Sopronban, Egerben, Pécsett, majd 
a többi nagyvárosban is forgalomba kerül.
Díszdobozba csomagolva is kapható, a prémium 
sörkülönlegesség is ideális eleme lehet az ünnepi 
terítéknek. (Kőszegen megvásárolható: Kék Fény, 
bécsikapu, Tóth Pincészet, csokiszeg üzlet.)

(X)

LCd, PLAzMA, HAGyOMáNyOs tv-k

és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIzMAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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A harmadik gyerek Bence, Zoli után 11 évre 
született. Őt várva élte át igazából az apaság 
lényegét. Hogy ne maradjon hasonló korú 
testvér nélkül, két évvel később megérkezett 
a kis Julcsi.  Ahogy ő mondja kaptak még 
egy bónuszt, hamarosan jelentkezett Johan-
na. Imre még dolgozik,  Anikó – a felesége 
–  prémiuméves idejét tölti a nyugdíj előtt. 
A nagy család pedig szétrepült, ketten ma-
radtak, csak az ünnepek idején jönnek ösz-

sze, vagy ők utaznak hozzájuk. Anikó a nagy 
családi összejövetelek szervezője. Zsuzsinál 
már unokák is várják a nagyszülőket. Udva-
riasan  párjának tulajdonítja azt a képessé-
get, mellyel sikerült a nagy családot a két 
pedagógus fizetésből úgy nevelniük, hogy 
mindig azzal legyenek elégedettek, ami van, 
ne legyenek elérhetetlen vágyaik.
– Történt egyszer, hogy elfogyott otthon a tea. 
Ha nem én élem meg, nem hiszem el. Késő volt, 
boltok zárva. Egyszercsak kopognak az ablakon, 
kinyitom, egy nagyon kedves ismerős átad egy 
zacskót, hogy ezt nekünk hozta. Megköszön-
tem, kinyitom s benne két csomag gyümölcstea 
volt. Egyszer a postaládában borítékot találtam 
pénzzel. Nem tudom honnan, ki küldte, de segí-
tett rajtunk. Életünkben voltak nagyon kemény 
helyzetek. A három gyermekkel GYET-en lévő 
nejem nem kapott nagy juttatást, én pedig a 
közalkalmazotti béremmel igencsak szerényen 
járultam a családi kasszához. Amire szükség 
volt, arra jutott, de extra igényeink nem voltak. 
Sohasem követelőztek a gyerekek.
– Hogyan zajlott nálatok a Jézuska-várás?
– A szoba ajtó betéve. A konyhában ültük körül 
az asztalon lévő adventi koszorút. A gyerekek 
a betlehemi jelenetet adták elő. A Szentírásból 
rövid felolvasás következett. Közös ima után be-
mentem a szobába, beizzítottam a gyertyákat, 
megszólalt a csengő és arra jöttek be. Akkor volt 
az ajándékozás, amit az együtt elköltött ünnepi 
vacsora követett. Az éjféli misére együtt mentünk. 
A gyerekek ministráltak. Az advent hétköznapjai 

KáVÉSZÜ
N
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Kávészünet Marton Imrével
 A cursillon való részvétel megváltoztatta 

Marton Imrének a Gyógypedagógiai In-
tézetben indult pedagógusi pályafutása. 
Ma Szombathelyen a Pálos Károly Szoci-
ális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál esetmenedzser, a gyermek 
és a szülő kapcsolatát segítő szakember. 
Gyermekként a Vasvár környéki kis faluban, 
Olaszfán csodálkozhatott rá a világra, az 
általánost az édesapja igazgatta iskolában 
járta ki. Felsőben ő tanította neki a magyart 
és a történelmet. Apja eredetileg a Ferences 
rendben tanult, papnak készült, de közbe-
szólt az államosítás, a rendek feloszlatása, 
tanár lett. A gyermek Imrének meghatározó 
élménye volt – édesapja a falusi könyvtárt 
is működtette – az olvasókkal való foglal-
kozás. Volt egy család, sok könyvet kölcsön-
zött, a feleség volt írástudó és esténként fel-
olvasott a férjének. A kölcsönzési idő lejárta 
után sok-sok hónappal könnyeivel küszköd-
ve vallotta be a néni, hogy a Toldit nem tud-
ta befejezni, mert időközben meghalt a férje 
és a könyvet mellé temették a koporsóba. 
Váci Mihály írt is egy kis novellát e törté-
netből Toldi feltámadása címmel. Talán Imre 
könyvtárosi léte ide datálható. 
Középiskolásként már a kőszegi Jurisich 
Miklós Gimnázium padjait koptatta. Kollé-
gista volt. Érettségi után rögtön megháza-
sodott. Osztályfőnöke lányát vette feleségül. 
Diákszerelem volt. Mindketten a Gyógype-
dagógiai Főiskolára indultak. Nem jöttek 
össze a pontok. Nagy László igazgató úr pe-
dig képzett gyógypedagógusokkal kívánta 
feltölteni a nevelőtanári állásokat is. Érett-
ségi előtt már érdeklődőként megfordultak 
az intézményben. Nem voltak ismeretlenek 
előtte. Felvette őket gyermekfelügyelőnek, 
és segített bekerülni az azonnal induló kép-
zésre. Munka mellett tanultak. Albérletben 
laktak. Öt gyermekük született. Zsuzsi lá-
nyuk már a saját lakótelepi lakásukba érke-
zett. Mire jött Zoli, a második gyerek, már 
nagyobb lakásba költözhettek. Ezt a lakást 
a Sáncárok utcai kertes ház követte, amely 
1990-től a családi fészkük. Ide érkezett a 
következő három gyermek. Még annak az 
évnek a nyarán egy munkatársa meghívta 
és bevonult a Verbitákhoz a Bencés Szék-
házba cursillo-ra. Az a három nap nem várt 
hatást gyakorolt rá. A cursillo-n lett elsőál-
dozó. Sikerült lelkileg is rendbejönnie, hely-
rekerülnie. Gyermekként nem járt hittanra. 
Apaként kísérte ugyan a nagy gyerekeket 
templomba, csak nem tudott mit kezdeni 
magával. A se elsőáldozó, se bérmálkozó 
nem volt, se egyházi esküvőt nem tartott 
családapa életében nagy változások jöttek. 

hajnali szentmisével kezdődtek. Itt is együtt volt 
a család.  Azt azért el kell mondanom, hogy hívő, 
de a vallást nem gyakorló családban nőttem fel. 
Számomra hihetetlenül sokat adott a cursillo, 
1991. szeptember 7-én a születésnapomon volt a 
kisebbik fiam keresztelője. Akkor volt a házasság-
rendezésünk, az egyházi esküvőnk. A bérmálko-
zásra 1995-ben a nagyfiammal együtt került sor. 
– Nem szokványos, igazán gazdag életpályá-
val dicsekedhetsz. Annak idején még a Kő-
szeg és Vidékénél is dolgoztunk együtt.
– Az Ökuménia rovatot gondoztam. Gyakorlatilag 
a városban jelen lévő összes felekezet anyagait 
én gyűjtöttem össze és szerkesztettem. Volt né-
hány – számomra – felejthetetlen írásom, mint  
amikor ’98-ban a horvát menekülteket láto-
gattuk meg Németh Ivánnal Horvátzsidányban 
karácsony előtt. Attól kezdve, hogy elkerültem a 
városból dolgozni, mostanság szinte csak aludni 
járok haza, nem nagyon vagyok benne a történé-
sekben. csak szüneteltetem ezirányú munkámat, 
nem hagytam fel végleg a gondolattal, hogy is-
mét írni fogok. Valóban megadatott nekem, hogy 
sok helyen kipróbálhattam magam. Kezdetben 
Kőszegen a Gyógyban nevelőtanárként, illetve 
könyvtárosként dolgozhattam 18 évig. A cursillo 
után pedig Gaál Jenő atya meghívott az Isteni Ige 
Társasága szerzetesrend titkárának. Ott négy évig 
működtem. Ezt követte a Szombathelyen csak Oké 
Atyának ismert, Horváth József pápai prelátus úr 
vezette Katolikus Továbbképző Intézetben végzett 
referensi munkám.  Pedagógusi tapasztalataimat 
a kőszegi SOS Gyermekfaluban két évig kama-
toztathattam. Mostani munkahelyemen korábban 
is töltöttem két évet, onnét a Karitász működtette 
szombathelyi Hársfa-házba vezetett intézmény-
vezetői megbízásom. Kis vargabetűvel kerültem 
vissza, hiszen kapcsolatügyeleti mediátor képesí-
téssel nem vagyunk sokan a megyében. Immár 
2001 óta vagyok itt, innét szeretnék nyugdíjba 
menni. Izgalmas ez a feladat. Amikor az elvált 
szülők nem tudnak beszélni, kommunikálni egy-
mással, abban segítek, hogy gyermekük érdeké-
ben ezen változtatni tudjanak. Közösen találják 
meg azokat a megoldásokat, amelyeket mediátor 
nélkül képtelenek lennének felismerni, megvaló-
sítani. csodálatos élmény, amikor sikerül elérni, 
hogy mindent megbeszélnek, békében és meg-
könnyebbülve távoznak 
– Bárhová szólított a munkád, minden területe 
valamilyen szociális feladatot kínált számodra.
– Ez szerencse. Az érzékenységet biztosan a csa-
ládomból hoztam. Hiszen egy falusi értelmiségi-
nek ez volt a szerepe. A Gárdonyi által említett 
lámpásként világító néptanító szerepét és a fel-
nőttek esti iskolájában, az aranykalászos gazda 
tanfolyamban tapasztalhattam meg. Az volt az 
az időszak, amikor a vidék iskolázottságáért volt 
mit tenni. S ezt csinálta apám. Én ebben nőttem 
fel. Persze hogy hatással volt rám. Talán ezért 
is kaptam a szociális munka területén végzett 
munkámért két évvel ezelőtt városi kitüntetést.
  Kiss János 
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg, Fő tér 11.
tel.: 94/310-204

Köszönjük egész éves megtisztelő bizalmukat, vásárlásaikat!
Jövőre is, mindkét üzletünkben a megszokott

szakértelemmel és akciókkal várjuk Önöket szeretettel!

Meghitt Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Szent Korona – Kőszeg, Velem
A Szent Korona menekítésének év-
fordulójára emlékeztek december 
7-én a Kálvária-hegy alatt lévő 
bunker előtt, amelynek a felújítá-
sa, látogathatóvá tétele 2012-ben 
történt meg. A dr. Hende csaba 
miniszter által létrehozott Honvéd 
Koronaőrség évek óta méltó tisz-
telettel vesz részt az önkormányzat 
által szervezett ünnepségen. A ka-
tonás rendben érkező honvédokat 
ádám barnabás ezredes vezette. 
Keszei balázs köszöntő szavai után 
dr. Szolcsánszki Márton alezredes 
emlékezett meg a Szent Korona 
Kőszegre való érkezéséről, illetve 

a menekítéséről. A 11 órás ha-
rangszóra kezdődő ünnepség ko-
szorúzással zárult, illetve Velemben 
folytatódott. A koronaőröket Szél 
Józsefné polgármester fogadta, és 
megköszönte, hogy a honvédok 
minden évben méltó megemlé-
kezést tartanak a Szent Korona 
Velemben történt őrzéséről. 
A koronázási ékszerek 1944. de-
cember 6-án „Hangya” tehergép-
kocsin érkeztek Kőszegre, a Gyurátz 
Ferenc evangélikus leánylíceum 
tornatermébe (ma: evangélikus 
szakközépiskola). A front közelsége, 
a szombathelyi bombázások miatt 

Pajtás Ernő koronaőr-ezredes két 
nappal később úgy határozott, hogy 
a biztonságosabb Velembe szállítják 
a rájuk bízott értékeket. Az egykori 
Stierling-villa kertjében egy földbe 
ásott bunkerba helyezték a nemzet 
ereklyéit tartalmazó vasládát. Még 
1944 novemberében Kőszegen, a 
Kálvária-hegy alatt megkezdték a 
biztonságos elhelyezésre alkalmas 
bunker építését. A munkákban 

helyi mesterek és katonák vettek 
részt. Az építmény 1945. március 
18-ra készült el. Ettől kezdődően itt 
őrizték a nemzet ereklyéit, és innét 
szállították Ausztriába a koronaőrök 
1945. március 27-én.

Kz

A mártírra emlékeztek
December 8-án Kiss János altá-
bornagyról emlékezett meg az ön-
kormányzat a kőszegi temetőben 
nyugvó mártír síremlékénél. Kinyílt 
a családi sírbolt ajtója, és dr. Halmai 
csaba tartalékos alezredes felidézte 
a hazája védelmére felesküdött Kiss 
János életútját. A múltidéző szavak 

előtt köszöntötte Kiss János altá-
bornagy Ernő testvérének lányát, 
Kiss Karint, aki Németországból a 
kegyelet lerovásáért jött el Kőszeg-
re. A szónok felidézte a mártír ka-
tona életét. Az altábornagy 1883. 
március 24-én született, az egykori 
lakóházán (Kőszeg, bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre utca 18.) emléktábla őrzi 
a nevét. Az első világháború előtt 
a császári és királyi vadászzász-
lóalj tisztje volt, évekig Kőszegen 
állomásozott. A katonai ranglétrán 
gyorsan haladt előre. Ellenezte a 
magyar hadvezetés német irányult-
ságát, ezért saját kérésére 1939-
ben nyugdíjazták, ettől kezdve 

Kőszegen élt. A nyilas hatalomát-
vételt követően a Nemzeti Felkelés 
Felszabadító bizottságot vezette. 
célja volt budapest megkímélése 
a harcoktól. 1944. november 22-
én a nyilasok elfogták a vezérkart, 
Kiss Jánost kínzások után december 
8-án kivégezték.

A megemlékezők koszorúkat he-
lyeztek el a Nemzeti Sírbolthoz tar-
tozó emlékhelyen. Az eseményen 
közreműködtek a Kőszegi Dara-
bontok, a Nyugállományúak Egye-
sületének tagjai, és a Légvédelmi 
rakétaezred díszőrei.

Lakossági apró
KŐSZEGEN Szépségszalon-
ban masszőr részére üzlethe-
lyiség kiadó. 
telefon: 06 30 513 3247

÷Ha karodba nem zárhatsz gyerekeket, zárd őket a szívedbe!”
(Clara Hale)

Meghívó
A Kőszegi Beteg Gyermekekért „Myrtill” Alapítvány 

szeretettel vár mindenkit
2016. december 17-én és 18-án

15.00 – 18.00 óra között
a Fő téren megrendezésre kerülő

Adventi jótékonysági rendezvényükre.
Fogyasztásával az alapítványt támogatja,
mely a beteg gyermekek kezelését segíti!

Köszöntések
Huber László polgármester képeslap-
pal köszöntötte a város idős polgárait 
születésnapjuk alkalmából: Sztolár 
Lászlóné Veres Annát (95), Surányi 
Imréné Fatalin Erzsébetet (91), 
rimóczi Károlyné ravadits Irént (91).
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Kitüntető oklevél
rábai Ferenc november 7-én, a 
Királyi Városnapon Huber László 
polgármestertől vehette át Kő-
szeg Város Kitüntető Okleve-
lét. Az elmúlt lapszámból hiány-
zó hírt ezúttal adjuk közre. 

Kz 

rábai Ferenc
1999. december 8-án írás-
ban ajánlotta fel segítségét a 
Kőszegi Jézus Szíve Plébánia 
Karitásznak. Gyorsan megmu-
tatkozott jó szervezőkészsége. 
Empátiával segítette a hajlékta-
lanszállón élőket, és különösen az 
egyedül álló, idős embereket, akik 
bizalommal fordultak felé. Később, 
a karitász gazdasági ügyeinek 
teljes irányítását is átvette, meg-
szervezte a bevezetett vásárokat. 
Anton colič atya hathatós élel-
miszer adományainak Kőszegre 
való juttatását önállóan szervezi. 
Kapcsolatai révén érkeznek Kő-
szegre Ausztriából az adományok. 
Szorgalmazza a hajléktalanszállón 
élők bevonását a karitász mun-

kába. Az elmúlt nyáron a brenner 
Ház átköltöztetését, a bencés 
székház pincéjének kitakarítását 
velük végezte. Erőt, energiát nem 
sajnálva, egyik mozgató rugója 
volt a tűzoltósággal, cserkészekkel, 
tavaly június 12-én összegyűjtött 
kamionnyi adomány megszervezé-
sének. A karitász karácsonyi aján-
dékcsomagok összeállításának fő 
szervezője. Segíti adminisztrációs 
munkával az élelmiszer segélyek 
lebonyolítását. Energikus, fáradha-
tatlan, kitartó a rászoruló embere-
ken való segítségnyújtásban.  

Magyarország ENSZ-nagykövete a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
vendégeként járt Kőszegen  A bar-
tók kiállítás megnyitóján „kincsek-
kel teli, finom helynek” nevezte 
Kőszeget bogyay Katalin ENSZ-
nagykövet, aki az egyedi építészeti 
örökség mellett az itt élőknek a jö-
vőért való tevékenységére is utalt. 
Miszlivetz Ferenc professzor, a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézeté-
nek vezetője és Huber László pol-
gármester kiemelte, hogy bogyay 
Katalin személyesen is sokat tett 
Kőszeg népszerűsítéséért, és azért, 
hogy egyetemi városi rangra emel-
kedhessen. A Zwingerben „hét nap, 
hét éjszaka” látható zenei kiállítá-
son bartók béla életébe kaphattak 
bepillantást a résztvevők. bogyay 
Katalin szerint bartók – aki a jó és 
helyes ügyek „iránytűje” volt itthon 
és a világban – már akkor az ENSZ 
alapgondolatát képviselte, ami-
kor az ENSZ még nem is létezett. 
A Jurisich Gimnáziumban tartott 
előadásán az 1956-os ENSZ-akták 
titkairól és a magyar diplomácia 

ENSZ-nagykövet

működéséről tartott előadást. Az 
ENSZ-nagykövet, bogyay Katalin 
2015-ben kezdte meg munkáját 
New Yorkban, ez pedig lehetőséget 
adott az 1956-os forradalomnak 
az ENSZ-ben való méltó megün-
neplésére, illetve a Világszervezet 
és 1956 bonyolult kapcsolatának 
feltárására. bogyay Katalin szerint 
az Intézet KrAFT-programja az 
ENSZ-hez hasonlóan az emberek 
közötti együttműködésből meríti 
erejét.
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Kőszegi történések
Adjon helyet a mentőautónak!
Megérkezett Kőszegre a két új Mercedes mentőautó, ezzel javultak a be-
tegellátás feltételei. December 8-án 16 órakor, és más napokon is a Vár-
körön parkoltak, mert a mentőállomás épületének udvarán megkezdődött 
a duplagarázs építése. A mentőállomás jelenlegi épülete, az 1940-es évek  
polgármesterének házában lévő garázs nem alkalmas a magas építésű 
járművek befogadására. A garázs tervei a nyáron elkészültek, az építésre 
vonatkozó közbeszerzési pályázatot a Szárnyas Kft. nyerte el. A munkákat 
december 7-én kezdték el. A mentősök számára gondot jelent a parkolás, 

december 9-én még nem tették ki a parkolást tiltó táblát. A mentősök 
ezért is kérik az érintett autók tulajdonosait, hogy ne parkoljanak a men-
tőállomás közvetlen környezetében. Alapkövetelmény, hogy a mentőautók 
biztonsággal tudjanak parkolni, illetve indulni riasztás esetén. Napközben 
az udvaron a munkálatok miatt nem állhatnak a járművek, éjszakára az 
építők biztosítják ezt a lehetőséget. 

•
Majális helyén
A Királyvölgyben is valami elkezdődött. Az egykori majálisok helyén, a le-
pusztult étterem közelében lévő fákat kivágták. December 4-én kupacok-
ba rakott ágakat, farönköket fényképeztünk. A terület már évek óta nem a 
város tulajdona, a Királyvölgyre vonatkozó tervekről nincs információnk. 

•
Szultán kilátó
Nem remekeltek az építők a Szul-
tán kilátó építésekor. A turisták 
által látogatott épület szép kilá-
tást biztosít a városra, és a messzi 
vidékekre. csakhogy ide már csak 
a hármaspadtól indulva, a szőlő-
hegyek felé haladva érdemes fel-
menni. Az út így is rövid, de még 
kényelmesebb lenne, ha a kiépített 
lépcsőkön is biztonságos lenne a 
gyaloglás. A lépcsőfokok szétestek, 
a fakorlátok korhadnak, omladozik 
a domboldal. Úgy tudjuk, megtör-
téntek az első lépések a garanciális 
munkálatok elvégzése érdekében. 

Jégkorongpálya
Úgy tűnik, hogy a balog iskola mö-
götti területen a jégkorongpálya is 
lendületet kapott. Az oldalfalak ma-
gasított betonalapzata elkészült, a 
belső téren is dolgoznak az építők. 
A felhalmozott építő anyagok is az 

EZ
+

AZ

építés folytatását jelentik. Úgy tudjuk, hogy az építkezésnél megkezdődött 
az év végi hajrá. 
A Vasi Jégkorongért Alapítvány által tervezett beruházást az Unicum Kft. 
vállalta, és ezt a képviselők az augusztusban tartott testületi ülésen szava-
zatukkal jóváhagyták. Az épület tervezési hibái miatt évek óta húzódik a 
beruházás, és emiatt a képviselők már többször módosították a befejezés 
előírt határidejét. Az érvényes szerződés szerint március 31-ig használtba 
vételi engedélyt kell szerezni a beruházónak.                   

•
Lábnyom a falon
Egy aktív csapat felújította a Temető utca végén, a parkolónál lévő piéta 
szobrot tartalmazó kápolnát. A könnyed, barátias átadási „ünnepséget” ok-
tóber 3-án tartották. A kápolna nem műemlék, és nem áll védelem alatt 
sem, de azért a hivatal felfigyelt az önkéntes munka elvégzésének jogszerű-
ségére. Nem találtak benne kivetnivalót. Egy „magasugró” típusú embernek 
mégiscsak bántotta a szemét a kápolna újjávarázsolt környezete. Nagy és 

sáros lábaival végigtaposta a kápolnát 
övező követ, aztán talán ugrott is egyet, 
hogy egy méter magasságban a sáros 
lábnyoma megmaradjon a falon. Sikerült. 
A foltok megmaradtak, és a jó érzésű em-
berek elkeseredése is. Mégis ott a remény, 
hogy a békés emberek többen vannak. 
Sokkal többen. Ők is elmentek a kápol-
nához, és meggyújtották a gyertyáikat. A 
gyertyák csonkig égtek, a csonkok ott ma-
radtak, és jelezték, hogy a békés emberek 
többen vannak. Tisztelt „magasugró”: Ön 
is gyújtson meg egy gyertyát!

Kz  

sáros lábaival végigtaposta a kápolnát 
övező követ, aztán talán ugrott is egyet, 
hogy egy méter magasságban a sáros 
lábnyoma megmaradjon a falon. Sikerült. 
A foltok megmaradtak, és a jó érzésű em-
berek elkeseredése is. Mégis ott a remény, 
hogy a békés emberek többen vannak. 
Sokkal többen. Ők is elmentek a kápol-
nához, és meggyújtották a gyertyáikat. A 
gyertyák csonkig égtek, a csonkok ott ma-
radtak, és jelezték, hogy a békés emberek 
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is gyújtson meg egy gyertyát!

          Téli tüzelőanyag akció! +10%!
 Cseh diószén: 1000 kg vásárlása után 100 kg ajándék

                      Keményfa brikett:   150 kg vásárlása után   15 kg ajándék
(Az akció 2017. január 31-ig érvényes!)

          Téli tüzelőanyag akció! +10%!

                     Keményfa brikett:   150 kg vásárlása után   15 kg ajándék



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET  9730 KŐSZEG PÉK U.20.  Tel.: (94)561-568

* 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC  9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22.  Tel.: (94)561-632
* 126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39   Tel.: (94)563-090
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Az állatorvosi ügyelet változása
2017. január 1-től megszűnik 
a kiszálló hétvégi állatorvosi 
ügyelet Szombathelyen és kör-
nyékén.
A Magyar állatorvosi Kamara 2014. 
május 1-től érvényes ügyeleti sza-
bályzata szerint:  ÷A szolgáltató 
állatorvosi ügyelet a szolgáltató 
állatorvosok, illetve az állategész-
ségügyi intézmények önkénte-
sen vállalt többlet szolgáltatása, 
amelynek során a nevezettek 
arra  vállalkoznak, hogy a rende-

lési (szolgáltatási) idejükön kívüli 
időszakban – az állattartó meg-
rendelésére – egy meghatározott 
földrajzi területre kiterjedően 
állategészségügyi szolgáltatást 
nyújtanak” – Ez azt jelenti, hogy 
az állatorvosoknak nem kötelező 
ügyelni.
Az új ügyeleti szabályzat érvény-
be lépése óta egyre több kolléga 
döntött úgy Szombathelyen és 
környékén, hogy nem kíván részt 
venni a hétvégi ügyeleti ellátásban. 

2016. utolsó negyedévében már 
csak öten maradtunk, ami nagy 
terhet jelentett a kollégák számára, 
és egyre nehezebb volt az ügyeleti 
cserék kivitelezése. 2017-től még 
kevesebben lettünk volna az ügye-
leti rendszer működtetésére, ami a 
gyakori  „sorra kerülés”  miatt már 
vállalhatatlan többlet terhet jelen-
tene az ügyeletben résztvevők szá-
mára. Természetesen a Szombathely 
és környékén működő hétvégi sür-
gősségi állatorvosi ellátás megszű-
nése nem érinti a 2017. január 1-e 
után is tovább működő körmendi-, 

celldömölki-, őriszentpéteri hétvégi 
ügyeleti ellátást, valamint ez a dön-
tés szintén nem érinti az állatorvosi 
rendelők és az állatkórház (Szom-
bathely, bartók b. krt. 9/b) hétvégi 
működését.
Kérjük a tisztelt állattartókat, hogy 
2017. január 1-e után az állataik 
hétvégi megbetegedése esetén első-
sorban keressék választott állatorvo-
sukat, akik, ha nem tudják vállalni 
hétvégén a beteg ellátását, tájékoz-
tatni fogják a területen praktizáló 
többi állatorvos elérhetőségéről.
Kérjük megértésüket!
dr. Hajtó Péter,  dr. Küttel István, 
dr. Pál Lehel, dr. Tóth Ádám, dr. 
Tóth ZoltánGyémántlakodalom

csizmadia Anna és Mészáros Fe-
renc 1956. november 24-én kötöt-
tek házasságot. A közös életük 60. 
évfordulóját a csikar csárdában 
ünnepelték egy szép és emlékeze-
tes napon a népes 
családjuk körében. 
Három fiúgyermeket 
neveltek fel, négy 
unokájuk született, 
és örülhetnek a déd-
unokájuknak is.  Mé-
száros Ferenc Kősze-
gen született 1931. 
augusztus 25-én, a 
Téglagyárból ment 
nyugdíjba. Élete 

párja, felesége csizmadia Anna 
Horvátzsidányban született 1929. 
december 10-én, és a Posztógyár-
ból ment nyugdíjba.Gratulálunk a 
gyémántlakodalmas párnak! 

Ajándék a nagymamának
Lik Sándorné 80 éves. Kőszegtől 
távol, Pilismaróton él, de a szülő-
városához ragaszkodik. Várja, ol-
vassa a városról szóló híreket. Uno-
kája, rita gondoskodik arról, hogy 

ezentúl a Kőszeg és Vidéke újságot 
mindig kézbe vehesse. Olvasás 
közben is biztosan ott lesz mellette 
a dédunokája. A két gyermek édes-
anyja, öt unoka, és két dédunoka 

nagymamája, róth Alojzia 
1936-ben született. A chernel 
Kálmán Városi Könyvtár által 
digitalizált Kőszeg és Vidéke 
1936. szeptember 27-én meg-
jelent lapszámában olvasható 
Alojzia megszületéséről szóló 
hír. A kilenc testvér egyikeként 
tanári pályára lépett, és 1955-
ben Mocsa településen kezdett 
el tanítani, majd 1960-tól él 
és tanított a nyugdíjazásáig 
Pilismaróton. áldott Karácsonyi 
Ünnepeket kívánunk a családja 
körében Alojzia néninek!

nagymamája, róth Alojzia 
1936-ben született. A chernel 
Kálmán Városi Könyvtár által 
digitalizált Kőszeg és Vidéke 
1936. szeptember 27-én meg-
jelent lapszámában olvasható 
Alojzia megszületéséről szóló 
hír. A kilenc testvér egyikeként 
tanári pályára lépett, és 1955-
ben Mocsa településen kezdett 
el tanítani, majd 1960-tól él 
és tanított a nyugdíjazásáig 
Pilismaróton. áldott Karácsonyi 
Ünnepeket kívánunk a családja 
körében Alojzia néninek!

Több, mint száz akciós termékkel várjuk Önöket!
BENU Gyógyszertár K szeg Küttel
9730 K szeg, Pogányi út 7. (Tesco)

www.benu.hu

A termékakciók 2016. december 1 - 31-ig érvényesek. Nyitvatartás: h-sze: 8.00-18.00, cs-p: 8.00-19.00, szo: 8.00-16.00 
*Az étrend-kiegészít  nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 

Bioderma Atoderm b rápoló 
csomag: Olajtusfürd  
és testápoló tej
kozmetikumok
forgalmazza: 
Laboratoire Bioderma Hungary Kft. 
(2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.)
A csomagok a készlet erejéig elérhet ek.

Meghosszabbítottuk 
akciónkat!

Téli C-vitamin csomag – 
Szent-Györgyi Albert  
1000 mg retard 
C-vitamin tabletta
étrend-kiegészít *
forgalmazza: Goodwill Life Sciences Kft. 
(6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.)

Meghosszabbítottuk
akciónkat!

200 ml+200 ml 
(4899 Ft/csomag)

2x100 db (18,5 Ft/db)

csak
most

3699 Ft

4899 Ft

csak
most
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Mi volt a bűne az édesapának?
Egyik decemberi estén ifj. Gudricza 
Istvánnal beszélgettünk a hegyvi-
déken lévő házában. A faszobrász 
végzettséggel rendelkező férfi if-
júkorát Kőszegen töltötte, majd az 
’56-os forradalmat követő meg-
torlás messze sodorta a várostól. 
Két testvérével megsínylették a 
politikai megkülönböztetés rend-
szerét, mert édesapjuk ’56-ban a 
Nemzeti bizottságban tevékenyke-
dett Kőszegen. Évát az állatorvosi 
egyetemről utasították el. Amikor 
István a pécsi orvosi egyetemre 
felvételizett, a bizottság egyik tag-

ja megkérdezte tőle: „Mit csinált 
az édesapja az ellenforradalom 
időszakában?”. István csak ké-
sőbb tudta meg, hogy a kérdező 
az egyetemi munkásőrség vezetője 
volt. A forradalom után nem vették 
fel Kőszegen a gimnáziumba, de a 
helyi bencés plébános, dr Juhász 
Gergely közreműködésével a győri 
rendi gimnáziumban folytathatta a 
tanulmányait. Az osztálytársak csak 
a sokadik érettségi találkozó után 
beszéltek egymásnak arról, hogy 
szinte mindegyiküket kitaszította az 
akkori politikai rendszer a társadal-
mi érvényesülésből. István szavai 
szerint az ’50-es években is voltak 
jó, félelmükben ismeretlenségbe 

burkolódzó emberek. Amikor az 
édesapja 1957–58-ban internáló 
táborban volt, valaki(k)  többször  
letettek egy-egy élelmiszer csoma-
got a kapu mögé. István 60 év táv-
latából is megköszöni a segítséget 
azoknak, akik talán mostanra már 
az ismeretlen messzeségben van-
nak. Ugyancsak ebben az időszak-
ban Iványi Manci néni, a fiúiskola 
tanára rendszerint átadott az álta-
lános iskolai fiúnak néhány forint 
zsebpénzt, amit a tanárok adtak 
össze. Az adományt István mindig 
továbbadta az édesanyjának. 
Mi volt a bűne az édesapának, az 
id. Gudricza Istvánnak? A párton 
kívüli szakembert 1949-ben he-
lyezték Kőszegre a mezőgazdasági 
iskola élére. Egyik tanártársa be-
jegyzése szerint szokatlan mód-
szerekkel dolgozott, de az általa 
bevezetett változások eredményt 
hoztak az iskolának. Kiváló lett a 
tangazdaság, ahova az igazgató 
reggelente az elsők között érke-
zett. A dokumentumok tanúsága 
szerint mindenkinek segített, a 
számkivetett kulákok gyermekeit 
befogadta az iskolába. A kőszegiek 
megbecsülték, jól ismerték, ha a 
városban járt, a sok beszélgetős ta-
lálkozás miatt csak későn ért haza. 
A szakmai tudása alapján több me-
gyét átfogó feladattal bízták meg a 
minisztériumból. Hétfőn vonattal 
elindult budapestre, majd a hét 
végén visszatért a családjához. Az 
’56-os forradalom előtti napokban 
is Kőszegen volt, a harcok miatt a 
vonatközlekedés szünetelt, így nem 
mehetett vissza a fővárosba. Meg-
bízhatósága miatt meghívták arra 
a gyűlésre, ahol megválasztották a 
Nemzeti bizottságot, majd felkérték 
és megválasztották tagnak. Novem-

ber 1-én nyírfakeresztet állítottak a 
temetőben a forradalomban elesett 
budapesti hősök emlékére. Ezen a 
megemlékezésen az id. Gudricza 
István mondta a beszédet. Kősze-
gen a forradalom időszakában nem 
dördültek el a fegyverek, a „felsza-
badulástól” kezdve szovjet katonák 
állomásoztak a városban. Az értel-
miségiek jól tudták, hogy egyetlen 
felelőtlen lövést is a szovjet katonák 
sortüze követi, és ártatlan emberek 
esnek áldozatul. beszélgető partne-
rem, ifj. Gudricza István azt mondta, 
hogy látta, amikor a hegygerincen 
Sopronból érkező egyetemisták 
fegyvert hoztak Kőszegre a felkelők 
számára. A család akkor a Küttel-
villában lakott, az ottani hegyoldal-
ban dolgoztak, és látták a fiatalok 
érkezését. Az édesapja mondta el 
fiának, hogy az egyetemisták ke-
zében lévő „hosszú darabok” fegy-
verek voltak. Az édesapa vette fel a 
Sopronból érkező egyetemistákkal a 
kapcsolatot, de a fegyverek további 
sorsa titok maradt. Arról sokan tud-
tak, hogy ’56 októberében érkeztek 
segélyvonatok Ausztriából. A koráb-
bi időszakban is ezen a szakaszon 
volt a vonatközlekedés, de akkor 
a mozdonyvető mellett mindig ott 
voltak a szovjet katonák. Egyik se-
gélyszállítmány megállt Kőszegen, 
és egy „illetéktelen” kinyitotta az 
ajtókat. Vasutasok értesítették az id. 
Gudricza Istvánt, aki a helyszínre 
ment intézkedni. Szóváltás alakult 
ki az „illetéktelen”-nel, amely ké-
sőbb meghatározta a szakember 
sorsát.
A forradalmat leverték, és erő-
södött a félelem a megtorlástól. 
A mezőgazdasági iskola korábbi 
igazgatója is visszatért a szét-
rombolt budapestre, és folytatta 

a szakmai munkáját. A következő 
évben kétezer Ft jutalmat kapott a 
minisztériumtól. Ezt a pénzt, mint 
a fizetését is a felesége vette fel 
az iskolában. Az ekkor kezdődő 
sötét verem később vált világossá 
a család számára. Egyik védőügy-
véd szavai szerint személyes bosszú 
vagy irigység indította el az édes-
apa ellen a hajszát. Az áVH vár-
ható érkezéséről a postán dolgozó 
Suhajda távírász, a minden titkok 
tudója értesítette a családot. Meg-
jelent a fekete autó Keszthelyen a 
nagymamánál is. A keresett család-
apa egy gyógyintézetbe „költözött 
be”, de az ártatlansága tudatában 
ezt nem bírta sokáig, visszatért 
Kőszegre. Az „illetéktelen” pedig 
kiállította azt a papírt, amely szerint 
már meggyógyult. 1957 szilveszte-
rén az áVH-sok az édesapát elvit-
ték Tökölre, az internáló táborba, 
és megkapta a mindenre elszánt 
legényektől a „te is megértél öreg 
az akasztófára” jövőt sejtető mon-
datot. Nagy Imre miniszterelnök 
halálba küldésének napján, 1958. 
június 16-án szabadon engedték. 
Szombathelyről dr. Nagy Lászlóval 
a gyógypedagógiai intézet igaz-
gatójával érkezett meg Kőszegre. 
Folytatódott a hányatott sorsa, egy 
Pest megyében lévő állami gazda-
ságban kapott szakmai feladatot. 
Innét ment nyugdíjba 1967-ben.

Kámán z

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

Áldott, békés karácsonyt kívánunk!
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A Kőszegi Plébánia Karitász az év végéről
A Kőszegi Plébánia Karitász novem-
ber 25 – 27-én gyűjtést szervezett 
a TEScO áruházban. A három nap 
alap a vásárlók 480 kg tartós élel-
miszert adományoztak a rászorulók 
számára. December 21-ig a plébá-
nián is le lehet adni az ajándéknak 
szánt tartós élelmiszert. (Hétfőtől 
péntekig – szerda kivitelével – 
9–12 óra között, illetve hétfőn és 
csütörtökön 15–17 óra között. 
Kőszegfalván szombatonként 9 – 
12 óra között.)
Sok önkéntes munkával elkészí-
tett, köszönettel átvett adományo-
kat osztják szét a karitászosok. A 

TEScO-ban gyűjtött és a plébánián 
leadott élelmiszerből egységcsoma-
gokat készítenek, és december 19-
én adják át az előre értesítést kapott 
rászorulóknak. A karitászosok jól is-
merik azokat a családokat, akiknek 
nagy segítséget jelent a táskákba 
csomagolt ajándék. Ők egész évben 
a látókörükben vannak, és minden 
felajánlott segítséget átadnak szá-
mukra. Az év végén több alkalom-
mal közös összejövetelt tartanak 
a rászorulók számára. December 
elején érkezett meg két irodavezető 
magánszemély, Stefanich rezső és 
Kása Istvánné felajánlása 50 adag 

buktával kiegészített gulyásleves 
pénzügyi finanszírozására. de-
cember 21-én a brenner János 
Közösségi Házban az éhes rá-
szorulók fogyaszthatnak egy jó 
adag ételt.
Decemberben három alkalommal 
a brenner János Közösségi Házban 
a karitász tagjai fogadják a rá-
szorulók egy-egy csoportját közös 
karácsonyi találkozóra. Harangozó 
Vilmos esperesplébános a kará-
csonyról, Jézus születésének em-
berekre gyakorolt hatásáról beszél 
majd a jelenlévőknek. December 
14-én 10 órakor a hajléktalanok 

lesznek a vendégek, akik megte-
kinthetnek egy betlehemi játékot 
is. December 15-én ugyancsak 
10 órakor tartják a nyugdíjasok  
karácsonyát, ahol az árpád-házi 
iskola diákjai jelenítik meg Jézus 
születésének történéseit. Decem-
ber 16-án 10 órakor kezdődik a 
nagycsaládosok napja, amikor a 
gyermekeknek játékra is lesz le-
hetősége.
A Kőszegi Plébánia Karitász ön-
kéntesei tisztelettel megköszönik 
minden adományozónak az egész 
évben nyújtott segítségét. A rá-
szorulók tudják, hogy a támogató 
segítség könnyebbé tette az éle-
tüket.

Kz

Nincs bátorságuk
A „Tarjai család” – nevezzük így 
az ismeretleneket – négyen élnek 
egyik emeletes ház másfél szobás 
lakásában. Egy éve ismerték meg 
a lakóközösség békéjének min-
dennapi értékét, a csend békéjét. 
Ebben a „főnök” – ahogy a család-
fő fogalmazott –. segített. A régi 
közösségben néhány család miatt 
állandó volt a perpatvar. „Tarjaiék” 
a beteg gyermek gondozásának 
terhét viselik szeretetben három 

éve. Ez a genetikai betegség egy 
millió emberből egyet ér el, orvosi 
kezelések, vizsgálatok sokaságát 
igényli. És gondoskodást, figyel-
met, szeretetet! Az édesanya, aki 
három éve nem dolgozhat, köszöni 
az óvoda befogadó gondoskodá-
sát. Mindenkor tudja, hogy a fiára 
féltő kezek vigyáznak, és fejlesztik 
a képességeit. A gyermek korához 
képest elmaradott, de egyre több 
fontos dolgot képes egyedül is 

megtenni. Az idősebb testvére is 
felnőttként vigyáz rá, ha egy-egy 
fél órára együtt maradnak otthon.
Az édesanya arról beszélt, hogy 
adományként  kaptak egy köbmé-
ter fát, de még nem tudják mivel 
fűtenek, ha kiürül a kamra. Törlesz-
tik a mosógép részleteit, amit egyik 
ismerősük előlegezett meg a csa-
ládnak. Előtte az asszony fél évig 
kézzel mosott. Szavaik szerint min-
den számlájukat pontosan fizetnek 
az apa keresetéből. A családfő már 
nyolcadik éve ugyanazon a munka-
helyen dolgozik, és reggel fél hat-

kor már gyalogol, hogy pontosan 
érkezzen a munkakezdésre. A köz-
munkában nyújtott teljesítménye 
alapján kapott állandó munkahe-
lyet. Tudják, hogy a kicsi kasszából 
nagy dolgokat nem lehet vásárolni, 
de olcsón, nagyon sok mindenhez 
hozzájutnak a Liszt Ferenc utcai 
buszmegállónál lévő adománygyűj-
tő üzletből. Az itt dolgozó önkénte-
sek jól ismerik a „Tarjai” családot, 
akik itt mindenkor megkapják a 
lehetséges segítséget, akkor is, ha 
nincs bátorság a kéréshez.  

Kámán z   

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
bertalan e. utca 13:26-13:31
bezerédy Imre utca  13:33-13:39
bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
bajcsy-zs.e. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

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

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Árverésből százezer Ft
Az egymáshoz kapcsolódó prog-
ramok részeként december 3-án 
az Írottkő Hotel aulájában tar-
totta a csók István Művészkör 
Egyesület az Adventi jótékonysági 
tárlatának megnyitó ünnepségét, 
amelynek része volt a képárverés. 
Közel százan voltak jelen az ese-
ményen, és válogatás, nézegetés 
után licitáltak, vásároltak. A mű-
vészkör ötödik alkalommal tartot-
ta fontosnak, hogy segítsen egy-
egy célt. Az idén a Szombathelyi 
Hospice Alapítványnak ajánlottak 
fel a bevételből százezer Ft-ot. Az 
adományt december 9-én adta át 
az egyesület vezetősége a kőszegi 
szakápolónak, Fábiánné Domján 

Máriának. Az elhangzott monda-
tok szerint az adományt Kőszeg és 
a városkörnyéki betegek önkéntes 
alapon történő ápolására használ-
ják fel. 
Az Írottkő Hotel ismét befogadott 
egy tárlatot, amely 2017. február 
középéig lesz látogatható. Huber 
László polgármester megnyitójá-
ban köszönetet mondott az egye-
sület művészeinek az éves munká-
jukért, és az előre meghatározott 
összegű jótékonysági felajánlásért. 
Az egyesülethez kötődő, jótékony-
sággal erősített ArTrakció zene-
kar bemutatta zenei tudását, és 
a kiállítás hangulatát erősítő ze-
neszámokat adott elő. A tárlaton 

megtekinthető festmények része 
volt az Írokéz papírbolt megalaku-
lásának 25 éves évfordulójára kiírt 
gyermekrajz pályázat alkotásainak 
a bemutatása. A tárlat résztvevői 
alaposan átnézték a rajzokat, és 
azokat az alkotásokat is, amelye-
ket liciten megvásároltak. A ta-
pasztalatok szerint a kalapács alá 
került közel negyven kép többsége 

alapos válogatás után találta meg 
a tulajdonosát. A bevételből egy-
részt segítik a betegeket, másrészt 
hozzájárul az egyesület következő 
évi működéséhez.

Kz

Adományozó művészek:
A csók István Művészkör 
Egyesület tagjai és egyben 
adományozók névsora: Palcsó 
Julianna, bráder Tamás Gusz-
táv, Jencsky beatrix, Gódor 
József, Szabadfi Marianna, 
Zsarnai Sándor, Tölgyesi Ildikó, 
berényi Sándor, Domsa Károly, 
Annemarie Maruna, Koppándi 
József, Ursula Etzlinger, Németh 
Péter, baradács Anett.   

Mesedélután
November 25-én az 15. alkalommal 
rendezte meg az SOS-Gyermekfalu 
a mesemondó versenyt. A mezőny 
egyetlen elsőse volt bak Emma, az 
ő meséje nyitotta a délutánt. Nagy-
szerű karakterekkel, kedves mesék-
kel szerepeltek: Gombai Dominik, 
Kalincsák balázs, Torda István és 
Varga Máté. Ugyancsak meglepe-
tésként hatott a felsősök előadása. 
A zsűri legjobbnak találta Desics 
bettina, Tompa Sára, Szilasi Janka, 
Kalincsák balázs; Horváth Lili, Füzi 
Hanna és Kovács róza előadását. 
Különdíjban részesült: bak Emma, 
Nyári Daniella, Szántó Anna és 
Torda István.

Rajz és versmondás
December 7-én 21. alkalommal 
rendezte meg a bersek iskola a 
versmondó versenyt, illetve ekkor 
hirdették ki a rajzverseny eredmé-
nyeit. Ez utóbbinak a koordinálását 
Szabóné Király Éva rajztanár vé-
gezte, a versmondás főszervezését 
dr. bíró Zoltánné humán munkakö-
zösség vezetője vállalta magára. A 
7–8. osztályos kategória győztese, 
Németh Eszter, a Dr. Tolnay isko-
la 7. osztályos tanulója meghí-
vást kapott a concordia-barátság 
Énekegyesület december 18-án 
19.15 órakor tartandó karácsonyi 
koncertjére, ahol elmondhatja a 
győztes versét. 

Rajzverseny eredményei:
1 – 2. osztály: 1. Pusztai bianka 
(bersek iskola) – 2. Ferkodics Kris-
tóf (Dr. Nagy László EGYMI) – 3. 
Hernigl Lea (balog iskola) – Kü-
löndíj: Pócza boglárka (csepreg) • 
3 – 4. osztály: 1. Kalincsák Júlia 
(árpád-házi) – 2. Vincze Lili (Dr. 
Tolnay iskola) – 3. Kovács Noémi 
(bersek iskola) – Különdíj: Laki-
hegyi Letícia ( bersek iskola) • 5 
– 6. osztály: 1. Dónácz Dorina 
(bersek iskola) – 2. Vlaszinich Ve-
ronika (csepreg) – 3. Számpli Kata 
(áprád-házi iskola) – Különdíj: 
Varjasi Eszter (Dr. Tolnay iskola) • 7 
– 8. osztály: 1. Molnár Dzsesszika 

(Dr. Tolnay iskola) – 2. Mátis Luca 
(árpád-házi iskola) – 3. böcskei 
bianka ( Dr. Nagy EGYMI) – Kü-
löndíj: Füzi Hanna (balog iskola).
versmondás eredményei:
1 – 2. osztály: 1. Dónácz Do-
minika (bersek iskola) – 2. Nagy 
réka (balog iskola) – 3. Tóth 
Kira (csepreg) • 3 – 4. osztály1. 
Tompa Sára (bersek iskola) – 2. 
Desics bettina (bersek iskola) – 3. 
Kercselics Kitti (Dr. Tolnay iskola) 
• 5 – 6. osztály 1. Kumánovich 
Kata (bersek iskola) – 2. Kriston 
Zille (Dr. Tolnay iskola) – 3. 
Gyurácz boglárka (csepreg) • 7 
– 8. osztály: 1. Németh Eszter 
(Dr. Tolnay iskola) – 2. Füzi Hanna 
(balog iskola) – 3. Kovács róza 
(balog iskola)

Sportmanók 
A Dechatlon (Tízpróba Magyar-
ország Kft.) pályázatot hirdetett a 
SportMano programjuk népszerűsí-
tésére. célja, hogy a legkisebbeket 
is megismertessék a különböző 
csapatsportokkal. Az Újvárosi Óvo-
da sikeresen pályázott, amelynek 
eredményeként az eszközöket a Tíz-
próba Magyarország Kft. bocsátja a 
rendelkezésünkre. 
Az óvodások tenisz, foci, kosár- és 
kézilabda, floorball sporttal ismer-
kednek meg. A támogatás összege 
közel háromszázezer Ft, az sport-

eszközök az óvoda tulajdonában 
maradnak. Két kolléganő szakmai 
képzésen sajátította el az ismerete-
ket. bízunk abban, hogy a csapat-
sportok megismertetésével jobb ál-
lóképességű, edzettebb  gyerekeket 
tudunk majd iskolába küldeni.

Regéné Kenyeri Ágota
óvodavezető

BE-JÓ 
November 19-én a bE-JÓ Tánc-
együttes 4-5.osztályos táncosai 
először mérették meg magukat 
országos versenyen, a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség Őszi Kupá-
ján. Horváth Márta művészeti vezető 
csapata  három aranyéremmel bol-
dogon érkezett haza budapestről. 
Arany minősítést kapott ének és 
tánc kategóriában az „Isztam-
bul” Kumánovich Kata énekével, 
majorette pom-pommal kategó-
riában a „Pom-pomádé” Eigner 
Hermina, Dan Mercédesz, Mold-

vai Dóra, Weidl Mónika és Zsótér 
rebeka előadásában, valamint 
Kumánovich Kata szóló éneke, 
személyisége elnyerte a zsűritagok 
szimpátiáját. 
A jubileumi Kőszegi Ostromnapokra 
készített történelmi társastánc ko-
reográfia, a „Saltarello” előadására 
Arany, míg a „Fun” című majorette 
és twirling bottal produkció Ezüst 
minősítést kapott. A profi bE-JÓ 
táncosokat az „A” kategóriában 
Tolnay Veronika képviselte, aki szó-
ló énekével Ezüst minősítést szer-
zett. A táncos lányok köszönetüket 
fejezik az önkormányzatnak az uta-
záshoz nyújtott támogatásért.
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Megemlékezés
November 24-én a temetőben a Kőszegi baráti Kör tagjai csendesen 
emlékeztek meg a tíz éve elhunyt Hauer Tamás egykori elnökükről, és 
két ciklusban 
alpolgármes-
terként te-
vékenykedő 
barátjukról. 
A sírját kör-
be állták, és 
azon koszo-
rút és mé-
cseseket he-
lyeztek el.

Vadász Tibor (†)
Az iparos, aki élete utolsó napján is 
dolgozott. 
Újra gyászol a kőszegi iparosok 
családja. 77 éves korában, aktív 
cukrászként, elhunyt Vadász Tibor 
cukrászmester. Ki gondolta volna 
még pénteken a nyugdíjas találko-
zón, hogy vasárnap már nem lesz 
köztünk… 

Ott volt velünk, közösen sztorizgat-
tunk, dicsértük az általa felajánlott 
édes aprósüteményeket, beszél-
gettünk az esedékes Iparos bálról, 
ahova szintén mindig küldött min-
den asztalra süteményt…

Egy igazi mes-
tert vesztett 
a Kőszeg és 
Vidéke Vállal-
kozók Ipar-
testülete. Egy 
megalkuvást 
nem ismerő, csak a legmagasabb 
szakmai követelményeket magán 
is megkövetelő ikont búcsúztatunk. 
Egy halk és nagyon szorgalmas 
mestert, aki csak a legmagasabb 
minőséget volt hajlandó elfogadni. 
Mindenki tisztelte ezért. 
1954. szeptember elsején kezdte 
a cukrász szakmát. 1967-ben tett 
mestervizsgát. 1983-ban saját 
lábra állt, kisiparos lett. Kőszeg 
centrumában nyitotta a mostani 
cukrászdát, melyet mindenki Va-
dász cukrászdaként ismer. Sokan 
járnak a megye több pontjáról is 
ezért Kőszegre. 
büszke tulajdonosa volt a Magyar 
Gasztronómiáért Díjnak, Kőszeg 
Város Önkormányzata Kitüntető 
Oklevelének, az IPOSZ díjnak, a 
VOSZ adományozta Vas Megye 
2009. év cukrászmestere kitüntető 
címnek, vagy az ipartestület által 

adományozott ezüstgyűrűs cukrász-
mester elismerésnek. Évekig tanított 
az Orlay Kereskedelmi és Vendéglá-

tó-ipari Szakképző 
Iskolában cukrászta-
nulóknak elméletet 
és gyakorlatot.
Most már az égi édes-
ségek felelőse, aki 
ránk hagyta örökül 
mesterségbeli tudá-
sát, és elköteleződését 
a minőségi szolgálta-

tások iránt. Emlékét megőrizzük, és 
együtt érzünk szerető családjával.

Kőszegi Ipartestület EM
LÉ

KE
ZÉ

S



Németh János: Pillanatkép a Hősök tornyából
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A belváros történelméről
A város alapítása a valószínűleg 
karinthiai eredetű Kőszegi család-
hoz köthető. Ez az esemény a 13. 
század második felében, de ponto-
san nem ismert időpontban történt. 
Ma – azaz a régészeti feltárások 
részletező feldolgozásáig – még 
nem tudjuk, hogy a 2006-ban1, 
a Fő téri ivókút helyén megásott 
árpád-kori településrészlet időben 
hogyan viszonyul a Jurisics téren 
2009–2011-ben2 megkutatott, a 
részben a Szent Imre templom alatt 
1 benkhard Lilla (budapest) és Ilon Gábor 
ásatása.
2 Pap Ildikó Katalin (Szombathely) ásatása.

található Szent Katalin templomhoz 
és annak temetőjéhez. Ezt megne-
hezíti az is, hogy a korai sírok már 
csak a feltárt ossariumba helyezve 
maradtak fenn.
Az azonban bizonyos, hogy az 
alapított város csak a mai Jurisics 
tér területén képzelhető el. Hang-
súlyos pontját a város legkorábbi 
temploma (Szent Katalin?) és az 
azt övező temető jelentette. Ettől 
a komplexumtól nyugatra vezetett 
el a települést dél – észak irány-
ban átszelő út. A korai települést 
egy fakerítéssel megerősített árok 
védte, amelynek nyomát először 

2006-ban találtuk meg. Folytatá-
sa 2009–2011-ben került elő a 
Jurisics tér keleti házsorától nyu-
gatra, kb. 8–10 méterre. Azaz a 
korai város belső tere nyugat – ke-
leti irányban keskenyebb volt, mint 
amit a Jurisics tér ma mutat. Ez a 
Gyöngyös-patak korabeli nyomvo-
nalával magyarázható. 
Az 1532. évi ostromra azonban 
már elkészültek a várost övező 
falak. Ezek megépítését Károly ró-
bert (1336), majd Nagy Lajos ki-
rály (1342–43) több évig érvényes 
adóengedményei tették lehetővé. 
A falak először föld- és fa kom-
binációjából készülhettek, csak a 
hangsúlyos helyeken, például kapu 
(Tábornok-ház: 15. század) köze-
lében épültek meg kőből. csak az 
ostrom idejére készültek el az ösz-
szes kötőgát kőből. E közel másfél 
évszázados „városrendezés” során, 
miközben a patak medrét is át kel-
lett „szabni”, megépült pl. a ma is 
városház és a Szent Jakab templom 
is, valamint a Jurisics tér nyugati 
és keleti oldala nagyjából szintén 
rögzült. Ezt a Jurisics tér 1. és a 
rajnis u. 3. szám alatt talált sáro-
zott fallal rendelkező, egyemeletes 

faépületek maradványai igazolják. 
1532-ben már az Alsókapu torony 
(a Hősök tornya helyén), az Auszt-
riai- vagy Felsőkapu, a Zwinger, a 
Kiszwinger (Sarkos-bástya) továb-
bá a rókafok-bástya állt és a város 
északnyugati sarkán található vár-
ral együtt képezték a város védelmi 
rendszerét. 
Miután az ostrom során a város 
faépületei – azaz szinte minden 
lakóház – megsemmisültek, az 
újjáépítés kő és tégla felhasználá-
sával történt meg. Így jöttek létre a 
16–17. században a Jurisics tér ar-
culatát ma meghatározó épületek.
A későbbi évszázadokban ezeket 
részben átépítették, részben – saj-
nos – elbontották (lásd a szobor-
parktól keletre lévő autóparkolót). 
A 20. század második felében 
azonban megkezdődött műemléki 
kutatásuk, majd helyreállításuk és 
védelmük. Ma a városba látogató 
turisták kedvelt sétáló, kávézó és 
pihenő helye. A középkori erede-
tű belváros megőrzése, ha nem 
akarjuk a jövőt felélni – köteles-
ségünk!

Ilon Gábor
régész, történész

Németh János festőművész
A 16. oldalon Németh János fes-
tőművész-tanár Pillanatkép a 
Hősök tornyáról című alkotását 
tettük közzé. A művész a valósá-
got rögzítette a saját látásmódja 
szerint. Köszönjük a tanár úr 
munkáját, aki évek óta a Kőszeg 
és Vidéke decemberi számához 
készít el önkéntesen egy-egy 
festményt. Németh János a mű-
vészetekről óriási tudással ren-
delkezik. Sokat tesz a városért, 

művészi alkotásai több testvérvá-
rosban megtalálhatók, amelyek 
egy-egy ajándékozás alkalmával 
vitték tovább Kőszeg hírét. A mű-
vésztanár rajztehetségét igazolja 
a Szőlő Jövésnek Könyve oldala-
ira bejegyzett hajtások. Az egyedi 
történelmi könyv messze viszi a 
város hírnevét, azért, mert létezik 
egy művésztanár, aki tudja és ké-
pes folytatni az elődök munkáját. 

Kámán zoltán

Találkozó
November végén nyolcadik alka-
lommal találkoztak a Landler, ké-
sőbb Herman Ottó iskola tanárai. 
Egykoron a megszűnt MáV Alapít-
ványi Óvoda, Iskola és Diákotthon-
ban működött az általános iskola. 
Így nincs hely, amely befogadná a 
kollégákat. Pochán Ferenc volt igaz-
gató adta a családias tantestületi 
találkozó ötletét. A tanárok aján-
dékokkal készülve várják, hogy újra 
együtt lehessenek. Ezúttal Döbrősy 

József egykori igazgató, bodor 
Sándorné, Horváth Istvánné, File 
László, Sirhuber Imréné, Surányi 

Imréné, Szendiné Kovács 
Katalin, rákosi Györgyné, 
Varga Zoltánné örültek, 
hogy ismét láthatták 
egymást. Nagyon várják, 
hogy az egykori iskolájuk-
ban nyíló egyetemi intéz-
mény mielőbb megkezdje 
működését. 

K.J. 

Imréné, Szendiné Kovács 
Katalin, rákosi Györgyné, 
Varga Zoltánné örültek, 
hogy ismét láthatták 
egymást. Nagyon várják, 
hogy az egykori iskolájuk-
ban nyíló egyetemi intéz-
mény mielőbb megkezdje 
működését. 

KÜ
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Törőcsik Mari szomszédja
velem: Novemberben jelent meg 
bérczes László beszélgetőkönyve 
Törőcsik Mari címmel. A Nemzet 
Színészével a szerző 2015-ben, 
illetve az idei esztendőben hóna-
pokat töltött el együtt, és ennek 
alapján rögzítette négyszáz oldalon 
a színésznő tartalmas életét. Ezek 
a találkozások döntően Velemben 
történtek, a színésznő otthonában. 

A könyvben többször megszólal 
Jagodics Vituszné, a szomszéd, 
aki a színésznő Velemben töltött 
idejében meghatározó szerepet 

tölt be. Ők ketten 43 éve ismerik 
egymást. Amikor a Nemzet Szí-
nésze napjainkban is megérkezik 
velemi otthonába, először Margit 
nénihez csenget be. Az első talál-
kozásuk 1973 áprilisában történt, 
amikor Töröcsik Mari megérkezett 
a faluba házvásárlás szándékával. 
A színésznőt magával ragadta a 
hegycsúcson magasba nyúló Szent 

Vid-templom. A falu 
közepén a kőszegi 
Jagodics testvérek 
nagymamája éppen 
meszelte az eladás 
előtt lévő ház falát. 
Az adásvételt más-
nap megkötötték. A 
szomszéd Margit néni 
és Marika, ahogy a 
faluban kötelezően 
nevezik a Nemzet 
Színészét, kapcsolata 
akkor kezdődött el, 

és szervező része lett egy művészi 
élet Velemben töltött éveinek.
Margit néni szavai szerint az elmúlt 
évtizedekben rendszerint meghí-

vást kapott egy-egy ebédre, ré-
szese volt azon beszélgetéseknek, 
amikor Törőcsik Marihoz ismert szí-
nészek érkeztek hosszabb rövidebb 
időre. Találkozott a korábbi évek-
ben Gobbi Hildával, bara Margittal, 
bodrogi Gyulával, a közelmúltban 
jó ismerősként fogadhatta Jordán 
Tamást, Trokán Pétert. Alkotott a 
faluban Pilinszky János, aki két 
éven át fogyasztotta Margit néni 
ételeit. A hegyoldalban lévő pincéje 
tartalmas beszélgetésekre adott le-
hetőséget a művészek számára.
Töröcsik Mari a ház vásárlása után 
Velembe költözött. Négy évig itt 
jártak iskolába gyermekei, a lánya 
és a Vietmánból származó Son, az 
örökbe fogadott fia. Amikor a mű-
vésznő elutazott egy-egy előadás-
ra Győrbe, Margit néni vigyázott 
a gyermekekre. A színésznővel a 
ház előtt lévő falusi kispadon ül-
dögélve élvezhették Velem csend-
jét, nyugalmát. Természetessé vált, 
hogy az arrajárókkal beszélgettek. 
Az is természetes lett, hogy a mű-
vésznő ismerte név szerint a régi 
velemieket, minden szabad idejét 
a hegyoldalban lévő faluban tölti 
mostanában is. Margit néni szerint 

az ünnepnapok nyugalmát a falusi 
életben találja meg. Idén júniustól 
szeptemberig Velemben töltötte el 
a nyarat, az „Öreg halász és ten-
ger” hangfelvételére eljött hozzá a 
rendező a műszaki stábbal.
Margit néni mindig készenlétben 
áll, nemcsak Törőcsik Mari, hanem 
minden ember számára. Szerinte 
a barátság, a szeretet egyre fonto-
sabb az emberek számára. A három 
gyermek, nyolc unoka és három 
dédunoka nagymamája szerint 
„össze kell tartani”. Mindenki előtt 
kinyitja az ajtaját. December 2-án 
délután, beszélgetésünk után ér-
keztek meg a családi házába azok, 
akikkel együtt várták – egy jó be-
szélgetés után – a kenyeres autót. 

Kámán z
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Vid-templom. A falu 
közepén a kőszegi 
Jagodics testvérek 
nagymamája éppen 
meszelte az eladás 
előtt lévő ház falát. 
Az adásvételt más-
nap megkötötték. A 
szomszéd Margit néni 
és Marika, ahogy a 
faluban kötelezően 
nevezik a Nemzet 
Színészét, kapcsolata 
akkor kezdődött el, 

Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák. 

       Termék                                                          ár
Véres-Májas hurka  .............................  879 Ft/kg 
Sütőkolbász  ......................................  1399 Ft/kg 
Csemege debreceni  .........................  1099 Ft/kg 
Füstölt debreceni  .............................  1449 Ft/kg
Juhbeles virsli  ..................................  1499 Ft/kg
Cserkészkolbász
        csemege és csípős  ....................  2399 Ft/kg
Baglas Paprikás vastagkolbász   
        csemege és csípős  ....................  2099 Ft/kg
Baglas Prémium füstölt kolbász   
        csemege és csípős  ....................  1999 Ft/kg
Hagyományosan füstölt 
         kolozsváriszalonna  .................... 1999 Ft/kg
Hagyományosan füstölt comb  ............ 2099 Ft/kg
Hagyományosan füstölt hátsócsülök  ..  1199 Ft/kg

a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)

Fincsi Hús Kft.

2016.12.01 – 12.31.
AKCIÓ!

Lakossági apró
Régi gyermekjátékokat, kis-
vasutat, jelvényeket, match-
boxokat, kitüntetéseket, há-
borús tárgyakat, régi bolti 
színes fémtáblákat és egyéb 
antik tárgyakat vásárolnék. 
tel: 0670-3280-737.
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Bozsok
November 26-án tartottuk az 
Idősek napját. A meghívót minden 
59  év feletti lakos megkapta, gyü-
lekeztek is szép számmal. Köszön-
töttük a kerek évfordulós lakosokat 
60 éves kortól,  14 asszony virágot, 
és tíz férfi bozsoki bort kapott aján-
dékba. Külön megtiszteltetés volt 
számunkra az, hogy Antal Istvánné, 
Magdi néni ezen a napon ünnepelte 
velünk együtt a 80. születésnapját. 
Az ünnepet szebbé tett a tűzijáték.     
Elmaradhatatlan étele az Izsáki 
csipetke tésztával, és savanyúság-
gal elkészített vadpörkölt. Vállaltam 
a szakács szerepét, a tányérokat 
üresen hozták vissza, ízlett az étel. 
Az asztalra került a Frank János és 
Gáspár Szabolcs által felajánlott 
fehérbor, a Stefanich Kornél vörös 
bora, és a Kerekes cukrászda által 
ajándékozott sütemények. Köszön-
jük a felajánlásokat!   
A szórakozást a bozsoki Dalárda és 
a felnőtt színjátszókör biztosította. 
A meghatottság könnyeket csalt 
egy-egy szempárba, de bőséges 
volt a mosoly is. Köszönetet mon-
dok mindenki nevében a Dalárdá-
nak, és vezetőjüknek Frank-Sziklai 
Mártának, a felnőtt színjátszókör 
tagjainak, ágotának, rózsikának, 
Istvánnak, Félixnek.
A Mikulás hintón érkezett de-
cember 3-án 19 órakor. A gyerekek 
izgatottan, dallal, verssel várták. 
A várakozást 18 órától a Tarisz-
nyások együttes tette könnyebbé, 
egy vidám, telet bemutató zene-
számok éneklésével. A Kökörcsin 
Hagyományőrző Egyesület 2016. 
évi nyertes  pályázatának volt kö-
szönhető, hogy vendégszerepelt 
nálunk az együttes. A Mikulás bá-
csi puttonyát csomagokkal a Ke-
rekes Üzletház töltötte meg, amit 
ezúton is nagyon megköszön az 
önkormányzat. A Mikulás díjazta 
a versmondó, éneklő gyerekeket, 
távozásakor mondott szavait mi is 
megismételjük: „jövőre, veletek, 
ugyanitt”.
Az Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete nevében kívánok a község 
minden lakójának áldott békés 
Karácsonyi Ünnepeket, és eredmé-
nyekben gazdag nagyon boldog 
Újévet! 

Darabos Béla polgármester

Férfinap  
Kőszegpaty: A Nemzetközi Férfi-
nap alkalmából november 19-én 
17 órától Kőszegpaty férfi lakóit 
köszöntötték a Kőszegpaty Jövőjé-
ért Egyesület Hölgy tagjai. 
Az elnökasszony köszöntő szavai, és 
egy rövid műsor után, pezsgővel üd-
vözöltük a megjelent férfiakat. Aztán 
sülthús és sültkolbász került az asz-
talokra, hogy a gyomor is tele legyen. 
Közben a poharak is megteltek sör-
rel, vörös- és fehérborral, pálinkával, 
esetleg üdítővel. Aztán amikor már 
úgy tűnt, hogy nem lesz több érde-
kesség, megérkezett a meglepetés-
vendég. Mindent a szemnek, semmit 
a kéznek mottóval megelevenedett a 
tavalyi torta! Sőt! ámulatba ejtő mű-
sorral készült a táncosnő, akinek a 
tánctudása nem csak a férfiszemeket 

ejtette ámulatba, hanem minket is. 
A műsor után tálaltuk a süteménye-
ket. Az eszem és elsősorban az iszom 
hatására megnőtt a bátorság, és a 
magyar nóták éneklése kezdődött. 
Mi is segítettünk (volna) a dalolás-
ban, de rá kell döbbennünk, hogy 
hiányos a tudásunk, mert 1-2 vers-
szak után elakadt a hangunk. Meg-
van a következő férfinapra az egyik 
feladatunk: megtanulni a magyar 
nóták szövegét. Talán ezt a feladatot 
könnyebben teljesítjük, mint a má-
sikat, amelyet a férfiak várnának el 
tőlünk: nekünk is úgy kell táncolni, 
mint a vendég művésznőnek. 
Köszönjük a megjelenteknek, hogy 
elfogadták meghívásunkat. Örül-
tünk, hogy Vaskó János jegyző úr el-
jött hozzánk. A visszajelzések alapján 
úgy érezzük, hogy ismét szép estét 
szereztünk a falu férfi tagjainak.  

Milos Lászlóné

Kilenc falu
Lukácsháza: December 9-én került 
sor a Közösségi Házban az UTIrO 
Térségfejlesztő Egyesület szervezé-
sében a Gyöngyösmenti Tájegységi 
Értéktár bemutatására, illetve a te-
lepülésekről készült kiadványok át-
adására. A Gyöngyösmenti Értéktár 
féléves munkával jött létre. Mindezt 
a Földművelésügyi Minisztérium 
„Hungarikum” pályázatán elnyert 
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Lukácsháza
November 26-án, a Közösségi Ház-
ban tartotta az SZM a Katalin bált. 
•  November 27-én a Harangláb-
nál gyújtották meg Advent első 
gyertyáját. A Szent Márton Kórus 
énekét követően Porpáczy József 
esperes beszélt a várakozás jelen-
tőségéről. A második láng lobba-
násakor a gyermekek kedvesked-
tek versekkel. A harmadik gyertya 
meggyújtását betlehemes játék 
követte. 
•  December 7-én tartotta a nyug-
díjas klub vacsorával egybekötött 
évzáró rendezvényét. 
• December 10-én a borbarát 
Hölgyek Új bor dicsérete címen ta-
lálkoztak. 
• December 11-én a Szent Már-
ton Templom Énekkara a Közössé-
gi Házban tartotta Valakit várunk 
című hangversenyét. 
• December 12-én közmeghallga-
tás volt a Közösségi Házban. 
• December 18-án a Lukácsházi 
boszorkányok a falu nyugdíjas la-
kóinak süteményekkel kedvesked-
nek. 
• December 21-én tartja a Közös-
ségi Ház a Mindenki karácsonya 
programot. 
• December 29-én a LÖTYE tartja 
előszilveszterét, majd másnap 14 
órától mindenkit várnak a Kilátónál 
az Óév búcsúztatójára. 

két millió Ft-os támogatás bizto-
sította. Virág János polgármester 
köszöntötte a részvevőket az alábbi 
településekről: cák, Gyöngyösfalu, 
Gencsapáti, Kőszegdoroszló, Kő- 
szegpaty, Kőszegszerdahely, Lukács-
háza, Nemescsó, Pusztacsó. Majd 
beszélt az Értéktár létrehozásáról.
Ezt követően V. Németh Zsolt ál-
lamtitkár ismertette a Hungarikum 
program országos és helyi aktuali-
tásait. bolfán csaba, az egyesület 
elnöke bemutatta az Értéktárat.
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Pénz a falvaknak
Magyarország kimagasló gazda-
sági teljesítményének köszön-
hetően a Kormány úgy döntött, 
hogy 2017 helyett még az idén 
lezárják az adósságkonszolidá-
cióban nem érintett települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatását célzó fejlesztési 
programot. Észak-Vas megyé-
ben 57 települést érinti a prog-
ram 1,3 milliárd Ft összegben. A 
program végeztével záróünnep-
séget tartottak Sárváron, ahol 
ágh Pétertől, a térség ország-
gyűlési képviselőjétől, Vas megye 
fejlesztési biztosától és Dr. Dukai 
Miklóstól, a belügyminisztérium 
önkormányzati helyettes állam-

titkárától bizonyságlevelet vettek 
át a települések vezetői. 
A programban a Kőszeg környékén 
részt vett települések a fejlesztési 
támogatás első részletéből szá-
mos olyan fejlesztést valósíthat-
tak meg, amelyre önerőből nem 
lettek volna képesek: bozsokon és 
Velemben önkormányzati épületet 
újítottak fel, cákon és Pusztacsón 
vízelvezető csatornahálózatot 
építettek ki, Gyöngyösfaluban, 
Horvátzsidányban, Kiszsidányban, 
Kőszegdoroszlón, Kőszegpatyon, 
Kőszegszerdahelyen, Lukácsházán, 
Nemescsón, Ólmodon és 
Peresznyén pedig út- és járda fel-
újítást végeztek.

Kőszegfalva
November 19-én az időseket és az 
Erzsébet névnaposokat köszöntötték 
a Kőszegfalvi baráti Kör szervezésé-
ben. Minden nyugdíjas meghívást 
kapott, hatvan fő érkezett meg a kul-
túrházba. A három friss nyugdíjast – 
Talabér Józsefnét, Schatzl Józsefnét 
és Holzhacker Attilát – szívélyesen 
fogadták be a régiek. Gyarmati Kál-
mán elmondta Kányádi Sándor: Az 
én Miatyánkom című verset. Huber 
László polgármester megköszönte 
Gyarmati Kálmán aktív munkáját, 
jó egészséget, kitartó munkát kí-
vánt az ajándék átadása közben. 
A nagyszülők azzal kaptak értékes 
ajándékot, hogy a falu nemzetiségi 
óvodásai egy bájos, táncos, játékos 
műsort adtak elő. Az előadás az 
óvónők munkájának érdeme. A vi-
dám dalok éneklésével önmagukat 
is köszöntötte a Kőszegfalvi Nemze-

tiségi Kórus, amely őrzi a falu sváb 
hagyományait. Vezetésükkel folyta-
tódott az éneklés a sült lapocka el-
fogyasztása után. Olyan sok régi dal, 
nóta került elő, hogy éjszaka egy óra 
után indultak csak hazafelé. Az évek 
óta ismétlődő találkozó azért jöhe-
tett létre, mert a szervezést is vállaló 
fő támogató mellett Huber László, 
Nemescsói Zrt., Gurisatti Faiskola 
Kft. hozzájárult a költségekhez.
december 4-én érkezett meg a 
Mikulás. Kicsi terülj asztalkám várta 
a szülőket. A jóságos ember meg-
hatódott a gyermekek énekére. Ki 
határozottan, ki pedig szülői bizton-
ság mellett vette át a piros ruhás 
bácsitól a csomagot. A mosoly, az 
öröm ott volt mind a 45 gyermek 
arcán. Az öreg Mikulás tudja, hogy 
Kőszegfalván érdemes dolgozni, 
élni, az ősök szelleme kötelez, van és 
lesz utánpótlás a következő három-
száz évben is.

Kz

Gyöngyösfalu 
November 19-én tartották az 
általános iskolában az idősek nap-
ját. Közel hetven szépkorú tisztelte 
meg a rendezvényt a jelenlétével. 
Elsőként az óvodások mutat-
ták be énekes-táncos tudásukat 
a nagyszülők örömére, a műsor 
betanításáért az óvónők tisztele-
tet érdemelnek. Az iskola diákjai 
táncbemutatóval léptek a színpad-
ra, a tőlük megszokott összhang-
ban, színvonalas előadásban. Most 
először mutatta be hagyomány-
őrző tevékenységét a faluban a 
Perenyéből érkezett népdalkó-
rus. A katonai dalokat, és a saját 
gyűjtésből származó dallamokat 
is megszólaltatták. Ekkor már a jó 
vacsorához szólt a nóta, amelyhez 
csatlakoztak a falu idős polgárai. 
A beszélgetéseket a közös énekszó 
váltotta fel késő estig.

      

Kenyérsütés
Kőszegszerdahely: Kenyeret sü-
töttünk az iskolában. November 
25-én az egészségnevelési prog-
ramjaink zárásaként Fentős Eszter 
irányításával gabonaféléket kós-
toltunk, őröltünk, tésztát dagasz-
tottunk, formáztunk és kenyeret 
sütöttünk. csatlakoztak hozzánk 
a velemi és a bozsoki óvodások a 

szülőkkel, testvérekkel és a nagy-
szülőkkel. Eszter néni felelevení-
tette az ősi magyar kenyérsütési 
szokásokat, és az ehhez kapcsolódó 
ősi motívumokat, beszélt a szimbó-
lumokról is. A kicsikkel gyermek-
dalokat énekelt, a nagyoknak az 
őrléshez, molnárkodáshoz kapcso-
lódó népmesét mondott. Dél körül 
mindenki megkapta az általa for-
mázott és kisütött cipót. 
Köszönjük az önzetlen szülői segít-
séget és támogatást. Élményekben 
gazdag programok után indultunk 
hazafelé.  

zsuzsa néni és Otti néni

Egy novemberi szombaton néhány 
markos férfi autóba ült, hogy el-
hozza a disznót. Az otthon maradók 
felkészültek a vágásra. A rutinos 
fiatalok gyorsan végeztek a feldol-
gozással, és megkezdődött a lako-
ma. Istennek hála, ott volt a falu 
apraja, nagyja, falatozás közben 
szólt cD-ről a dalmát zene. A mun-
kát a férfiak végezték, és példát 

véve a kőszegi horvátoktól, délután 
vendégül látták az asszonyokat. A 
kolbásztöltés jól sikerült, másnap 
reggel kiosztották a hurkát és a 
disznósajtot. A cocát őstermelőtől 
vásárolták, aki számlát adni nem 
tudott, ezért a polgármester fizette 
meg az árát. A falu apraja nagyja jól 
érezte magát ezen a napon is. Köz-
hírré tétetik: jövőre ugyanígy lesz.

Fizette a polgármester

Nemescsó
Advent: Az evangélikus gyülekezet 
gyújtotta meg az első gyertyát, a lel-
kész szavai az ünnepekre hangolta 
a jelenlévőket. A másodikat az ön-
kéntes tűzoltók lobbantották lángra. 
A parancsok megköszönte minden-
kinek az egyesületüknek nyújtott 
éves támogatást. December 11-én 
este baráth Lilla felkészítésével a 
kisdiákok adtak karácsonyi műsort 
dédanyáink korát idéző karácsonyfa 
alatt, miközben a Tézsula Hagyo-
mányőrző Egyesület meggyújtotta a 
gyertyát. A várakozás utolsó gyertya-
lángja jelzi a falukarácsony kezdetét, 
amelyet az önkormányzat szervez. 
Az adventi találkozások a nótakör 
szeretetvendégségével zárulnak. 

Az egyházi télapó megrakott putto-
nyával kereste fel a gyermekeket,   
a könyvtárban Mikulás ünnepséget 
tartottak a kicsik örömére.
december 17-én délután az evan-
gélikus egyház „Karonfogó” jóté-

Peresznye: November 27-én tar-
tották a Kultúrházban a Szépkorúak 
napját. Az 59 fő idős emberből 41 
fő vett részt a rendezvényen. Grüll 
János polgármester beszélt az idő-
sek faluban betöltött szerepéről. A 
falu új plébánosa Mészáros Miklós 
az idősek szívéhez szólt, miközben 
– egy vélemény szerint – „szinte 
megállt a levegő”. Ismerősként és 
verssel mutatkozott be a új jegyző, 

konysági vásárt rendez a Sztrókay 
házban. A bevétel a ház fűtésének a 
kialakítását célozza meg, hogy mie-
lőbb közösségi helyiségként szolgál-
jon. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. Köszönik a támogatást! 

Ifjú „színészek”
Fucinné Dorner Anikó. A szépkorú-
ak örömmel fogadták a négy fiatal 
által bemutatott színdarabot, köszö-
net illeti az ifjú „színészeket”. A helyi 
énekkar a rájuk jellemző lendület-
tel, tudással szórakoztatták horvát 
nyelven az időseket. Ezt tették a 
tamburások is. Nickl Vincéné (ági 
néni) megköszönte a szervezőknek 
a rendezést, és a süteménnyel, ita-
lokkal megrakott asztalokat.
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A muzsika napja
Húsz éves a Kőszegi Vonósok 
együttese.  Először 1997 júniusá-
ban léptek önálló koncerttel szín-
padra. Most, a 2016. december 
10-i adventi hangversenyükön 
különleges koncerttel lepték meg 
közönségüket. Zsúfolásig megtelt 
a lovagterem. A műsort az együttes 
kedvenc zeneszámaiból állították 
össze. Egyre több a koncertre szóló 
meghívások száma.  Mindegyik egy 
különleges előadás, a születésnapi 
kiemelkedett a többi közül. 

*
Történetük a kilencvenes évek ele-
jére nyúlik vissza. ágota Zoltán és 
Somogyi Györgyné álmodta meg a 
Kőszegi Vonósok együttesét. A kez-
detek óta mintegy hatvanöt zenész 
fordult meg tagjaik között. 2011 
szeptemberétől ausztriai tagokkal 
bővült az együttes. Ma huszonhá-
rom aktív muzsikussal dolgoznak. 
A csoport vezetői Scheer berna-
dett koncertmester (ágota Zoltán 
távozása után vette át a vezetést) 
és Scheer Uwe művészeti vezető 
utánpótlás neveléssel is foglalko-

zik. A Tücsökzene-
karból kerülnek ki a 
nagyzenekar tagjai. 
Ezen a napon a kis 
„tücskök” a zene 
hangjaival kívántak 
boldog születésna-
pot, de az egyesített 
zenekarba sokan 
eljöttek az egykori 
tagok közül. Az óri-
ási színpadot betöltő 
együttes Pachelbel Kánonját adta 
elő. Ez volt az első csúcspont: a 
lélek felüdülésével ajándékozták 
meg a hallgatóságot. Scheer Uwe 
zeneszerzőként is támogatja az 
együttest. Ezúttal a basso Solo 
című alkotás lépegető szólóbasszu-
sa a hegedűhúrok pattogó pendü-
léseivel Uwe zeneszerzői sokoldalú-
ságából adtak ízelítőt. 
A szépség hangokba öltöztetve je-
lent meg ezen az estén. Lelkes taps 
hálálta meg a többi mellett Vivaldi, 
Sosztakovics, Weiner műveinek elő-
adását.
A könnyűzenei blokk előtt fogadta 

az együttes a gratulációkat. A töb-
biek mellett Huber László polgár-
mester elismerő oklevelet adott át, 
a JvMK nevében Pócza Zoltán lepte 
meg az együttest 50 ezer forintos 
hozzájárulással, amely a tervezett 
cD megjelentetését segíti, básthy 
béla pedig Majthényi László elis-
merését tolmácsolta. Hozzátette, 
hogy az élet művészetéről is szól-
nak hangszereik.
A könnyűzenei blokkban fellépő 
Horváth Meggie vastapsot kapott.  
Itt kell felsorolni a hangverseny szó-
listáit: Kurt Leidenfrost és corinna 
Stangl (hegedű), Franz Sulzmann 

(brácsa), Hedwig Monetti (gor-
donka), Horváth Meggie (ének), 
Scheer Uwe (hegedű, ének), Tompa 
István bube (ütő), Farkas László 
(gitár), róka Miklós (basszusgitár), 
Várkonyi Endre (billentyű), Masae 
Suzaki (bőgő). 
A ráadásszámokat felállva tapsolta 
meg a közönség. Az együttes 2001-
ben jelentette meg az első cD-jét, 
és tervezik az új lemez elkészítését. 
Ha adónk 1 %-ával támogatjuk 
a Kőszegi Vonósokat, az nagy se-
gítséget jelent! A hangversenyek 
nagyszerűek! Most rajtunk a sor!

Tóthárpád F.
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Berényi Sándor tehetsége
berényi Sándor jó szívvel fogad-
ja a látogatót, a kezem eltűnik a 
házigazda hatalmas tenyerében. 
csodálkozom, hogyan tud ez a kéz 
könnyedén mozogni a festővász-
non. A falakon mindenütt a mes-
ter képei. A kapuszínből kialakított 
nappali is a művész keze munkája. 
A mennyezetet magyar népi hím-
zésminták motívumai borítják, a fa-
lakat rajzok, festmények, bőrmoza-
ikok fedik el. Egy lenyűgöző arckép 
Miklós Andor fogorvost ábrázolja. 
Ez a rontott példány, az eredetit a 
doktor kapta. berényi Sándor ezt 
a portrét a bőrrétegek vágásával, 
metszésével, kaparásával alakította 
ki. Hibázni nem lehetett, a bőr azt 
nem tűrte. Az otthoni példányon 
megszaladt a szerszám. 
A Pécsi Kesztyűgyárban gyermek-
ként lámpaernyők festésével gya-
rapította a családi kasszát. Korán 
kitűnt finom érzéke, mégsem von-
zotta a művészi pálya, 1945-ben, 
tíz éves korában valami megtört 
benne. A vallásos nevelést kapott 
kisfiú pogánnyá lett. A képi világ, a 

zene és a szavak történeteket szövő 
ereje egész életében vele maradt, 
hogy élete második felében újra 
visszavezesse a hitéhez. 
A művésznek tisztán cseng tenor-
hangja, édesanyjától örökölte zenei 
érdeklődését, amelyet nem fejlesz-
tett tovább. 1962-ben ő is szerep-
lője volt Lamberto Gardielli vezé-
nyelte Verdi rekviemjének. berényi 
Sándor ma is énekel, járták a nagy-

világot a concordia-kórussal, amely 
meghatározó Kőszeg zenei életében. 
Amikor a hatvanas években este ha-
zatérő fiatalember szerenádot adott 
feleségének, az utca másik oldalán 
bárdosi Lajosnénak megállt a keze 
a zongora billentyűi fölött. Ő aján-
lotta a férje figyelmébe a jó hangú 
szomszédot. Édesanyja féltette a 
fiát, nehogy „ripacs” váljék belőle. 
Így aztán a saját maga és szerettei 
örömére dalolt, rajzolt, festett.
Élete párja kőszegi születésű, még-
is a művész szorgalmazta a letele-
pedést Kőszegen. A régi házak, a 
hegyek inspirálók számára. Itt kez-
dett újra festeni. A város ihletése 
mellett számos műve allegorikus. 
Az őt foglalkoztató problémákat, 
történelmi helyzeteket fogalmazza 
meg egy-egy képben, sokszor már 

álmában látja a kész alkotást.
Az örömszerzés motiválja. boldog, 
ha képeivel megtalálja az utat a 
másik emberhez. Közel hatszáz al-
kotása jutott el a világ legkülönbö-
zőbb pontjaira. Számtalan kiállítás 
résztvevője, önállóan is állt a kö-
zönség elé. A csók István Művész-
kör Egyesület aktív tagja. Nyolcva-
non túl is vallja, hogy a tehetség 
nem elég, erő és kitartás szükséges 
az alkotó munkához. Neki az erőt 
a felesége adja, aki megmentette a 
képeket a tűzbedobástól, és rend-
szerezi a munkásságát.
Nyugdíjasként tanulta meg a kertet 
művelni, a gesztenyést gondozni. 
berényi Sándor tenni akarása, kö-
zösségi szerepvállalása, alkotói ak-
tivitása példa mindannyiunk előtt.

uA  

Könyvbemutató
Sinkó Adrienn: Arcok és keresztek című könyvét a szerző és Pintér 
Ernő mutatja be 2016. december 15-én 17 órakor Kőszegen a Városi 
Könyvtárban. A kötet az első könyves kőszegi szerző novelláit és ver-
seit tartalmazza. Az Aquincumi Költőverseny 2016. évi győztesének 
írásait Szelle ágnes illusztrációi gazdagítják. A kötet a kőszegi Líra 
könyvesboltban kapható, de a könyvbemutatón kedvezményes áron 
lehet megvásárolni.  
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Betlehemska štalica

Kada počinje Božić?
Hrvatska rič Božić 
zapravo je umanjenica  
riči bog, (bogić, božić) 
i s ovom ričom je ime-
novan jedan od najve-
ćih kršćanskih svetkov 
– dan Jezuševoga ro-
djenja, – božić.
U Novom zavjetu ne sto-
ji kada se je točno rodio 
Jezuš. Prvi kršćani nisu 
ni slavili božić, nego 
samo Vazam. (Uskrs) 
božić se je začeo slaviti 
u 4. stoljeću u rimu.
A zač se slavi 25. de-
cembra? Čitajući informativne stranice došla sam 
do mišljenja da zbog toga, ča se je  u toj dobi u 
svećega poganskom rimu  slavilo rodjenje boga 
Sunca (Nativitas Solis Invicti). crikva je kanila 
potisnuti taj poganski  svetak i počela je slaviti 
rodjenje Jezuša, ki je božansko Sunce s višine.
Lako ni do denas nije siguran točan datum  Je-
zuševoga rodjenja papa I. Julius 350-oga izjavio 
je  25. decembra za Kristuševo rodjenje. Od ovo-
ga termina svečuje krčanski svit božić, kot dan 
Jezuševoga rodjenja.

Marija Fülöp Huljev

Kada počinje Božić?

božić počinje kada slabi
jakomu slabost oprosti,

kada jaki zavoli snagu slaboga,

kada bogati počinje dijeliti imanje
sa siromašnima,

kada glasni zastane pokraj nijemoga
i shvati što mu je on želio reć,

kada značajno postane beznačajno,
a nevažno postane važnim i velikim,

kad usred tame jedno maleno svitlo
obećava bezbrižnost i život u svitlu,
a ti ne odugovlačiš*, nego pođeš,
takav kakav jesi, prema tome svitlu,
tada, da, tada počinje božić.

rolf Krenzer
*zaustavljaš se

Betlehemska štalica

Blažen Božić i srićno Novo 
ljeto željimo  svim  štiteljem  
i posjetiteljem naše stranice

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

Adventskranz in Güns, in der Herz 
Jesu Kirche 
Adventben, december 3-án a Vas és Zala me-
gyei német nemzetiségi énekkarok hagyo-
mányos koncertjét rendezte meg Kőszegen a 
kőszegi és a kiszsidányi német önkormányzat. 
A hangversenyen fellépett a balog iskola 2.a 
osztálya, a pornóapáti vegyekórus, a rábafüzesi, 
a vaskeresztesi, a szepetneki, az alsószölnöki né-
met nemzetiségi énekkar, valamint a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórus és az Alpensänger kórus is. 
A gyerekek harmonikán előadott dallamai, Hor-
váth Ildikó orgonajátéka és Puhr Ferenc éneke 
színesítette az előadást. A templomban adott 
hangversenyt követően agapé volt 160 fő részé-
re a Jurisich vár lovagtermében. A vacsora mellé 
a két helyi kórus tagjai finom süteményeket sü-
töttek. Az együttlét a többi kórussal mindig kel-
lemes élmény. Ilyenkor néhány kedves szó, kis 

beszélgetés, az emlékezés maradandó élményt 
nyújt a következő találkozásig. 
• Az Alpensänger kórus dec. 4-én a Jurisics té-
ren a Natúrpark adventi rendezvényén énekelt 
és 15-én a Karitász nyugdíjasoknak szervezett 
délelőttjén is énekelni fog  
• A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus november 

19-én a Kőszegfalvi baráti Kör nyugdíjas talál-
kozóján lépett fel, és az idősek otthonában de-
cember 8-án kedveskedett az időseknek. 

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

                Kőszegfalvi Ágnes
                          NNÖ elnöke

Német nemzetiségi hírek



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XX IX .ÉVFOLYAM, 12 . SZáM   2016 . DEcEMbEr  13 .  

24

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Balzsamozó Cirákulum
Erwin birnmeyer műveiből nyílt kiállítás a né-
metországi Irsee településen 2016. november 
4-én. Az Altbau nevű Kleinkunstbühnében (kis 
művészeti színpad) számos kőszegi vonatkozású 
alkotással fogadta a közönséget a kőszegivé vált 
művész tárlata. Hannelore  birnmeyer szervezé-
sének köszönhetően másnap – november 5-én 
– adott műsort a cirákulum Együttes. Itthon, 
november 20-án, a „magyar temperamentu-
mot” nem nélkülöző koncert teljes egészével 
megismerkedhetett a kőszegi közönség is. ra-
jongó barátokkal telt meg a KÖSZHáZ. 
Már az első versmegzenésítéstől érezhettük: „Az 
én szívem játszik!” A műsorban szerepelt népdal, 
Nagy László, Weöres Sándor, radnóti, József Attila, 
Ady, Szécsi Margit, de bereményi és bródy szer-
zemény is. A dalok megállnák a helyüket bármely 
színpadon, de ha úgy alakul, a „bonchidai híd 
alatt” is könnyedén lázba hoznák a hallgatóságot.

Megtudtuk azt is, 
hogy honnan ered a 
cirákulum elnevezés, 
amelyről mindannyian 
azt gondoltuk, a zene-
kar által kitalált fantá-
zianév. Egy 1982-es 
Pest megyei Hírlapból 
való az információ, hogy a cirákulum nem más, 
mint „cetvelőből” készített balzsam. Ha a hírben 
fellelhető meghatározás sántít is, az bizonyos, hogy 
ezen az estén a muzsika balzsamozva simogatott a 
cirákulum hangszereiből az énekesek torkából.
A megszokott hangszerarzenál mellett ha-
mar „beindult” a ceglédi kanna is, és magá-
val ragadta a ritmust megtámogató tapsot.
 ráadásként két  dal is elhangzott. Szőke Anni 
balladája – 1967-ből – elsöprő sikert aratott. 
Ugyancsak vastapsot eredményezett a sláger, a 

Kékfestőben, melyhez a korábbi zenekari tag, 
Tulok Tamás is gitárt ragadott.
A cirákulum legközelebb december 20-án lép 
színpadra. Hagyományos adventi koncertjüket 
hallhatjuk és láthatjuk a várban. A színpadon 
akkor is Gelencsér Ildikó (fuvola, furulya, ének), 
Szarvas Péter (gitár, ének), Tompa Krisztián (rit-
mushangszerek, ének), Török Miklós (nagybőgő, 
cselló, ének), és Trifusz Péter, (pengetős hang-
szerek, ének) bűvöli majd el a hallgatóságot. 

Tóthárpád F.

Mikulásünnep
Gyermekzsivajtól lett hangos a Jurisics-vár bel-
ső udvara december 5-én. A  Mikulás ebben 
az évben sem kerülte el a kőszegi gyerekeket. 
Hogy jól megtömhesse a zsákját, sokan segí-
tettek neki. Ennek köszönhető, hogy több mint 
ötszáz színes csomag várta, hogy a Mikulás és 
a segédei kioszthassák azoknak a gyerekeknek, 
akik – ha nem is voltak mindig a legjobbak – 
megígérték, hogy igyekeznek megjavulni.

A mikulásvárás izgalmas perceit a béri balog 
ádám általános Iskola műsora színesítette. Szin-
te észrevétlenül besötétedett. Egyre gyakoribbá 
vált a találgatás, hogy eljön-e a várva várt piros 
ruhás nagy szakállú. A közös ének hallatára az-
tán komótos léptekkel megérkezett a Mikulás. 
Elmesélte, kikkel találkozott a várba vezető 
úton. A szeretetről beszélt, és a jóra intette a 
gyerekeket. „Próbáljátok úgy élni az életeteket, 
hogy szeretetet adjatok!” – mondta.
Az ajándékosztásnál mindenki sorra került. Voltak, 
aki közelebbről is szerettek volna a Mikulással ta-
lálkozni, hogy néhány szót válthassanak vele. A 
legbátrabbakat még a térdén is meglovagoltatta.

táF.

A borbarát Hölgyek Egyesületét sem kerülte 
el a Mikulás(lány). Megkésve, de teli zsákkal 
érkezett a KÖSZHáZ-ba december 7-én. Jósá-
gos mosollyal 
fogadta a kő-
szegi borbarát 
urak impro-
vizált verseit, 
és megígérte 
nekik, hogy szól 
majd pár szót 
a jövő évi jó 
termés érdeké-
ben. A hölgyek 
műsorral és 
ajándékkal is 
kedveskedtek 

az uraknak, akik viszonozták a meglepetést. 
Az ünnepséget „Mikulásbál” követte, melyen a 
Mozaik Duó muzsikált.

Itt járt a Mikulás(lány)
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Szenc

Szenc testvérvárosból Péter 
Valentina rajzával kívánnak 
áldott ünnepeket a Kedves 
Olvasóknak!
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Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

Tel.: +36 20 441 4850

BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary

Tel.: +36 20 274 91 91

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

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

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

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

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

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

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

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

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

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

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

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Előre vetítheti
December 3 – 4-én rendezte meg 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
az Adventi vásárt a Jurisics téren. 
Az első éveiben járó kezdeménye-
zés egy színfolt, kapcsolódik az Ad-
venti gyertyagyújtásokhoz, és előre 
vetítheti az Orsolya-naphoz hason-
ló sikeres programot. A zimankós 
hidegben kevesen voltak jelen 
egyidőben a vásáron, a nézelődő 
vásárlók leginkább a forralt bort 
választották. A program szervezői a 

vásározóknak 
a kapualjak-
ban biztosí-
tottak védett 
területet. El-
sődlegesen a 
térség kéz-
művesei mutatták be termékeiket. 
A karácsonyi dísztárgyak otthoni 
készítéséhez is bőven lehetett öt-
leteket ellesni, volt lehetőség vá-
sárlásra is, de a tárgyak többsége a 

polcokon maradt. Szolgálatkész fel-
nőttek segítségével a Lábasházban 
a gyermekek készíthettek díszeket, 
a papírra vetett kívánságaikat 
elhelyezhették a Jézuska postalá-

dájában. Ezekre válaszolnak majd 
karácsonyi csomagokkal a natúr-
parkosok. Nem volt meglepetés a 
tűzoltók jelenléte, hatalmas sátrat 
húztak fel, és főzték a kolbászt, 
forralták a bort mindazoknak, akik 
önkéntesen dolgoztak a két napon. 
A GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület kínálta a forró geszte-
nyeszirupot, amelyet a Hideg-völgy 
200 éves fáinak ízletes terméséből 
készítettek.  
A térség kulturális egyesületei lép-
tek „színpadra”, a Mária-szobor 
előtti területen. Szent Márton Kó-
rus, Alpensänger, Vadrózsák (fotó), 
Zora Kórus, concordia énekesei 
Karácsonyhoz kapcsolódó dalokkal 
marasztalták a fázós közönséget. A 
Dr. Nagy László diákjai mikulásváró 
műsort mutattak be. A fúvószené-
szek műsorukban a Jézuska várás 
szép dalait szólaltatták meg. Ekkor 
már több százan voltak a Jurisics 
téren, majd a zene elcsendesült, 
amíg meggyújtották a második ad-
venti gyertyát a Jézus Szíve-temp-
lom előtt.

Kz

Lakossági apró
réGI PéNzeKet, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
tel.: 06/30-3246-357
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Advent karácsonyra való készülődés
Az egyházi év minden évben Ad-
venttel kezdődik. A karácsonyt 
megelőzően négy vasárnap és a 
köztük lévő hétköznapok a kará-
csonyra való készülődés, várakozás 
ideje, úgy segít bennünket ebben 
a várakozó készülődésben, hogy 
Karácsony igazi misztériumát, tit-
kát lelkiekben gazdagodva tudjuk 
megünnepelni. A misztérium, ti-
tok pedig nem más, mint az Isten 
Egyszülött Fiának emberi születése 
erre a világra, a Szentlélek által a 
boldogságos Szűz Máriától. Mikép-
pen és miért? A miképpen titok a 
számunkra, de a miértre meg van 
a válaszunk: az első emberpár – a 
biblia ádámnak és Évának nevezi 

őket – szabadságuk tudatában a 
gonosz lélek, a Sátán kísértő te-
vékenysége nyomán, szembefor-
dultak az őket szeretetben megte-
remtő Isteni jóság ellen. Az ellen a 
jóság és szeretet ellen, Aki az élet 
teljessége, minden élet forrása, és 
végtelen boldogság birtokosa, és 
adakozója. Aki a mi boldogságunk 
forrása is. De a bűn az ellene való 
lázadás kizárt bennünket ebből a 
boldogságból, az Isten szeretetéből, 
amely minden örömnek az alapja. 
Az Isten szeretete azonban nem en-
gedte, hogy a halhatatlan lélekkel 
rendelkező ember boldogtalanság-
ban és szenvedésben éljen mind-
örökre, ezért Szent Fiában elküldte 

számunkra a Megváltót, Üdvözítőt, 
aki gyermekként született betle-
hemben. A próféták évszázadokon 
keresztül hirdették ennek az isteni 
ígéretnek az örömhírét. A választott 
nép pedig, őrizte az isteni ígéret 
beteljesülésének reményét. Az ígé-
ret pedig Szent Pál szavai szerint 
az idők teljeségében megvalósult. 
A Karácsony lett az ígéret betelje-
sedése. Ez az igazi örömünk alapja.  
Ennek az örömnek, a lelki örömnek 
az Isten Fiának emberi valóságá-
ban való jelenlétét, közelségének 
a megélését, megtapasztalását kí-
vánom mindnyájuknak Karácsony 
szent ünnepén!        

Harangozó Vilmos plébános                  

Isten Lélek
De eljön az óra, és az most van, az 
igazi imádói lélekben és igazság-
ban imádják az Atyát, ”  (Jn 4,23) 

Jézus a samáriai asszonnyal beszélget 
Jákob kútjánál, amikor elhangzanak 
ezek a szavak. Az asszony nagy kér-
dése, hol kell imádni az Istent? Jeru-
zsálemben vagy a Garizim hegyén? 
Jézus pedig azt mondja: eljön az idő, 
és az most van, amikor sem itt, sem 
ott, hanem Lélekben és Igazság-
ban. Karácsonykor ezt ünnepeljük. 
Karácsonyban eljött az idő, mikor 
Isten Szent Fia emberi testet öltött 
magára csak azért, hogy valami újat 
hozzon, elhozza a megújulást. Ez az 
új abban áll, hogy Istent nem épüle-
tekben, kiüresedett szertartásokban 
kell keresni és megtalálni, hanem 
Jézus Krisztusban. Isten Lélek, Jézus 
pedig ezzel a Lélekkel keresztel (Mt 
3,11) Jézus Krisztus által Istennek a 
Szentlélekben való imádása érkezett 
el. Felszabadítás ez az emberi alko-
tások, elképzelések, kitalációk alól. 
Isten Lelke szabad, és ezt a szabad-
ságot hozta el Jézus az emberek szá-
mára. Istent Lélekben kell imádni, és 
ez Jézus Krisztus által történik meg 
– ezt jelenti a Karácsony. 
donatin tamás  református lelkész

Az Úr közel!
Kis sündisznócsoport tolongott a 
téli hidegben az udvaron. Az erősen 
süvítő szél miatt egyre közelebb 
húzódtak egymáshoz, hogy testük 
melege melengesse őket. Akkor 
azonban hirtelen érezni kezdték 
szúrós tüskéik bökését, így megint 
csak távolabb mentek egymástól. 
Így vergődtek két rossz között…
Döbbenetesen mutatja ez a kép 
emberi életünk deficitjét. Mert 
bár szükségünk van egymásra és 
nem tudunk egymás nélkül élni, 
mégis, amikor egymás közelében 
vagyunk, szúrunk és bökünk, seb-
zünk és taszítunk. Mert sem együtt, 
sem külön nem megy. Az ünnep 
közeledte mintha egy rövid időre 
megmozdítana minket, igyekszünk 
kicsit jobban figyelni egymásra, de 
mi lesz az ünnep után?

Pál írja a filippieknek: Az Úr kö-
zel! Ezt jelzik a sorra kigyulladó 
gyertyák az adventi koszorún. 
Ilyen koszorút először egy észak-
németországi evangélikus lelkész 
Johann Hinrich Wichern állított 
az általa felkarolt hamburgi árva-
gyerekek számára 1839-ben. Ez 
a koszorú egy nagy kocsikerékből 
készült, amire huszonnégy gyer-
tyát helyezett, melyek közül négy 
nagy fehér gyertya jelezte a négy 
vasárnapot – Krisztus feltáma-
dásának ünnepét – és a hétköz-
napokon fellobbanó sok kis piros 
gyertya fénye pedig emlékeztette 
az árvaház lakóit arra az örömre, 
amit Jézus közelsége jelent. Mert-
hogy az Úr közelsége minden öröm 
forrása lehet. Hiszen Isten keresi 
velünk a kapcsolatot. Értünk te-
remtett mindent, majd emberként 
jött el erre a világra – azért, hogy 
ráigazítsa lábunkat a békesség 

útjára. S mindezt úgy tette, hogy 
közben Ő maga kapott szögeket, 
és szúrós töviseket tőlünk. Mégis 
az első Karácsony óta más lett a 
világ. Talán nem látszik, hiszen 
továbbra is szurkáljuk, bökdössük 
egymást, de Jézus közelében még-
is esélyt kapunk a megbékélt és 
boldog életre. 

baranyay Csaba
evangélikus lelkész

Megnyílt 
December 5-én nyílt meg a Fő té-
ren a Jézus Szíve Társasága Korda 
Könyvkereskedése. Egy zarándok 
úton döntötték el, hogy a társaság 
újra visszaveszi és üzemelteti a be-
zárt boltot. Erről már Göcsei rita 
beszélt december 9-én. Elmondta, 
hogy a megnyitás előtt több bizony-
talanság is volt. Valahogy, valahon-
nét mindig megérkezett a segítség. 
budapestről másodszor indultak 
Kőszegre, még nem volt üzletveze-

tő, de mire megérkeztek, már Giczy 
József vállalta a feladatot. 
Harangozó Vilmos esperesplébá-
nos megáldotta a könyvkereske-
dést. Szavai szerint a könyvekben 
leírtak szolgálják Isten igéjének a 
terjesztését. 
A Jézus Szíve Társasága, a Néplá-
nyok 1942. augusztus 20-án ér-
keztek meg Kőszegre dr. Székely 
László apátplébános meghívására, 
hogy átvegyék az Enericanum ke-
reskedés üzemeltetését. Abban az 
időben is a könyvek és a kegytár-
gyak jelentették az üzlet kínálatát.
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A Kormány és a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia által szer-
vezett Szent Márton és Európa 
című ünnepi konferenciára 2016. 
november 10-én került sor a Par-
lament Felsőházi termében. Szent 
Márton születésének 1700. évfor-
dulója alkalmából jubileumi évet 
zártunk. 
A konferencia részesei voltak politi-
kai és egyházi vezetők: Erdő Péter 
bíboros, Alberto bottari De castello 
apostoli nuncius, Veres András győri 
megyéspüspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke, és a 
többi egyházmegye püspöke. Meg-
tisztelte jelenlétével a konferenciát 

Mádl Dalma asszony, a záróbeszé-
det Orbán Viktor miniszterelnök 
tartotta.
Szent Mártonról tartott előadást 
Erdő Péter bíboros, Dr. bruno Judic 
professzor, Dr. Tóth Endre profesz-
szor, Dr. Szovák Kornél egyetemi 
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Szent Márton-év zárása

docens. 
A konferencia előadásai közt el-
hangzottak énekek abból a könyv-
ből, amelyet az évfordulóra adott 
ki az Szombathelyi Egyházmegye 
Felemelő szeretet címmel. Dr. 
Lőrincz Zoltán Kőszegen élő művé-
szettörténész egyetemi tanár Szent 
Márton a képzőművészetben cím-
mel tartott előadást. Az erről szóló 
könyve 2015-ben jelent meg má-
sodik kiadásban.
A konferenciát levezette a parla-
ment elnöki pulpitusáról, a tősgyö-
keres kőszegi, Maurer Péter.
Foto: Magyar Kurír – Merényi Zita

Négy kicsi gyertya
Már három gyertya lángja lobog az 
adventi koszorún. November 27-
étől minden vasárnap újabb fény 
mutatja a karácsony közeledtét. 
„Elküldé az Úr angyalát, hadd kö-
szöntse Szűz Máriát” – csendült fel 
az ének. „Új egyházi év kezdetéhez 
érkeztünk” – mondta Harangozó 
Vilmos plébános úr. 
Kőszeg felöltötte ünnepi ruháját. A 
Fő téren felállított fenyőfán kigyúl-
tak a fények. 
Advent kezdetén – a JvMK és az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület 
szervezésében – a kőszegi fúvósok 
kvartettjének muzsikája jelezte: 
megkezdődik az áldott várakozás, a 
felkészülés időszaka!
Advent megjelenésünket követő 
vasárnapján ökumenikus gyertya-
gyújtás lesz. A három történelmi 

egyház képviselői és polgármeste-
rünk kelti életre a negyedik lángot: 
„Négy kicsi gyertya, / pislavilágú. 
/ Messzire látszik mégis a fény. / 
benne van advent / várakozása / s 
általa éltet betlehem-éj!

táF.

„Jöjj népek Megváltója” – énekelte 
a zsoltárt az evangélikus egyház 
énekkara Advent második gyertyá-

jának meggyújtásakor. Több mint 
háromszázan tartották fontosnak, 
hogy az egy órával korábban el-
kezdődött – világbékéért felaján-
lott – adventi ökumenikus taizei 
imaóra folytatásán részt vegyenek. 
baranyay csaba evangélikus lelkész 
gyújtotta meg a gyertyát, és arról 
beszélt: amikor az ember gyötrődik, 
segítséget vár, az imához fordul. Az 
imádság az Istenhez vezető bizalom 
eszköze, és aki már átvirrasztott egy 
éjszakát, az tudja, milyen messze-
ségben van a reggel, a világosság. 
A közös imádság betöltötte a teret, 
csak a falakon visszavert hangok 
törték meg a csendet. 

Második gyertyaláng

Harmadik gyertyaláng
Pusztacsó
Karácsony hetében köszönti az 
önkormányzat a falu idős lakóit. 
A hagyományokat folytatva cso-
magokat készítenek, és a település 
képviselői minden nyugdíjas ottho-
nába becsengetnek, hogy átadják 
a jókívánságaikat. Kollarits Kornél 
polgármester elmondta, hogy a 
személyes találkozásokon az idősek 
jó szívvel fogadják az érkezőket. 
Ismerősként lépnek be a családi 
házakba, a fogadtatás, az ajándé-
kozás öröme, az azt követő beszél-
getés mindannyiuknak megható. 

Gyöngyösfalu
Advent első vasárnapján Ludad 
falurészen gyújtották meg az első 
gyertyát. A Szent Márton Kórus 
énekét követően Újhelyi barnadás 
mondta el az ünnepet köszöntő 
versét. Porpáczy József esperesplé-
bános beszélt a hívő embereknek a 
várakozás hitbéli jelentőségéről.
Advent utolsó vasárnapján 16 óra-
kor gyújtják meg a negyedik gyertyát 
a Szent Márton-templom mellett.  

Lakossági apró
• PéK és CuKrász mun-
katársat keresünk KŐSZEG 
melletti üzembe. 
tel: 0630/2702160 

• ELADÓ egy 8 kW-os, jó 
állapotú, fatüzeléses lemez-
kandalló KŐSZEGEN.
tel: 0620-381-8014.

Az ünnep közeledtével egyre töb-
ben tartják fontosnak az esemé-
nyen való részvételt. A Tornyosok 
karácsonyt idéző zenéjét követően 
gyújtotta meg Advent harmadik 
lángját Donatin Tamás református 
lelkész. „Várva vártam a felséges 
urat” szólaltatta meg a zsoltárt az 
énekkar. A lelkész figyelmeztetett: 
az Úr adventje azt jelenti, hogy 
Isten várakozik ránk, az ember 
lelkét vizsgálja. Készüljünk fel az 
ünnepre!
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Könyvtári hírek 
Unaloműző rejtvényfejtő versenyhez még csatlakozhatnak az érdeklődő 
2-4. osztályosok. Az első két feladatsor akár a könyvtár honlapjáról is 
letölthető (az 1. az Archívumból), de a gyermekrészlegben személyesen is 
átvehetők. Megfejtési határidő: 2017. január 7.

reNdezvéNy: 
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! A legközelebbi találko-
zó időpontja január 25.
december 15. (csütörtök) 17.00 óra: Sinkó Adrienn, kőszegi szerző Ar-
cok és keresztek - versben és prózában című könyvének bemutatója.
2017. január 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), 
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
Január 6. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Kerstin Gier 
Rubinvörös című könyve
Január 7. (szombat) 10.00 óra: tini-mozi. A Rubinvörös című film 
megtekintése. rendezte Felix Fuchssteiner Kerstin Gier könyve alapján.
Január 26. (csütörtök) 15.00: Olvasókör. Téma: Heltai Jenő: Kiski-
rályok

Minden kedves olvasónak áldott,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog újesztendőt 
kívánnak a könyvtár dolgozói!

Programajánló
december 15.   14.00 Közmeghallgatás, Jurisics-vár lovagterem
december 15.  17.00 Vas Megyei Civil Információs Centrum 

tájékoztatója, Jurisics-vár KIKÖT-Ő
december 17. Hajnalcsillag Karácsony, Jurisics-vár 
December 17.  Adventi Bütykölde, Jurisics-vár
december 18.  19.15 Concordia-Barátság Énekegyesület kará-

csonyi hangversenye, Jézus Szíve Templom 
december 20.  18.00 Cirákulum Karácsonyi Koncert, Jurisics-vár
december 24.  14.00 Jézuskaváró filmvetítés, Jurisics-vár 
december 31. 11.00 Szilveszteri Futás, Kőszeg város utcái
Január 3.  17.30 Petky 70 – Petky Péter kiállításának meg-

nyitója, Jurisics-vár
Január 7.         Megyebál – Jurisics-vár
Január 10.  Gyerekszínházi Bérlet, Jurisics-vár lovagterem
Január 14. Egyházi Bál, Dr. Nagy László EGYMI Díszterme        
Január 14. „Évkezdő tekergő” – a Kőszegi-hegység télen tel-

jesítménytúra

Petky 70 kiállítás
2017. január 3-án a Jurisics-vár lovagtermében nyílik meg a Petky 70 című 
kiállítás a Kőszegi Művészeti Egyesület szervezésében. A tárlat Petky Péter 
alkotásait mutatja be, és megtekinthető január 29-ig, hétfő kivételével 10 – 
17 óra között. A megnyitón köszöntőt mond Pócza Zoltán a JvMK igazgatója, 
illetve Gerhard Krutzler a KME alelnöke. A kiállítást megnyitja Tóth csaba fes-
tőművész, a kurátor szerepét Németh János festőművész-tanár vállalta el.     

Adventi hangverseny
Mi más is jelezhetné ékesebben Kőszegen az adventi készülődés végének 
közeledtét, mint a concordia-barátság Énekegyesület Adventi Hangverse-
nye. A koncert évtizedes hagyományra tekint vissza, s ez idő alatt szerves 
része lett a kőszegi adventnek. Az együttes idén is nagy lelkesedéssel ké-
szül a koncertre, repertoárjuk szinte teljesen megújult, és egy ősbemutató 
is terítékre kerül. Mindenkit szeretettel várnak a Jézus Szíve Templomba, 
ahol a hangverseny december 18-án az esti szentmise után, kb. negyed 
8-kor kezdődik.

Megyebál Kőszegen
2017. január 7-én a Vas Megyei Önkormányzat és Kőszeg Város Önkor-
mányzata szervezésében a báli szezon nyitányaként kerül megrendezésre 
VAS MEGYE ÉS KŐSZEG VárOS báLJA, amelynek helyszíne a kőszegi 
Jurisics-vár.  Az esemény díszvendége lesz Papp Károly országos rendőrfő-
kapitány. Az esten fellép a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Dance Jam, a 
be-Jó Történelmi Táncegyüttes és Horváth Meggie énekesnő. Zene: cabo 
Wabo Party band. A vendégek fogadásáról az udvaron a Kőszegi Dara-
bontok gondoskodnak. Kőszegi borok kóstolója is lesz a Kőszegi borkirály-
nővel. Éjfélkor az „Év Vasi Embere 2016”  díjat adja át Majthényi László, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és dr. balázsy Péter, a Vas Megyéért Egye-
sület elnöke. A báli adománygyűjtés és a tombola bevétel kedvezménye-
zettje a Kőszegi beteg Gyermekekért Myrtill Alapítvány. bálozzon együtt a 
megye társadalmi, tudományos, gazdasági és politikai életét reprezentáló 
jeles személyiségekkel! belépődíj vacsorával: 9.000.-Ft. Vendéglátás: Al-
pokalja Étterem.
Kérjük, hogy asztalfoglalási igényét 2016. december 30-ig a Vas 
Megyei Önkormányzati Hivatal elnöki titkárságán (tel: 06-94/515-702, 
mobil: 36-30/916-6609) szíveskedjék jelezni. 

Ocho Macho
A hollandiai Eurosonic Fesztiválon 
teltházzal kezdve sikeres évet zárt 
az Ocho Macho. A tavaszi klubkon-
certezés mellett egy vadonatúj dal, 
az Everytime premierjével folytató-
dott. A szerzemény újabb hangzást, 
zenei világot hozott az Ocho Macho 
repertoárjába. A nyár szenzációja 
az erdélyi koncertsorozat. 
„A zenekar idén több ezer ember előtt 
koncertezett” – nyilatkozta Kirchknopf 

Gergő. A frontember elmondta, hogy 
az őszre tervezett új dal várako-
záson felül sikerült. A Facebookon 
két éjszaka alatt több mint 21 ezer 
klikket kapott.  Egy jó Hír! Ebben az 
évben több mint nyolcvan koncertet 
nyomtak le, de a zenekar december 
30-án hazatér, hogy a hagyománnyá 
vált Ocho Macho koncerttel búcsúz-
tathassuk az évet! Vendégzenekar 
a kőszegi big box lesz, ígéretesnek 
és őrületesnek ígérkezik tehát az év 
utolsó Ocho bulija is.

táF.
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Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Cák: Domján Dániel és Szemerics Ildikó ikrei: fiúk 
Dávid és lányuk Déna; Horváth béla és ávár Judit lánya Lenke. Kő-
szeg: Tóth Gábor és Varga Klára fia Gábor; bányai-Németh Gábor és 
Németh Nikolett fia benjámin; Varga János és Petősi Petronella lánya 
Zsanett; Németh Gergő és Görföl Szabina fia Milán Miló; Gazdag Ist-
ván és Amasits Kata lánya Gréta. Kőszegszerdahely: Mersich István 
és Hajós Judit fia bendegúz;  Gyabronka balázs és Poór Dóra lánya 
Hédi; csiki István és Váradi Júlia fia Mátyás.

HázAssáG: Kőszegi Anna – Karlovics Dávid, Poór Alexandra – Török 
Péter, Pöltl Veronika – Varga Máté, Tömböl Nikolett Anna – rátz ro-
land, Kopácsi Andrea – Horváth Szilárd.

HALáLOzás: Stajrits Ferencné szül. Holler Ilona, Novákovits Lászlóné 
szül. Polgár Erzsébet, Domján Ferenc, Eszterhai béla László, Vadász Ti-
bor, Márovits Jánosné szül. Foki Margit.

Futósikerek Ausztriában
Az idei évben is szerepeltek az 
Alsó-Ausztriai Sparkasse Lauftur 
versenysorozatán kőszegi sporto-
lók. A 11 fordulós (felnőtteknek 
15) versenysorozat értékelésén 
azok vehettek részt, akik legalább 
öt versenyen elindultak. Az összesí-
tésben a 8 legjobb eredményt vet-
ték figyelembe és annak összesített 
pontszámai alapján alakították ki 
az összesített rangsort.
A klasszikus utcai futóversenyeken 
túlmenően szerepeltek terep és 
hegyi futóversenyek – az utóbbiak 
csak felnőttek részére – is a ver-
senysorozatban. 
A kőszegi versenyzők sokszor állhat-
tak dobogóra az egyes fordulókban a 
különböző korosztályokban. A leány 
U10 és U12 korosztály összesítésé-
vel nem volt gondja a versenybíró-
ságnak, hiszen Pápai Nerina és Iker 
Natália a Kőszegi béri balog Iskola 
tanulói valamennyi versenyt meg-
nyerve a maximálisan elérhető 800 
ponttal állhattak fel az összesített 
versenyben is a dobogó legfelsőbb 
fokára. Iker Natália ezzel megvédte 

2015. évi összetett elsőségét is. Két 
kőszegi fiú béres Milán (U12.) és 
Pápai Szilárd (U8) is kiemelkedően 
szerepeltek korosztályukban meg-
szerezve az összetett 2. helyet.
A  Lanzenkirchenben („Niederöster-
reichischer Hof” hotelben) lezajlott 
nagyszabású ünnepségen a díjakat a 
versenysorozat fővédnökei, a Flame 
of Peace (béke Lángja) Mozgalom 
elnöke Habsburg- Lotharingiai Herta 
és az alelnök Habsburg-Lotharingiai 
Sándor főherceg adta át.
Az elhangzott köszöntőkben a 
sportolók béke iránti elkötelezett-
ségéről, a béke értékeiről, a sport-
teljesítmények elismeréséről, a ha-
tárokon átnyúló sportbarátságokról 
és együttműködésről szóltak, va-
lamint a szervezők, közreműködők 
munkájának köszönete sem ma-
radhatott el.
A hivatalos programot követően 
a főhercegi pár magyarul beszél-
getett el a kőszegi sportolókkal és 
családtagjaikkal. A kedves találko-
zót, a barátságos beszélgetés emlé-
két sok-sok fotó is őrzi.

Sport kitüntetések
A Vas Megyei Kézilabda Szövetség december 19-én 18.15 órakor tartja bükön 
a Művelődési házban évzáró szakmai napját, amelyen ünneplik megalaku-
lás 70. évfordulóját. Az eseményen két kőszegit kitüntetnek. Molnár Tibor 60 
éve van a kézilabdával szoros kapcsolatban, ezért sportági tevékenységének 
elismeréseként az állami pénzverő 6.5 cm-es ezüstveretét veheti át. Az érem 
egyik oldalán a Vas megyei szövetség címere van, másik oldalon a kitüntetett 
neve szerepel. Ugyanilyen érmet vehet át a másik kitüntetett, ábrahám Ka-
talin, aki már második éve a kőszegi iskola mentora, a kézilabda sportágnak 
40 éve elkötelezettje. A kőszegi kézilabda sport fejlesztésért sokat tesz Farkas 
ágnes, a Vas megyei szövetség elnöke, illetve Figura Sándor referens.
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Labdarúgás: Életbevágó pontok

A hirtelen beköszöntő tél miatt törölték a 13. fordulóban a Kőszegi Fc 
SzoESE elleni mérkőzését. A pótlást december 10-re írta ki a szövetség. 
November 19-én a bajnokságot toronymagasan, nyolc pont előnnyel veze-
tő Körmendi Fc-hez látogatott a csapat. A listavezető igazolta a papírfor-
mát: négy góllal a térfélcseréig eldöntötte a mérkőzést. A második játék-
részben egy-egy gól esett – a kőszegiek becsületgólját egy gyors gólváltás 
közben Molnár Zoltán szerezte – de a hajrában esett találat nem jelentett 
érdemi változást. Eredetileg szezonzáró mérkőzés lett volna a lukácsháziak 
elleni derbi. A Kőszegi Fc-nek minden pontra, minden győzelemre égető 
szüksége van. Ennek megfelelően, nagy elánnal vetették magukat a küz-
delembe. A harcos kezdés a 8. percben góllá érett. Varga benjámin lövése, 
mint később kiderült, három pontot ért. A gól után a nehéz talajon vissza-
vett a tempóból a KFc, talán túlzottan is, de fegyelmezetten védekeztek, 
így a Lukácsháza nem igazán jutott helyzetig, s ha kellett, Táncsics is a 
helyén volt. A játékot a vendégek irányították, de meccslabdája a kősze-
gieknek volt. A 75. percben leadott lövés a kapufán csattant. Szerencsére 
az előny kitartott a hármas sípszóig. Nagyon fontos pontokat szerzett a 
csapat, hogy ne szakadjon le teljesen a középmezőnytől. A téli szünet előtt 
még egy csata vár rájuk: egy jó eredmény a SzoESE ellen sokat jelenthet 
a tavaszi esélyek szempontjából.

eredmények: 13. forduló SZoESE-Kőszegi Fc elmaradt, december 
10-re halasztva, Körmendi Fc-Kőszegi Fc 5:1 (4:0), gól Molnár Zoltán 
Kőszegi Fc-ScHOTT Lukácsháza SE 1:0 (1:0), gól: Varga.

Két győzelem és egy hazai pályás döntetlen a Kőszegfalvi SE utóbbi mér-
kőzéseinek termése. A megszerzett hét ponttal a csapat továbbra is az él-
mezőny tagja, s a dobogótól is csak öt pont választja el. A Sorkifalud ellen 
elveszített pontok viszont könnyen lehet, hogy hiányozni fognak a végel-
számolásnál. cák ellen magabiztosan, Nemeskolta ellen, szoros mérkőzé-
sen sikerült kicsikarni a győzelmet. A bajnokság félidejében a csapat a 6. 
helyen áll. Gólzáporos mérkőzéseken 8-8 gólt hintettek Gyöngyösfalunak 
és Nagykölkednek, ám Pornóapáti és Nárai ellen hat kapott gólos vereség-
be futottak bele. A listavezető bucsu ellen a nyolc gólon egyenlően osztoz-
tak a csapatok. A legeredményesebb góllövője a csapatnak Slankovits, aki 
Peresznyeivel és Koglerrel a kapott sárgalapok terén is az élen végzett.

eredmények: Kőszegfalvi SE-cák SE 3:0 (0:0), gólok: Molnár, Nagy, 
Mészáros Attila, Kőszegfalvi SE-Sorkifalud-Gy. SK 1:1 (0:1), gól: 
Slankovits, Nemeskolta KSK-Kőszegfalvi SE 2:3 (2:3) gólok: Molnár, 
Slankovits, Halper.
tabella: 6. Kőszegfalvi SE 15 mérkőzés/ 8 gy/ 4 d/ 3 v/ 44:27/ 
28 pont. Góllövők: Slankovits 15, Nagy 6, Németh, Molnár Zsolt 
5-5, Horváth 3, Mészáros, Kelemen 1-1. Sárga lap: Slankovits, 
Peresznyei, Kogler 3-3, Németh, Wurst 2-2, Molnár, Halper, Kelemen 
1-1. Piros lap: -

Teke: Tart a versenyfutás
Vérre menő küzdelem zajlik a hétcsapatos megyei tekebajnokságban. Már 
a második kör zajlik, de aki a bajnokság végeredményét megtippeli, na-
gyon nagy kockázatot vállal. bármi megtörténhet. A listavezetőket és a 
sereghajtót csupán négy pont választja el. A Szentgotthárd négy fordu-
lóval ezelőtt az utolsó előtti helyen szerénykedett. Zsinórban aratott négy 
győzelmével (közte két élcsapat) most a dobogón áll. A kőszegiek a 10. 
fordulóban második szabadnapjukat is letudták. Uraiújfalu ellen a 400 fás 
átlag alatti átlag sajnos kevésnek bizonyult. A bulcsú Vezér TK-t jó „fával”, 
magabiztosan sikerült legyőzni. A 2500 fa fölötti teljesítmény Uraiújfalú 
ellen is elég lett volna. December nyitányaként Körmenden sajnos nem 
sikerült nyerni. A KSE helyzete így sem rossz, hiszen 12 pontjukkal, az 
előttük állókkal (Uraiújfalu, Szentgotthárd) azonos ponttal harmadikok. 
ráadásul a Gotthárd egy mérkőzéssel előrébb jár.

eredmény: 9. forduló: Kőszegi SE-Uraiújfalu SE 2:6 (5,5:6,5, 
2386:2458), Németh 370, Horváth 446, Pesti 374, Guttmann 403, 
Kozmor 394, Sárközi Z. 399. 10. forduló: szabadnap, 11. forduló: Kő-
szegi SE-bulcsú Vezér TK 6:2 (9:3, 2513:2377), Horváth 419, Né-
meth 440, Kovács 397, Sárközi Z. 431, Guttmann 406, Kozmor 
418. Körmendi TKSE-Kőszegi SE 5:3 (5:7, 2437:2404), Kovács Mar-
tin 376, Németh 420, Sárközi Z. 371, Horváth 454, Guttmann 381, 
Kozmor 401. (vastagítva a pontszerzők)

Kosárlabda: Nyeretlenek
Újabb kemény dió várt a Kőszegi SE kosárlabda csapatára a Szombathely 
Város-Városkörnyék bajnokságban. A bc Olad, az elmúlt évek megha-
tározó csapata ezúttal is igazolta, hogy korábbi sikerei nem véletlenek. 
A kőszegiek három vereség után, melyekből kettő minden tekintetben 
papírforma eredmény, ezúttal sem tudtak csodát tenni. Szembeötlő volt 
a sebességkülönbség a két csapat között. Ez különösen a támadások haté-
konyságát nehezítette. Alig-alig sikerült dobóhelyzetet kialakítani. Hamar 
jelentős hátrányba került a KSE. Később sem sikerült felpörögniük, így 
egyoldalú küzdelemben győzött a szombathelyi csapat.

eredmény: bc Olad-Kőszegi SE 76:26 (14:2, 18:7, 24:11, 20:6), 

Asztalitenisz: Szoros csaták

Négy fordulóval folytatódott az asztaliteniszezők megyei csapat bajnok-
sága. A kőszegieknél a fiatalok egyre fontosabb feladatokat kaptak. Le-
het, hogy a pillanatnyi eredményesség egy kissé csorbul, de hosszú távon 
nagy érték lehet a megerősödő fiatalok játéka. A KSE-nek két döntetlen 
(a SzoESE és a celldömölk ellen) után az előző év bajnokát, a Haladást 
sikerült kétvállra fektetnie. Egervölgy ellen kellemetlen meglepetésként a 
csapat egyik játékosa nem érkezett meg. A hiány azt jelentette, hogy öt 
vereségről indult az együttes. A hendikepet nem sikerült ledolgozni.

eredmény: Kőszegi SE-SzoESE 9:9, győzelmek: Szabó-Terplán páros 
illetve Terplán 3 gy/4, Agg 2 gy/4, Szabó 1 gy/4, Lévai 1 gy/2, Molnár 
Péter 1 gy/4. Kőszegi SE-celldömölk VII. 9:9, győzelmek: Agg-Lévai 
páros továbbá Terplán 4 gy/4, Markovits 2 gy/4, Agg 2 gy/4, Haladás 
VSE-Kőszegi SE 7:11, győzelmek: Markovits-Terplán páros és Terplán 
4 gy/4, Markovits 3 gy/4, Karádi 2 gy/4, Ihász 1 gy/4, Kőszegi SE-
Egervölgy 7:11, győzött a Karádi-Terplán páros mellett Terplán 4 gy/4, 
Karádi 2 gy/4.
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Diáksport
Birkózó (siker) sorozat

Mozgalmas heteken hónapokon vannak túl a KSE birkózói.
A tradicionális Jurisich Kupát gyerekeknek hirdette meg a kőszegi szak-
osztály. A csapatverseny megnyerésén túl Pusztai Dominik és Holdosi Noel 
első, Holdosi Zalán, Tornai ábel, Horváth Axel második, Tornai Márton, Ja-
kab Uldin és Horváth Axel harmadik helyezést ért el.
A Körmenden rendezett Gyermek Grundbirkózó Gálán a fiatalabbak 
(2011-12-ben születettek) között életük első versenyén Pusztai Szilvesz-
ter és Pusztai Dániel győzött, Szalai Dominik, Jakab Zétény a dobogó má-
sodik, róth ármin a harmadik fokára állhatott. Az idősebbek (2009-2010) 
között Pusztai Dominik első, Jakab Uldin, Frank Tamás második Holdosi 
Zalán harmadik helyen végzett.
Győrben, a Diák I. korcsoport országos döntőjén Pontyos Gábor 5. he-
lyen végzett. A bronzcsatában minimális különbséggel 9:8-ra szenvedett 
vereséget. A junior bajnokságon Horváth ádám bronzérmes, Illés András 
ötödik lett.
Több meghívásos tornán sikerült remek csapat eredményt elérni. Sár-
váron 11 csapat 120 versenyzője indult. A KSE harmadik lett. bükön a 
várakozásokat messze felülmúló mezőnyben az összes dunántúli egyesület 
képviseltette magát. cseh, horvát, szlovén, szlovák és lengyel versenyzők 
tették nemzetközivé a versenyt. Nagy meglepetésre a kőszegiek a második 
helyen zárták a viadalt.

Megyei döntő Kőszegen
A bersek iskola volt a házigazdája az általános és középiskolások megyei 
asztalitenisz Diákolimpiának. Egyéni és csapatversenyeken indult a ren-
geteg versenyző. A kőszegi sikerek sem maradtak el. Dabóczi Alexandra 
(Jurisich gimnázium) a középiskolások összevont V-VI. korcsoportjában 
ezüstérmet szerzett. A középiskolás fiúk mezőnyében a kőszegiek kibérel-
ték a dobogót: 1. helyezett Agg Patrik, 2. Molnár Péter, 3. Hamar Martin. 
Az általános iskolásoknál Paár Laura egy mérkőzésre volt a bronzéremtől.

Úszó Mikulás
A Kőszegi Úszó és Triatlon Klub Mikulás úszó versenyén két nem, hét 
korcsoport, 10 versenyszámban összesen 137 induló csapott célba, úgy, 
hogy egy versenyző legfeljebb három versenyszámban állhatott rajthoz. 
A legtöbb indulót 25 és 100 méter gyorson regisztrálták. A 27 induló 
előbbiben három, utóbbiban öt korcsoportot képviselt. A résztvevők egy 
része rendszeresen úszik, néhányan csak az iskolai úszásórákon készülnek. 
remélhetőleg a későbbiekben egyre többen lesznek olyanok, akik hobbi-
ból, az úszás szeretéséből méretik meg magukat.

B33 diákolimpia
Másodízben adott otthont a brenner János iskola a b33 (streetball) Diák-
olimpia megyei döntőjének. Az impozáns csarnokban egyszerre öt pályán 
pattogott a labda. 19 Vas megyei fiú, 11 Vas és Zala megyei leány csapat 
küzdött meg a 3-3 elleni kosárlabda megyei döntőjében. A Jurisich gimná-
zium két csapattal indult. A Jurisich boys néven induló idősebbek jó rajtot 
vettek. Zsinórban három mérkőzést nyertek, s utolsó csoportmérkőzésüket 
is csak egy hajszállal, egyetlen ponttal veszítették el. A csoport három 
legerősebbje így körbeverte egymást, s az összevetésből a kőszegiek jöttek 
ki rosszul. Így búcsúztak. A fiatalok csapatának a Jurisich Small-nak a 
tapasztalatszerzés volt a célja. Töretlen lelkesedéssel küzdötték végig mér-
kőzéseiket, erősebb csapatok ellen.

eredmények: Jurisich boys–rázsó (körmend) 13:11, –„Dögösek” 9:6, 
–Orlay 2. 12:3, –NLG-Kö 11:12; Jurisich Small–Orlay 8:11, –Gépipari 
2. 8:14, –NLG 10 8:17, –berzsenyi (celldömölk) 3:11.

Tenisz: fiatalok elismerése
A burgenlandi Tenisz Szövetség év végi Közgyűlésén díjazta az év leg-
jobb teniszezőit. Két kőszegi fiatal, Tihanyi Luca és Schlapschy Daniella, 
a Kőszegi SE és a Sport Hotel Kurz teniszezői is elismerést vehettek át. 
Az esemény rangját jelzi, hogy a burgenlandi U12 bajnokcsapatot alkotó 
játékosok, oklevelüket a tartományi főnöktől és a tartományi tenisz szö-
vetség elnökétől vehették át.

xxx
Tihanyi Levente (KSE, Sport Hotel Kurz), aki a bur-
genlandi U14 csapatbajnokságban harmadik helye-
zett együttes tagja volt, versenyt nyert a Felső-Auszt-
riai Tenisz Szövetség Körversenyének mauthauseni 
állomásán. Ezzel megnyílt előtte az út a sorozat 
végső győzelme felé is.

Teremlabdarúgás Oladon
Első ízben indult a Jurisich gimnázium csapata az oladi középiskola terem-
labdarúgó tornáján. Szereplésüket nem kísérte szerencse. A kissé tartalé-
kos csapat egy döntetlen és egy szoros vereség után a későbbi győztestől 
nagy különbséggel kapott ki. A helyosztón a Kereskedelmitől szenvedtek 
egygólos vereséget.

xxx
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Egyebek – tarkán

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem mi-
nősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés 
további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata 
és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartal-
mazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 
Az akció visszavonásig érvényes. További részletek-
ről honlapunkon (www. sopronbank.hu) és bankfi -
ókjainkban tájékozódhat!www.sopronbank.hu

A nem akciós betéti kamatláb jelenleg:
�� hónapos futamidő esetén évi 
�,�� � �,��% EBKM �,�� - �,��%

f

� millió Ft vagy e feletti összeg esetén
a kamatláb évi �,��% EBKM �,��%
� millió Ft alatti összeg esetén
a kamatláb évi �,��% EBKM �,��%

�� hónapos 
fix kamatozású
forint betéti akció új 
megtakarításokra
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