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Békés Karácsonyt kívánunk Kedves Olvasóinknak!

Új évtized küszöbén
V Á RO SHÁ Z A

Decembert írunk. Ahogy a csupasz
fákról az utolsó leveleket lefújja a
jegesre váltó téli szél, úgy repülnek
el egy nehéz, munkás év, és egy
termékeny évtized utolsó napjai. Az
év végén felpörgő idő gyorsabban
sodorja napjainkat, de az utolsó
napokra, Karácsony utánra talán
ismét jut egy kis megnyugvás. Ezek
a napok, mint az utolsó falevelek,
nehezebben, lassabban válnak meg
tőlünk, felidézve bennünk már-már
feledésbe merülő társaik emlékét.
Az év, amelyet zárunk különösen
nagy erőfeszítéseket igényelt a közszereplőktől és a város szolgálatában
dolgozóktól Kőszegen. A 2019. év
érdekes módon, mintha nem 12 hónapból állt volna. A politikai szereplők számára például hosszúra nyúlt
választási évként talán már a 2018.
évi országgyűlési választásokkal elkezdődött, folytatódott a tavaszi európai parlamenti megmérettetéssel,
és az októberi önkormányzati választásokkal zárult. A Fidesz kőszegi
szervezetének elnökeként szeretném
megköszönni, hogy az elmúlt időszakban újra és újra megtiszteltek
bennünket bizalmukkal, és mind a

három választáson jelöltjeinkre ruházták a vezetés felelősségét. Ágh
Péter országgyűlési képviselőnkkel
és városi képviselőinkkel együtt
minden erőnkkel azon leszünk, hogy
bizalmukat megszolgáljuk!
Ez az év azonban nem csak a választási küzdelmek miatt volt fáradságos és nehéz. Hosszú előkészületek után szinte egyszerre értek
megvalósítási szakaszba a város
legnagyobb fejlesztései. A TOP pályázatok hosszú évének meghatározó beruházása a Pogányi út megépítése, melynek átadását minden
kőszegi türelmetlenül várja. Amint
megérkezik a közlekedési hatóság
engedélye, birtokba vehetjük új
utunkat, amely megkönnyíti a déli
városrész és minden kőszegi autós
életét. Szinte észrevétlenül valósult
meg az a jelentős csapadékvíz elvezetési fejlesztés, mely a hegylábi
területről érkező vizek elvezetését
biztosítja a Tamás-árok illetve a
Puskapor utca érintésével a Gyöngyösig. Jóval látványosabb a Városmajor megújulása, ahol egy új
városi tér születésének tanúi lehetünk. Három óvodánk és a Jurisich

Fogadóórák időpontjai

Miklós Gimnázium felújítása is
hosszú távon velünk maradó eredmények, ahogy a megvalósult útfelújítások a Meskó és a Gábor Áron
utcában, vagy a folyamatban lévő
kerékpárút-építések is. Meghatározó épületek újjászületése zárult le,
vagy van folyamatban, mint a Bencés Rendház, a Festetich-Palota,
vagy az Evangélikus Szakgimnázium kollégiuma és főépülete.
A jövő év és az új évtized számos
reménykeltő ígérettel és erőt próbáló kihívással lép elénk. A városszéli új közlekedési csomópont
megépítése, az előkészítés alatt
álló újabb útfelújítások, a turisztikai és gazdaság-fejlesztési projektek egy része már elnyert pályázati
forrásokkal fordul megvalósítási szakaszba, miközben további
számtalan feladat vár megoldásra:
újabb tervek elkészítésére és források megszerzésére van szükség.
A feladatokat hosszasan sorolhatnánk, és a jövő évben erre bőven
lesz alkalmunk, de szükséges időt
szakítanunk a hálaadásra, az elért

eredmények megköszönésére is.
Polgármesterként Kőszeg előző és
újonnan választott képviselő-testülete nevében is köszönöm az áldozatos munkát a Városháza és a városi intézmények munkatársainak és
partnereinek, egyben megköszönöm
mindenkinek a hitét és erőfeszítéseit, aki a múló esztendőben céljait,
álmait Kőszegen próbálta megvalósítani, és szeretett városunkban élte
meg életének küzdelmes és örömteli perceit! Kívánom, hogy időnk és
energiánk, amit a város társadalmának, gazdaságának, közösségeinek építésére fordítottunk, szemünk
láttára nyerjen értelmet egy boldogabb, megértőbb és összetartóbb
város megszületésében! Higgyünk
abban, hogy helyi erőfeszítéseink
fontos részei egy nagyobb egész,
az ország és a térség jövőjének, és
hogy „a falak ereje nem a kövekben
van, hanem a védők lelkében”!
Boldog Karácsonyt és Új Évtizedet
kívánok városunk minden lakójának!
Básthy Béla
polgármester

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám 2020. január 20-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

BÁSTHY BÉLA polgármester: 2020. január 8.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2020. január 15.
TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: 2019. december 18.
DR. NAGY EDINA aljegyző: 2020. január 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő 2020. január 2-án
(csütörtökön) 8.00 és 9.30 óra között,
FEKETE-PATAKI EDIT az 5. sz. vk. önkormányzati képviselője
2020. január 8-án (szerdán) 16.30 és 18 óra között,
KISS ZOLTÁN a 2. sz. vk.önkormányzati képviselője
2020. január 9-én (csütörtökön) 16.30 és 18 óra között tart
fogadóórát a Városháza tanácskozó termében.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Kőszegi advent
Kőszegen – az Írottkő Natúrparért
Egyesület kezdeményezésére –
másfél évtizedes hagyomány az
adventi gyertyagyújtás. A kezdetekben és jelenleg is az egyházi
felekezetekhez kötődik a szertartás. Az elmúlt három évben már
kibővült a vásár hangulatával, és
bőséges programkínálatával. A figyelemre méltó változásról, Kőszeg
turisztika értékeiről írt a femina.hu
honlap.
A szervezést idén is a Natúrpark
végezte, ebből sokat vállalt éjjelnappal Győrffy Gábor, aki több
formában is köszönetet mondott a
megvalósításban részt vállalóknak.
Mándli Tibor és Láng József három
hétre rendelkezésre bocsájtotta faházát, Tóth Péter (Kőszegi Go-kart)
pedig a rendezvénysátrát, valamint
jelentősen hozzájárult a Jurisics téri
advent koncertjeinek megszervezéséhez. A Jurisics téri karácsonyfára
három óvoda és négy iskola diákjai
készítették természetes anyagból
a díszeket. Azoknak kézműveseknek, árusoknak is köszönet jár, akik

változatossá tették
a kőszegi adventi
vásárt.
A lábasház első
blokkjában
maketten
nézhette
meg az érdeklődő
a kicsi Jurisics teret. Az alkotást a
nyugdíjas, kőszegi Horváth László
(fotó) készítette, és
kétségtelen, hogy
a kőszegi advent
díszéül szolgált jó
hangulatot árasztva. A bemutatás lehetőségéért Győrffy
Gábor, az esti programok narrátora
köszönetet mondott az alkotónak,
és a Táplánszentkereszten működő
Szép Öregség Alapítványnak.
A kapualjakban is megbúvó árusok,
a tér közepén kosarakban lobogó
tűz, a különleges adventi koszorú
idén is meghitt adventi, alpesi hangulatot áraszt(ott). Előttünk áll még
a negyedik gyertya meggyújtása is.

Az első adventi hétvégén, a középkori város adventjén a kőszegi
darabontok őrizték a középkori
vásárok terét, csakúgy mint az őrtüzeket. A másodikon a natúrpark
kézműves mesterek vették át a stafétát és több mint tizenketten kínálták jófajta ajándékaikat. Bőrműves,
fazekas, kerámia-ékszerek, mézes
és méhviasz termékek, mézes kalá-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

csok, kötött és más textiláruk gazdag kavalkádja fogadta a távolról
érkezőket is, szombaton több mint
61 kisdiák adott műsort. A muzsikáról is a helyiek gondoskodtak, a
kőszegi fúvósok csoportjai hangoltak rá az ünnepi gyertyagyújtásra.
A harmadik hétvégét forraltbor
jellemezte, nemes versengés mellett kőszegi borászok nyújtották a
kínálatot, a szavazólap a vendégek kezében volt. Megosztott első
díjat kapott a Jagodics és az Alasz
Pince, megosztott második díjat a
Láng Pincészet, a Mándli Borház
és a Frank Borászat, és harmadik helyezett lett a Tóth Pincészet.
Szombaton a SPEKTRUM Együttes,
vasárnap a MINIMAL ACOUSTIC
zenélt a Jurisics téren.
A Natúrpark kérése meghallgatásra
talált, több belvárosi üzlet adventi
díszbe öltözött, minden szereplőt
köszönet illet. December 15-én
17.00 órakor a „legszebben feldíszített üzlet” díját az idén is a
Csokiszeg kapta, a díjátadón külön
is kiemelték, hogy a „külcsín és a
belbecs” itt jelent meg a legnagyobb összhangban…
KZ
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Védnökség

A DV E NT

Az első adventi meggyújtása ismét
arról szólt, hogy a közösség még a
hideg időben is fontosnak tartja az
advent hangulatát. Többszáz érdeklődővel telt meg a Jurisics tér. Azok,
akik a gyertyagyújtás várakozással
teli hangulatát egy évtizeddel ezelőtt is fontosnak tartották, jól látják
a változásokat. Valódi fénybe öltözött a tér, a jól ismert karácsonyhoz,
Jézus születéséhez fűződő muzsika
töltötte meg a belvárost.
Az első adventi hétvége programsorozatának védnöki feladatát a
Kőszegi Darabontok vállalták. Tóth
Botod arról beszélt, hogy nemcsak
a darabontok, hanem Ibrahim martalócai is messze viszik el a kőszegi
hagyományőrzés hírét. Egyre több
fiatal tudja és akarja vállalni ezt a
szép feladatot, és kitűzött cél a Jurisics Bandérium megalakítása.
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„Kegyelem nektek és békesség” –
mondta el kérését Heiter Róbert
Gottfried atya, majd együtt történő
gondolkodásra kérte a jelenlévőket. „Öltsétek magatokra Jézus
Krisztust” – idézte Szent Pál apostol
szavait, majd az atya kiemelte, hogy
az evangéliumban a fény és a sötétség örök harca fogalmazódik meg.
A világ, a természet erre ráérez, és
„a karácsony előtti időben mást
se csinálunk, mint fényt gyújtunk,
visszük ki az utcára, próbáljuk
eloszlatni a ránk nehezedő sötétséget. … A mai világban nem
vagyunk könnyű helyzetben, olyan
sok fényt, csillogást látunk, hogy
nehéz meglátni azt az egyet, amelyik haza akar hívni, amelyik képes
életet adni. … Az advent időszakának sok funkciót szeretünk adni,
elneveztük a koszorú gyertyáit is.
… Érdemes azon elgondolkodni,
mitől lesz szebb karácsonyunk!
Mi az, aminek semmilyen módon

nem lesz ott helye, összeegyezhetetlen a megtestesülés, a születés
ünnepével. … Az önzésünk, a gőgünk, az irigységünk soha nem
kaphat hangsúlyt. … Advent elején
érdemes elgondolkodni azon, mi
az, ami a család asztalánál nem
lehet jelen, amit nem vihetünk el a

gyermek Jézus jászlához. Adja Isten, hogy ez az időszak a fókuszra
való rátalálás időszaka legyen.
A valóban minket megszólítani
akaró szeretet, a betlehemi csillag fénye állhatatosságával akar
mindnyájunkat hazavezetni”.

Fordított naptár
„Adventi csendben haza várunk” – énekelte az evangélikusok
egyházi kórusa december 8-án, a
második adventi gyertya meggyújtásakor. Ismét megtelt a Jurisics tér
árusokkal és látogatókkal. A díszes
fények megtöltötték a teret, és soksok ember gyülekezett, kóstolta
az ételeket és a kőszegi borokat.
Halkabb lett a beszélgetés, amikor
Baranyay Csaba evangélikus lelkész arról beszélt, hogy „Pál apostol ismerte jól az emberi szíveket.
Jól tudta, hogy csak Isten adja
meg az egyetértést, amire nagy
szükségünk van ebben a szétszakadt világban”. Majd arra figyelmeztetett, hogy „nekünk nem
is az a feladatunk, hogy a másik
embert változtassuk meg. Hanem
az, hogy mi magunk változzunk
meg. …Az egyetértés felülről ka-

pott ajándék. Azoké, akik hisznek
benne, hogy Jézus Krisztus megváltotta az emberiséget, és bennünket örök életre hívott el”.

Majd a lelkész arról beszélt, hogy
az egyetértés, az egység, a változás akkor lesz valóság, ha nem arra
várunk: mit tudunk kivenni a nagy
közös kosárból, hanem megérezni
annak ízét, hogy mit tudunk beletenni a közösbe. A kőszegi evangélikus gyülekezet az idei adventben
átvette, majd elindította a fordított
adventi naptárt. Abból nem kivesznek, hanem beletesznek. A feladatra vállalkozó családok karácsony
elérkezéséig minden nap beletesznek valamit egy dobozba, mindazt
az ünnep előtt az evangélikus egyház nevelőszülői hálózatához tartozó családoknak adják át.
KZ

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
régi és leendő vásárlónknak!
Jövő évben is nagy szeretettel
és rengeteg kedvezménnyel
várjuk Önöket!
Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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A püspök gyújtotta meg a gyertyát

Karitász

A Dr. Nagy László EGYMI-ben
hagyomány az adventi gyertyák
meggyújtása. Az intézményegységek hétről hétre összejönnek,
hogy a maguk közösségében
ünnepeljenek. Az idei második
gyertyagyújtás fényesebb lett. A
szombathelyi Női Vállalkozó Klub
Egyesület kezdeményezésére dr.
Székely János megyéspüspök
gyújtotta meg a második gyertyát
december 6-án. A díszteremben
– sokak áldozatos munkájának
köszönhetően – meghitt ünnepi
környezet fogadta az atyát, az
együtt töltött órák hangulatát az
iskola tanulóinak megható műsora alapozta meg. Több mint
kétszáz diák, szüleik és tanáraik
hallgatták figyelemmel a megyéspüspök szavait a karácsony

– November 24-én a templomokban a Katolikus Karitász javára gyűjtötték a perselypénzt,
a hívek összesen 298.360 Ft-ot
ajánlottak fel jótékonysági célra
az alábbi megoszlás szerint. Kőszegen 210.120 Ft; Kőszegfalván
19.000 Ft; Kőszegszerdahelyen,
Velemben és Kőszegdoroszlón
17.290 Ft, Bozsokon 44.530 Ft;
Cákon 7.420 Ft.
– December 20-ig tartós élelmiszereket gyűjtenek a Plébánián a
rászorulók megsegítésére hétfőtől
péntekig (szerda kivételével), de.
9-12-ig illetve hétfőn és csütörtökön du. 3-5-ig.
A fíliákban az eddig bevált módon
gyűjtik. Aki teheti, támogassa a rászorulókat, mint az előző években
is tették sokan.

közeledtéről, Jézus eljöveteléről. A
gyertyagyújtás utáni ajándékozás
felejthetetlen élmény maradt a

tanulók számára, Miklós-napon a
püspök adta a gyermekek kezébe
az ajándékot.
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Feltette a kérdést
December 15-én a legszebb ünnepi
díszbe öltözött üzlet díjátadása után
a Tornyosok karácsonyi zenejére
töltötte meg a közönség a Jurisics
teret. Az első havazás után borászok, árusok kínálták a beszélgető
látogatóknak a meleg ételeket. Aztán a beszélgetés is halkabbá vált,
amikor Donatin Tamás református
lelkész az emberek olyan félelméről beszélt, hogy „Isten elhagyja
őket”, majd mindezt indokolva igy
fogalmazott: „a bűnök sokaságából, amely Istennek való hátat
fordítást jelent bizony ez következik. Isten helyes és igaz módon
akkor cselekedne, ha a bűnös
embernek hátat fordítana. Karácsony ünnepe éppen arról szól,
hogy Isten „nem bűneink szerint
bánik velünk”, nem fordított hátat
az emberiségnek, sőt mi több az
ember felé fordult”. Aztán feltette
a kérdést: „Miért lett Isten ember?”
Mindazért, mert „hozzánk tér az
Isten, úgy hogy emberi testet ölt
magára. Ennek vagyunk a tanúi
a karácsonyi eseményekben. …
Mikeás próféta azzal biztat, hogy
ez az Istennek hozzánk való térése folyamatos, az eseménye,
nem csak karácsonykor történt
meg ez, hanem folyamatosan a
mindenkori pillanatban. Így a Ka-

rácsony örök a számunkra. … Ez
a karácsonyi bizonyosság vajon
ott van-e bennünk? Az a mérhetetlen és rendíthetetlen bizalom,
hogy az én Istenem énhozzám
tért Jézus Krisztusban, és Jézus
Krisztusban a jelen minden egyes
percében és pillanatában ma is
hozzám tér az én könyörülő Istenem? Ezzel a bizonyossággal kellene nekünk várni a Karácsony
szent Ünnepét”.
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Kávészünet Rábai Ferenc önkéntes Karitász-segítővel
Édesanyjától örökölte az önzetlenséget
KÁ V É SZ Ü NE T
6

A kőszegi Karitász szervezet meghatározó
alakja Rábai Ferenc, egy kőszegfalvi nyolcgyermekes család tagja. Gyakorlatilag mindenese, de Sárköziné Ági vezető helyetteseként
a gazdasági ügyek irányítója. A Katolikus Karitász egyházi közcélú humanitárius szervezet,
amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat.
Legfontosabbnak azt tartják, hogy a Karitász
hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos
munkatársak személyes szeretete jusson el az
általuk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakorolják és ezekbe a közösségekbe szeretettel várnak minden
érdeklődőt. A felebaráti szeretet elsődlegesen
minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az
egész egyházi közösség feladata is: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon
(egyházmegyéken) át az egész világegyházig.
Nagy ajándék és lehetőség a Brenner János
Közösségi Ház a Kőszegi Plébániának. Itt
működteti a Karitászt. A Karitász mozgalom
is, és intézmény is. Mozgalom, amelyben
önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely
a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket
adja meg. Itt beszélgettünk Rábai Ferenccel
a nagy karácsonyi készülődés kellős közepén az adventi időszakban. Feri az Orlayban
vendéglátó szakon érettségizett. Dolgozott
az Írottkőben üzletvezető helyettesként, ahol
tanulófelelősként oktatta a felszolgálókat.
Következett a Hilton szálló Münchenben, ahol
két évig felszolgálóként dolgozott. Ausztriai
munkahelyét szülei betegsége miatt feladta,
közben édesanyja tavasszal elhalálozott, így
édesapját 24 órában ápolja testvérei segítségével. Nevüket Randwegről magyarosították
a második világháború után a kitelepítés elkerülése végett.
– A szüleim otthon csak németül beszéltek.
Nagyon vallásos családban nőttünk fel. Gábor
öcsémet 14 éve veszítettük el. Rajongott a fociért, ő alapította a Kőszegfalvi Sportkört. Ott is
segédkeztem a büfé működtetésével, a bevételből támogattuk a futballt. Bekapcsolódtam a
Baráti Kör rendezvényeibe is, ahol főztem több
rendezvényen. Már a negyedik ciklusban vagyok
a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője, Kőszegfalvi Ágnes elnökasszonnyal
és Tengeri Zoltánnal nagyon keményen őrizzük
és éltetjük a hagyományokat. Kell is, mert egyre több a betelepülő, akik többé-kevésbé, vagy
egyáltalán nem kötődnek az őslakosok hagyományaihoz. Nekünk kell éltetni és ápolni azokat.
Szinte minden hónapban van valami rendezvényünk, februárban a Sváb bállal kezdődik, aztán
a gyerekeknek külön megtartjuk a Mingás-bált

cigenudli sütéssel egybekötve, jelmez-verseny,
tánc, sváb gyökereink erősítése a németül előadott dalokban valósul meg. Vendégül látjuk
a szépkorúakat. Az adakozás az édesanyámtól
ivódott belém. Ő olyan volt, hogy mindenkinek
szeretett adni. Azt vallotta, hogy adni, szeretni és
becsületesnek lenni! Volt egy érdekes történet,
amit sokszor elmesélt, akkoriban még jártak a
cigányok is a házakhoz kéregetni, sosem mentek
el tojás vagy krumpli nélkül, ha kérték, még a
kendőjét is odaadta. Édesapámnak fogadalma

volt, hogy minden évben elmentek a Vasvári búcsúba, ahol összetalálkoztak azzal a cigányaszszonnyal, akinek a kendőt adta, ettől édesanyám
boldog volt. Édesapám a Műemléki Felügyelőségnél dolgozott ácsként, a 92. évét tölti be Karácsony másnapján.
– József atyától hallottam a karitatív munkáról.
Én mindig is éreztem, hogy segíteni jó. A régebbi munkahelyemen is azok mellé álltam, akinek
szüksége volt a támogatásra, a segítségre. A Karitászba 22 éve kerültem. Azóta teljesen kiszélesedett a tevékenységünk. Kőszegen is nagyon sok a
rászoruló. Keddtől szombatig minden nap osztunk
a Tescoban megmaradt pékárut, zöldárut. Havonta
kétszer meglátogatjuk a Dreiszker épületben lévő
időseket. Ez nagyon megvisel, vannak ismerősök.
Szükségük van arra, hogy meghallgassuk őket. A
nővérek lelkiismeretesek velük, de mégis kell a
kinti kapcsolat is, a beszélgetés velük. A Soproni
Sütöde szerdán és szombaton péksüteményt adományoz, amit mi látogatáskor viszünk nekik.
– A decemberi hónap elég mozgalmas, a
Tescoban 3 napos élelmiszergyűjtést szervezünk.
Hál’Istennek a kőszegi emberek nagyon adakozóak. Akiről azt gondolná az ember, hogy inkább
neki kellene adni, az is olyan jószívvel tesz valamit a gyűjtőkosárba, hogy az megható. Most
90 családnak tudunk tartós élelmiszercsomagot
készíteni. Köztük vannak 3-4-5-6 fős családok.
Van benne olaj, liszt, cukor, édesség a gyere-

keknek. Mindig frissítjük a névsort, kapcsolatban vagyunk a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályával. Senkit nem szeretnénk kihagyni. A
novemberi Erzsébet-napi Jézus Szíve-templomban tartott jótékonysági koncertünk bevételéből
azoknak is jut, akik önként keresnek meg bennünket. Most is százezer forint volt a perselyben.
– Emellett van még a Plébánián is gyűjtés a
Szent Márton Köpenye akció keretében. A pénztől kezdve mindent adnak. Cipőt, ruhát, bútort
kapunk.
– A nyugdíjasoknak a karácsonyi ünnepségen
az Alpensänger kórus énekel és az Árpád-házis
tanulók Betlehemes játékot adnak elő, tea és sütemény mellett elbeszélgetnek, feltöltődnek. December 20-án a hajléktalanoknak adunk vacsorát.
Mindig itt van a plébános úr és a káplán úr is.
Megtaláljuk a szegényeket is, akik ugyanúgy vendégeink karácsony előtt. Kis csomagot is kapnak.
– Februárban a hajléktalanoknak tartunk farsangi összejövetelt. Van, amikor be is öltöznek. Szolid keretek között megvendégeljük őket, jut nekik
boros tea, édesség.
– Akadnak fiatal segítőink is, ők munka mellett
vállalják ezt a feladatot. Sajnos, az alapítók már
kihaltak, Debrei néni, Polli néni és a Mészáros házaspár. Karitászosnak lenni elhivatottság, ennek
az igénynek belülről kell jönnie, tudva azt, hogy
ezért nem jár pénz. De amikor reggel a pici bejön
az anyukájával az óvodába menet és megkapja a
meleg teát, meg a kalácsot, látni kell a szemeit,
az mindenért kárpótol bennünket. Sok szegény
ember él albérletben, kevés jövedelemmel. Segítjük őket. Mindenről pontos kimutatásunk van.
A beszerzéseket, rendezvényeket könyvelem. A
nagycsaládosoknak tanszervásárlási segélyt adtunk, iskolakezdéskor 5000 Ft értékű bónokat
osztottunk, amit levásárolhattak szükség szerint.
– Az adventi időszakban a gyűjtéseket koordinálom, kiértesítjük az embereket, a csomagok átvételéről. A nagycsaládosok ajándékait az itteni karácsonyfa alá helyezzük és névreszólóan megkapják
kis ünnepség, a Jézuska-várás keretében. „Legyen
türelmünk meghallgatni a talán már százszor hallottakat, legyenek vigaszt és erőt adó mondataink,
legyen mosolyunk a magára maradt embertársunk
számára, amelyet szívébe zárhat, akkor valami megújul ebben a világban. Mert ezt a világot
nekünk keresztényeknek kell jobbá tennünk.” – e
gondolatok Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöktől, a Katolikus Karitász elnökétől valók.
Rábai Ferencet önkéntes munkájáért a Katolikus
Karitász Országos Elnöksége Caritas Hungarica
kitüntetésben részesítette. Kőszeg Város polgármestere is többször elismerte áldozatos munkáját,
hiszen tudják, hogy a hozzájuk forduló segítségkérők gondjaira a Karitász mindig talál megoldást.
Kiss János

Pénztárca és becsület
Három éve arról a becsületes fiúról
írtunk, aki éjszaka vitte vissza az
elveszett pénztárcát iratokkal a tulajdonosának. A Fő térre költözött
piacon november 25-én volt egy
másik becsületes, és eddig ismeretlen ember, aki a rendőrségen leadta Tornai Julianna Zsuzsánna elhagyott pénztárcáját. Benne voltak
az iratok, bankkártya és 12 000 Ft.
Jula, Kőszeg szobrászművészének
felesége a vásárlás után pakolt a
hátitáskájába, amikor kieshetett
a pénztárca. Bement a Kék Fény
Étterem melletti zöldségeshez, de
ott már nem tudott fizetni. Keserűen indult hazafelé, maga előtt
tolta – ahogy ő nevezte, a járását
könnyítő – kisszekerét. A távolban
élő fia gyorsan lemondta a bankkártya használatát, de az asszony
szomorúsága nem változott. Aztán
megszólalt a telefon, a kőszegi
rendőrségről érkezett hívás arról
szólt, hogy megvan a pénztárca, és
ahogy kötelező, a kérdésekre adott
válaszokkal elvégezték a pénztárca
tulajdonosának azonosítását. Az-

tán az ügyintéző mondta Julának:
a talált tárgyat átveheti a rendőrségen. Az asszony megköszönte a
jó hírt, és jelezte, amíg ő odaér a
kisszekerével, az neki sokáig tart,
és elkezdte a készülődést az indulásra. Újra csörgött a telefon, a
rendőrségtől hívták, és elmondták, hogy a járőrautó a pénztárcát a lakáshoz viszi. Néhány perc
múlva megtörtént a két órával
korábban el sem képzelt csoda. A
rendőrjárőr mosolyogva, kedvesen
átadta egy ismeretlen, becsületes
ember igazi karácsonyi ajándékát.
„A JóIsten áldja meg azt az embert, aki ezt nekem megtette. Ha
megismerem Őt, örök barátommá fogadom” – mondta két hét-

tel később Jula, amikor telefonon
keresztül elmesélte „az emberek
jóságáról szóló” történetet. Az
ismeretlennek szóló köszönetén
kívül elmondta: van még több
becsület, emberi jóság, annál is
több, mint amit ő eddig tapasztalt
Kőszegen. Férjével, Tornay Endre
Andrással 1981-ben érkeztek meg
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a városba. A művész több alkotása Kőszeg értékei közé tartozik. A
sors úgy hozta, hogy Jula egyedül
él, de nem magányosan. Rendszerint megérkezik a segítség, és
erről így fogalmazott: „Ha kérek
valamit, akkor többen rögtön
ugranak a segítségemre. Alig
tudom mindezt mindenkinek
megköszönni. A legtöbb ember

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

tele van jóindulattal, segítség
adásával, és sokan vagyunk,
akik erre rászorulnak. Vannak
jó emberek, van becsület, áldja
meg őket az Isten! Én itt vagyok
a nagy bajban, ebben keresem
a jót. Hiszem és tudom, hogy a
jót meg kell és lehet találni, és el
kell mondani másoknak is”.

Kámán Zoltán
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Jótékonyság ecsettel
A Csók István Művészkör ezen
az adventen is megrendezte jótékonysági kiállítását, vásárát az
Írottkő Hotelben. Az egyesületi
alkotók mellett öt meghívott művész is csatlakozott a kezdeményezéshez. A kiállítótérben megtekinthetők voltak Bráder Tamás,
Brigitte Grossauer, Sinkovics Ágnes, Bogdán Ferenc képei; Evelina
Grossauer (Ausztria) ékszerei és
téri kompozíciói.
A művészkör vezetője, Palcsó Julianna, elmondta: „A műsorban le-

vállalását, azt, hogy már sok éve
karácsony előtt az adományaikkal,
a képek árverésén összegyűlt öszszeggel önzetlenül segítik a rászorulókat.
Az esemény különlegessége volt,
hogy a művészkör ezúttal egyik
festőtársuknak, Berényi Sándornak szerzett meglepetést. A negyvennyolc árverésre bocsátott kép
háromnegyede gazdára talált. Az
összegyűlt adományt Palcsó Julianna és Gódor József adta át a
művésztársnak. (Fotó)

hetőséget adtunk a kőszegi gyerekek mellett, a csepregi tanulóknak
is. A fellépőket Kállai Judit vezette”. Barasits József és Csonka Anna
verset mondott, Tánczos Krisztofer
fuvolával és énekkel szerepelt.
A Dance Jam számos „Csókos” rendezvény fő attrakciója. Ezúttal is
elkápráztatták a közönséget.
Az ünnepi rendezvényt Básthy Béla
nyitotta meg. Gondolatait a „Jónak
lenni jó!” szlogen köré csoportosította. A mai világ nehéz helyzetéről, a sok fájdalomról beszélt, de
szólt a szeretetet, az odaadást, az
odafigyelés fontosságáról is. Méltatta a kezdeményező egyesület

A Csók István Művészkör december
14-én zárta az évet. Zenével, finom
falatokkal és italokkal, beszélgetésre várták az érdeklődőket!
TáF.

Eladó
KŐSZEGEN a Tesconál eladó egy első emeleti 50
nm-es klímás, erkélyes
lakás.
Irányár: 19.500.000 Ft
Érdeklődni a 30/9452810-es telefonon lehet.

7

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A DV E NT
8

X X X I I . É V F O LYA M , 1 2 . S Z Á M

Az Írottkö Natúrparkért
EEgyesület és a Tourinform
foor
mmunkatársai békés karácsonyt,
eredményes, boldog új évet
kívánnak!
na
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Rendszerint találkoznak az egykori
Landler Jenő, későbbi nevén Herman Ottó Általános Iskola tanárai
az egykori igazgató, Pochán Ferenc
szervezésében. 2005-ben megszűnt a MÁV Alapítványi Iskola. A
családi körben zajló visszatekintés
jó érzéssel tölti el a pedagógusokat. A korábbi igazgató, Döbrősy
József egy kisebb balesete miatt
nem tudott elmenni. Szomorúvá
tette a találkozót Kákossy Endréné

közelmúltban bekövetkezett halála. A képen balról Kiss János egykori MÁV Nevelőotthon igazgató,
File László testnevelőtanár, Szendiné Kovács Katalin magyartanár,
Rákosi Györgyné magyartanár,
Varga Zoltánné matek-fizika tanár,
Rónay Gábor földrajz-biológia tanár, Horváth Istvánné tanítónő, a
94 éves Surányi Imréné igazgatóhelyettes, és egykori igazgatójuk
Pochán Ferenc.
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André Éva: Kőszegi főtér című festménye a Lábasházban (Kőszeg, Jurisics tér 4.) látható. December 19-ig licitáljon a festményre, és ezzel adományozzon a Kőszegi Gyermekotthon javára. Részletek a
www.koszeg.hu facebook oldalán.
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BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Házhoz visszük a pékárut!

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
Szeder utca
Fenyő utca
Temető utca
Bercsényi Miklós u.
Károlyi Mihály utca
SOS-Gyermekfalu
Sigray Jakab utca
Rómer Flóris utca
Velemi út
Űrhajósok utca 13.
Írottkő utca 7-9.
Írottkő utca 11-13.
Deák Ferenc utca
Rohonci út 44.
Rohonci út 46.
Űrhajósok utca 21.
Űrhajósok 17.
Űrhajósok 15.
Faludi Ferenc utca
Gyöp utca

Időpont
15:50-15:53
t
15:54-15:59
utó ruval
a
16:00-16:05
ító ká
rus iss pé
16:06-16:15
á
16:16-16:32
zgó an fr fel!
o
16:33-16:39
A m atos öltjük
m t
16:40-16:49
lya
o
f
16:50-16:59
17:00-17:25
17:26-17:55
17:56-18:04
18:05-18:12
18:14-18:20
18:22-18:30
18:31-18:36
18:37-18:42
18:43-18:47
18:48-18:51
Szombat kivételével naponta!
18:52-18:57
Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
18:59-19:04
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2019. DECEMBER 16 - DECEMBER 31.
239

229

Ft
db

399

Ft
db

279

Ft
db

Mini abc szuper
Abc szuper

Abc szuper

Anni Panni Esl 2,8% 1l

Tolle Esl Tej 1,5% 1 l

1.499

Ft
kg

319

Mindennap Trappista Sajt
Félkemény 1kg

129

299

Sága Füstli

Mini abc szuper Klasszik
Abc szuper Sajtos 140 g, 2279Ft/kg

369

Ft
db

Coop Finomliszt 1kg

199

Ft
db

20% 330 g, 845Ft/kg

1.299

Ft
db

Pick Pickolino Virsli

Mini abc szuper

Abc szuper Füst ízesítésű, Sajtos
Szuper Pritaminos-sajtos 140 g, 2279Ft/kg

Sajtos Fornetti
Előkelesztett

269

Ft
db

Univer Ketchup

Coop
Napraforgó
Étolaj 1l

Abc szuper
Sós vagy Sajtos 70 g, 3843Ft/kg

999

Ft
db

Ft
db

Lay’S Chips

Mini abc szuper Csepp Alakú Flakon 470 g, 1360Ft/kg
Szuper Csípős 470 g,1360Ft/kg vagy Pizza 470 g,
1360Ft/kg vagy Light 460 g, 1389Ft/kg

229

Ft
kg

Ft/db

639

Ft
db

Abc szuper
Abc szuper

Magyar Tejföl

2 db vásárlásával
SPÓROLJON
TÖBBET!
2136Ft/kg

319

Abc szuper

mini Abc szuper

Rama Tégla Margarin Kenhető
Növényi Zsír 500 g, 798Ft/kg

Ft
db

Ft
db

Ft
db

COOP KLUB ÁR:

899
1195 Ft/l

Abc szuper

Coop Cola ízű
szénsavas üditőital
2,5 l, 80Ft /l

Mini abc szuper

Soproni Sör Dobozos
4,5% 0,5 l, 458Ft/l

Ft

Törley Pezsgő

Abc szuper Charmant Doux, Muscosecco Száraz
Szuper Alkoholmentes Rosé 0,75 l, 1332Ft/l

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090
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Megemlékezés a Szent Koronáról
December 9-én 13 órakor a Szent
Korona menekítésének 75. évfordulójáról emlékeztek meg a Kálvária hegy lábánál található Koronaőrző bunkernél. Az ünnepségen
Jónás Zsolt százados, a Honvéd
Koronaőrség parancsnoka ünnepi
beszédében felidézte a Szent Korona történetét, Pajtás Ernő ezredes
helytállását méltatta, aki 1944ben levezényelte az ereklye biztonságba helyezését.
Básthy Béla polgármester ünnepi
köszöntőjében kiemelte, hogy Kőszeg városa történelmünk során
többször is kapcsolódott a Szent
Korona történetéhez. Mátyás király

idejében, amikor alsó-ausztriai zálogbirtokba került a városunk, az
1532-es török ostrom idejében,
és 1944-ben is, amikor az ország
függetlensége veszélybe került, menekíteni kellett a magyar alkotmányosság jelképét.
Mészáros László alezredes kiemelt
vezető tábori lelkész imádságában
áldást kért a mai koronaőröknek,
hogy hittel, hűséggel, alázattal
tudják szolgálni nemzeti jelképünk
biztonságát.
Az ünnepség végén a megjelentek
elhelyezték az emlékezés koszorúit
az őrzőhelyen.
UA

75 éve

dító Bizottságában, és ezért az akkori hatalom halálbüntetésre ítélte.
A felesége kérdésére válaszolva
elmondta: „a hazámért halok
meg”. Életét vesztette, de tetteivel
megmaradt az utókornak. Rokonai
közül már kevesen élnek. A Németországban élő testvérének a lánya,
Kiss Karin idén már negyedszer jött
el Kőszegre a megemlékezésre.

December 9-én a kőszegi temetőben, sírhelyénél emlékeztek a
hősről, Kiss János altábornagyról a
kivégzésének 75. évfordulóján. A
Kőszeghez erősen kötődő katona
aktív tagként részt vett 1944-ben a
Magyar Nemzeti Felkelés Felszaba-

A katona hősnek szólt Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez verse, amit
Füzi Hanna mondott el a megemlékezés kezdetén. Török Kálmán
hiteles katonai vezetőnek nevezte
a mártírhalált halt tábornokot, aki
szolgált a császári, királyi hadseregben, és sebesülése után visszatért
Kőszegre.
KZ
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Hátrányos
helyzetű
A képviselők arról döntöttek
november 28-án, hogy az
elkerülő út mellett, a STIHL
üzlet közvetlen közelében lévő
terület (1321 m2) elővásárlási
jogáról lemondanak. Indoklásként elhangzott, hogy a
leendő vásárlónak befektetési
céljai vannak, és ezt a lehetőséget meg kell adni a vállalkozónak.
A döntés előtt Táncsics Péter
azt javasolta, hogy a város
vásárolja meg a területet vagyonhasznosítás céljából. Dr.
Zalán Gábor jegyző arról beszélt, hogy örülni kell annak,
hogy valaki befektetésre szánja
el magát, a város költségvetésében nincs meg a vásárláshoz
szükséges összeg, a terület infrastruktúra, közlekedés szempontjából rendkívül hátrányos
helyzetű.
KZ

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
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Emelkednek a bérleti díjak
A KT U Á LI S

A következő évtől emelkednek az
önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérleti díjai, erről döntöttek a képviselők a november
28-án tartott testületi ülésen. Az
emelésről szóló előterjesztést a
Városüzemeltető Kft. igazgatója,
Kovács István javasolta. Az elhangzottak szerint egy olyan család, amely minden kedvezményre
jogosult egy 50 m2-es összkomfortos lakásért mintegy 25 000
Ft bérleti díjat fizet havonta. Ezzel
szemben Kőszegen piaci körülmények mellett a bérleti díj 50 000
– 70 000 Ft. Ezeket az adatokat a
testületi ülést megelőző bizottsági

ülésen is elmondta az igazgató,
majd azt követőn egy szociálisan
rászorult személy, aki ingatlanpiaci áron kényszerült lakást bérelni,
vele szembeni igazságtalannak
minősítette az önkormányzati lakások – szerinte – alacsony bérleti
díját. A testületi ülésen elhangzottak szerint Kőszegen közel 300 db
önkormányzati lakás van, ebből
mintegy 170 db-ot szociális alapon adnak bérbe, és ezeknek is
egy nagyobb része csak komfort
fokozatú. Egy-egy kiürült és felújított lakást legalább tízen szeretnének bérbe venni, és ezért az
igényeket biztosan nem lehet ki-
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elégíteni. Kovács István elmondta,
hogy a Városüzemeltető Kft.-nek
évente átlagosan 6 db lakás felújítására van meg a pénzügyi fedezete. Az elmúlt év kivételes volt,
mert akkor a Városmajor rehabilitációja miatt az ott lévő lakások
fűtését korszerűsítették. Táncsics
Péter kérdésére elhangzott, hogy
a kft. erre a feladatra nem kap
az önkormányzattól támogatást,
viszont kötelességük a bérleti díjakat felújításokra fordítani. Az igazgató szerint a városnak nagy teher
a 300 db bérlakás azért is, mert
hasonló méretű városok sokkal kisebb lakásállománnyal rendelkeznek. Terplán Zoltán alpolgármester
szerint olyan konstrukciót kellene
kidolgozni, hogy előnyös feltételek

Lesz a birkózóknak munkacsarnoka
November 28-án a testületi ülésen
ismét napirendre került a Kőszegi
Sportegyesület birkózói számára
egy edzőterem építése. Elindult a
folyamat, belátható jövőben van
már az, hogy az álom, a munkacsarnok megvalósulhat a sportolók
számára.
Az építés helyszíne a Petőfi tér, abban az épületben, amely egykoron
a Bútorszövetgyár kultúrházaként
szolgált, majd nagy viták után a város megvásárolta az épületet. Évek

óta itt tartja próbáit a fúvószenekar,
és oda beköltözött a ConcordiaBarátság Énekegyesület is.
Az épület nyugati oldalához kapcsolódna egy nyaktagon keresztül a birkózók terme, a szociális helyiségek
a meglévő épület földszintjén valósulhat meg. Ez a megoldás már a
korábbi képviselő-testületi ülésen is
felmerült az építési költségek csökkentése miatt. Első lépésben a beruházás támogatási összege 50 millió
Ft volt, a város 2019. évi költségve-

tésében 3,5 millió Ft-ot biztosított,
de nem vállalták, hogy ha nagyobb
lenne a beruházás összege, akkor
azt Kőszeg finanszírozza.
Az önkormányzat benyújtotta plusz
forrásigényét a Magyar Birkózó
Szövetséghez, amely alapján további bruttó 90 millió Ft támogatást kértek. Az indoklás szerint a
2019. évi építőipari költségbecslés
alapján a munkacsarnok beruházása bruttó 140 millió Ft-ba kerül.
A képviselők elfogadták az előterjesz-

30 millió Ft

kormányzat és az önkormányzatok
számára egyaránt fontos feladat.
Az is köztudott, hogy Kőszeg évszázadok óta kötelező úticélja, vagy
választott lakóhelye a légúti megbetegedésekkel küzdőknek.
Kőszegnek, illetve környezetének
nemcsak növény- és állatvilága,
hanem szubalpin klímája is egyedülálló. Ennek is köszönhető, hogy
az önkormányzat „Gyógyító klíma
Kőszegen” nevet viselő projektje
20 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert. Így majd elkészül
Kőszeg klímastratégiája, és ebbe a

folyamatba a lakosságot is bevonják. Előadásokon, fórumokon és
konzultációkon foglalkoznak majd a
levegőtisztaság kérdésével, a különböző fűtési technológiák és a közlekedés hatásaival.
Ugyancsak sikerrel szerepelt Kőszeg
önkormányzata a vissza nem térítendő 10 millió Ft elnyert összeggel az Agrárminisztérium zártkerti
revitalizációs pályázatán. A program
célja, hogy a települések határában
található zártkertekben folytatódjon

Két sikerrel záródó pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A klímatudatos szemléletmód formálására
és a klímastratégia kialakítására
20 millió forintot, míg a Szabó-szőlők dűlő zártkerti revitalizációjára
10 millió forintot nyert Kőszeg. A
városba érkező 30 millió Ft-ról Ágh
Péter országgyűlési képviselő és
Básthy Béla polgármester adott tájékoztatást. Hangsúlyozták, hogy az
egészséges környezet biztosítása a

12

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából: Horti Józsefné Horváth Máriát (92 éves), Huber
Lászlót (90 éves), Brückler Jó-

mellett tudják a bérlők, és csak a
bérlők megvásárolni a gyengébb
műszaki állapotban lévő ingatlanokat. Táncsics Péter rossz döntésnek tartotta, hogy éveken keresztül
sok lakást eladott a város, így lett
a másfél ezerből mintegy háromszáz. Az állomány bővítése lehetne
a cél. A várható kérdéseket megelőzve az igazgató elmondta, hogy
nagyon magas a kft. felé a bérlők
által ki nem fizetett díjak összege.
Három évvel ezelőtt kezdték el a
tartozások humánus és szigorú behajtását. Básthy Béla polgármester
két lakástípusnál a kft. által javasolt bérleti díj csökkentését javasolta, amit a képviselők egy nem
szavazattal elfogadtak.
KZ
tést, vagyis a BMSK Zrt., KőszegVáros
Önkormányzata és a Kőszegi Sportegyesület közötti szerződés tervezetét.
Az aláírást követően megindulhat a
tervezési program, amely a BMSK Zrt.
feladata lesz. Az építés várható kezdetéről nem hangzott el információ
a testületi ülésen. Terplán Zoltán arra
figyelmeztetett, hogy a működés kezdetétől nagyobb lesz a Petőfi téren az
autóforgalom, így szükség lesz parkolókra is. Táncsics Péter szerint már a
tervezés időszakában is gondolni kell
a fenntartás költségeire.
KZ
a gazdálkodás, lehetőleg őshonos
gyümölcsfák telepítésével. A tájékoztatóban Ágh Péter arról beszélt,
hogy „tisztelettel gondolok azokra a szorgalmas emberekre, akik
kemény munkával gondozzák és
művelik a zártkertjeiket”.

A zártkertek művelésének jó példája az idén tavasszal befejeződött
Hideg-völgy revitalizációja. Többször tudósítottunk az ott megvalósult útfelújításról, gesztenyefák,
gyümölcsfák ültetéséről.
zsefné Mondl Máriát (96 éves),
Zechner Antalné Ágfalvai Etelkát
(92 éves), Mészáros Ferencné
Csizmadia Annát (90 éves), Magyar Józsefné Kasper Mártát (94
éves). A polgármester személyesen köszöntötte Varga Jánosné
Vlasits Annát 90. születésnapja
alkalmából.

Adóemelés
Hat évvel ezelőtt csendben végrehajtott, a kommunális adó kétezer
Ft-tal történt csökkentése utóhatásként hangosan és hosszasan a
testületi ülésen tért vissza, amikor
a képviselők a 2020. január 1-től
esedékes adóemelésről tárgyaltak.
Az előterjesztés még évi ötezer
Ft adónövelésről szólt, aztán Kiss
Zoltán javaslatát elfogadva a következő évben a magánszemélyek
kommunális adója háromezer Fttal emelkedik, és így 12 000 Ft
lesz a végösszeg. Mindezek mellett
változik majd az ingatlanokra kiszabott adómérték is.
November 28-án tartott testületi ülésen azért volt indokolt az
adóváltozás tárgyalása, mert – az
érvényes rendeletek szerint – legalább 30 nappal korábbi testületi
döntés szükséges a hatályba lépéséhez. A közzétett adatok szerint a
helyi adóbevételek 2014-ben 418
millió Ft volt, az idei évben novemberig 465 millió Ft volt.
A közzétett adatok szerint az állami
normatíva a kötelező önkormányzati feladatok ellátására is alig
nyújt fedezetet, ezért a korábban
megvalósított fejlesztések jövőbeni üzemeltetése és fenntartása,

továbbá az önkormányzat önként
vállalt feladatai miatt indokolt az
adóbevételek növelése. Tény, hogy
a kötelező feladatok között több
más mellett ott van a közterületek
fenntartása is, és ezekre állami támogatás már nincs. Tényként állapította meg a Básthy Béla polgármester, hogy a város adóbevételei
2010. év óta mintegy 10%-kal
emelkedtek, de az intézmények, a
városüzemeltetés költsége ennél
sokkal nagyobb mértékben. 2014ben életbe lépett magánszemélyek
kommunális adójának kettőezer
Ft-tal történt csökkentése jó szándékú volt, de a város pénzügyi
kondíciója szerint a lehetségesnél
nagyobb mértékű.
A képviselők először az évi ötezer
Ft-os kommunális adó emeléséről
tárgyaltak, amelyhez erősebben
tartoztak kedvezmények. A polgármester megfogalmazása szerint „a
jobb helyzetben lévő családoknál az évi ötezer Ft nem olyan
magas összeg, amit nem lehet
felvállani Kőszeg város közös
feladataira”.
Harkai Norbert arról a „bombabiztos módszerről” érdeklődött,

amely alapján mindenki megfizeti
az építményadót. A hivatali dolgozótól elhangzott válasz szerint az
ingatlan nyilvántartásban ott van-
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nak az adóalanyok, és a fizetéseket
folyamatosan nyomon követik. Az
elmúlt években volt már arra példa, hogy a nagy alapterületű, használaton kívüli ingatlanoknál visszamenőlegesen megfizették az adót.
Kiss Zoltán megfogalmazása szerint el tudja fogadni az adóemelés
szükségszerűségét, de ez az emberekre pszichésen hat, és lehet,
hogy dacból többen nem fizetnek.
Majd kifejezte álláspontját: „Azt
mondom, hogy egyszerre 60%-kal
nem lehet adót emelni”.
Táncsics Péter egyetértett Kiss Zoltán véleményével. Az előterjesztésben lévő megfogalmazást, hogy
az állami támogatás szűkösen
elegendő a kötelező feladatokra,
„tabut döngető” kifejezésnek tartotta. Az adó szinten tartását tartotta szükségesnek, és fontosnak
az adó beszedését. Azt tapasztalja,
hogy minden hétvégén megtelnek Kőszegen a szálláshelyek, de
mindezt az adóvétel növekedése
nem tükrözi.
Básthy Béla elmondta, hogy az
állam az idegenforgalmi adó bevétele érdekében 2020-től új
módszert, digitális rendszert vezet be, majd így fogalmazott:
„Az önkormányzatok kötelező
feladatainak ellátását – a törvény szerint – a Kormány által
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biztosított támogatásból és saját
adóbevételekből biztosítják. A
Kormány épít arra, hogy az önkormányzatok van saját adóbevétele, amely mindenütt nagyon
szűkösen elegendő”. Elhangzott

az is: evidencia az, hogy szűkösen
elegendő az államtól kapott bevételtől ellátnii a kötelező feladatokat, és hozzá kell tenni a saját
forrásokat, és ez „semmiképpen
nem tabudöngetés”.
A magánszemélyek kommunális
adójának – az előterjesztésben
lévő – évi 14 000 Ft-os értékét
nem fogadta el a testület. Ezt
követően történt meg Kiss Zoltán
módosító javaslatáról – az évi
12 000 Ft-ról – szóló szavazás,
amelyet hét igen szavazattal elfogadtak a képviselők. A garázsokra vonatkozó változást, évi 6 000
Ft-ról 7 500 Ft-ra való növelést
nyolc igen szavazattal fogadták
el. A kereskedelmi egységek építmény adójára vonatkozó változás
nyolc igen és négy nem szavazattal
lett érvényes. Ezek szerint január
1-jétől 200 m2-nél kisebb terület
esetén 500 Ft/m2 az adó mértéke
(növekedés 150 Ft/m2). Ha a terület 200 m2-nél nagyobb, akkor
1200 Ft/m2 adót kell fizetni (változás 200 Ft/m2.)
Kámán Z
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Attól kezdve lehet beszélni Szelektív hulladékszállítás
időpontjai
2019. évre vonatkozóan a központi, rendszer szerinti vizsgálata. Erről
Kormány által biztosított pénzügyi
tételek változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét
51 256 626 Ft-tal növelte meg,
vagyis ezzel az összeggel növekedtek a működési célú támogatások.
A legjelentősebb a bérpolitikai
intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2019.
évre 634 230 Ft, a szociális ágazati
pótlékhoz 6 040 892 Ft, kulturális
feladatokra pótlólagos támogatásként 1 889 188 Ft-ban részesült
az önkormányzat. A működési célú
központi bevételek közül a legjelentősebb a minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás,
amelynek összege 33 756 000 Ft.
A képviselő-testület egyik feladata a város működéséhez szükséges költségvetés meghatározott

tárgyaltak a képviselők november
28-án. A megállapítás szerint a bevételi és kiadási oldalon is ugyanolyan mértekben történtek meg a
változások. A költségvetési kiadás
fő összege 4 488 557 610 Ft.
Táncsics Péter az előírásoknak
megfelelő pontos költségvetésről
beszélt, és arról kérdezett, hogy a
jövőben is kiegyensúlyozott lesz-e
a számadat. A pénzügyi osztály
vezetője elmondta, hogy olyan
költségvetési kiadások, fejlesztések elkezdése nem történik meg,
amelynek nincs meg a pénzügyi
fedezete. A következő évre szóló,
az államtól érkező önkormányzati
bevételek tételei decemberben érkeznek meg, és attól kezdve lehet
beszélni, tervezni a 2020-as évről.
KZ

Ismét változik a szelektív hulladékszállítás időpontja. Érvényes marad
az, hogy a szelektíven gyűjtött zsákokat mindig a kommunális
hulladék elszállításának napján viszik el.
Januárban 6-án, 7-én, 8-án, 9-én és 10-én.
Februárban 3-án, 4-én, 5-én, 6-án és 7-én.
Márciusban 2-án, 3-án, 4-én, 5-én és 6-án.
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Nem szavazták meg
V Á RO SHÁ Z A

November 28-án a képviselő-testület a polgármester munkáját segítő tanácsadó státusz léthozását
tárgyalta. Básthy Béla polgármester indoklása szerint több feladat
elvégzésében tudna a tanácsadó a
városvezetőnek segítségére lenni.
Megfogalmazta: „a mi munkánk
arról szól, hogy állandóan úton
vagyunk, sok feladat elvégzését
követően lehet a szükséges forrásokat biztosítani a város működéséhez, vagy éppen egyes fejlesztésekhez”. Mindezt kiegészítve

hozzáfűzte, hogy a polgármesteri
munkának sok egyéb háttere is
van, amit el kell végezni, és sok
helyen kell, netán egyidőben képviselni a várost.
Az önkormányzati tanácsadó létrehozásának indoka volt az is, hogy
a korábbi választási ciklusban főállású volt a második számú vezető,
az akkori tiszteletdíj a tervek szerint
kétfelé oszlana: egyrészt a társadalmi megbízatású alpolgármester,
illetve a tanácsadó illetményére.
Dr. Zalán Gábor jegyző a Kőszegi
Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat
alapján arról tájékozatta a képviselőket, hogy a hivatalhoz tartozó Velem és Bozsok önkormányzatának
döntése szerint a tanácsadó bérét
csak Kőszeg fizesse meg.
„Ki a szerencse fia? Ki a jelölt?” –
kérdezte Harkai Norbert. „Nem titkolóztam, amikor erről kérdeztek”

– válaszolt a városvezető, majd így
folytatta: „Van egy konkrét személy, akire én gondolok. Van
egy olyan ember Kőszegen, aki
1990 óta egy ciklus megszakítással folyamatosan a képviselőtestület tagja volt, van képviselői
és bizottsági elnöki tapasztalata,
három cikluson keresztül volt
polgármester. Olyan személy,
akinek van helyismerete, témaismerete, kapcsolatrendszere. Az
elfogadottsága is indokolja azt,
hogy Huber Lászlóra gondoljak”.

Rába Kálmán szavai szerint nem
árult el nagy titkot, mert már többször elmondta „nagyra értékelem,
a polgármester úr szakmai rátermettségét, alkalmasnak tartom
arra a munkára, amit most is
végez. Ahogy én nem tudok egy
agysebésznek érdemi tanácsot
adni, úgy Önnek sem tud tanácsot adni Huber László”. Majd
arról kérdezett: „mennyi kérés érkezhet még Budapestről, amelyre majd nekünk kell itt választ
adni”.

Básthy Béla polgármester kijelentette, senki nem kérte tőle, hogy
ezzel a kérdéssel foglalkozzon.
„Nincs, nem volt külső megren-

delés. A polgármesteri munkám
tehermentesítésére keresek embert, akinek van ilyen tapasztalata. Nem abban kérem a tanácsadó segítséget, ’itt véget ért a
tudásom, ezt te old meg’, hanem

„.. az meg is maradjon”
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A Kőszegi Városi Múzeum elkészítette az intézmény középtávú Stratégiai tervét. Ennek egyik mozzanatáról,
a profiltisztításról tett fel kérdést
Terplán Zoltán alpolgármester a testületi ülésen. Révész József igazgató
elmondta, hogy a múzeumban rettentően sok a műtárgy. Alig lehetne
olyan témát a középpontba helyzeni,
amelyhez ne találnánk ott aktuális
emléktárgyat. A profiltisztitás során
a szakemberek kiemelnek egy fontos eseményt, tárgyat vagy irányokat, és ezekre építik fel a kiállítások,
szakmai bemutatók terveit.
Táncsics Péter fontosnak tartotta
a kapcsolatok felvételét olyan élő
személyekkel, akik otthon tárolnak

különböző értékeket, és ezeket át
lehetne venni tőlük a jövő érdekében, és majdan a múlt emléktárgyai lesznek. Ezt követően a képviselő – többek között – utalt Jenkei
Ede hagyatékára is. Básthy Béla
polgármester elmondta, hogy a
díszpolgár örököseivel tárgyaltak és
kifejezték a város azon szándékát,
hogy a tárgyi emlékek megőrzésében az önkormányzat részt vállal.
Révész József elmondta, hogy a
műtárgyak bővítésének egyik módja, hogy az örökös eladja azokat
a múzeumnak. Erre nincs meg a
pénzügyi fedezete az intézménynek,
így csak az ajándékozás a gyűjtés
egyetlen lehetséges módja. Arról is

2019. DECEMBER 16.
abban, hogy a megosztható feladatokat többfelé tudjam megosztani. Az agysebész hasonlat
nem állja meg a helyét.”

Kiss Zoltán így fejezte ki a véleményét: „Nem tudom az emberekkel
elfogadtatni, hogy egyrészről van
egy hatalmas adóemelés, más
részről meg bérköltséggel járó
kiadás. Éjszakákat rágódtam rajta, én ezt a döntést nem tudom
felvállalni. Elfogadom azt, hogy
ön, polgármester úr, ezt szükségesnek tartja”.

Válaszában a polgármester vis�szautasította a „hatalmas adóemelés”-ről szóló kijelentést, mert
a kommunális adót egy évre vonatkoztatva a testület háromezer
Ft összeggel növelte meg. „Hatalmas adóemelésről nincs szó”
– mondta, és arról beszélt, hogy a
%-ban kifejezett szám és az összeg
viszonya nagyon eltér egymástól.
Bérköltség sem jelent pótlólagos kiadást a hivatalnak. Kiss Zoltán újra
szót kért, és így fogalmazott: „a demokrácia jogán mondtam el a véleményem, és tiszteletben tartom
a polgármester úr álláspontját”.

Harkai Norbert röviden beszélt,
mert szavai szerint inkább máshol
mondja el, teszi közzé a véleményét. Az előterjesztéshez hozzákapcsolta a saját értelmezését, a „helycsere” szót. Majd hozzáfűzte: „ha
a polgármester szeretne egy tanácsadót, akkor kérje fel Básthy
Tamást, aki sokat tett a városért”.

Ezt követően a ’leendő’ tanácsadó
kétezer EUR-os fizetéséről beszélt.
beszélt, hogy szívesen begyűjtenek
minden emléket, és mindennek az
a vonzata, hogy a tároláshoz helyre van szükség. Őrizni kell, fel kell
venni a múzeum leltárkönyvébe, és

A válasz gyorsan érkezett Básthy
Béla részéről: „Ön dobálózik a
számokkal. Arról szól az előterjesztés, hogy a korábbi alpolgármesteri fizetés két részre oszlik,
ebbe beleférne a tiszteletbeli
alpolgármester és a tanácsadói
illetmény is. A kettő együtt tenné ki a korábbi bérköltséget. …
Azért vagyunk képviselők, hogy
ebben a testületben mondjuk el
véleményünket. Ha nem itt az
ülésen mondjuk el, akkor a gyanúm szerint, az nem állná meg itt
a helyét. Én nagyra tartom, hogy
a képviselő csoportjuk felajánlja tiszteletdíjukat a civileknek.
Ha valaki Ausztriában dolgozik,
nem okoz akkora problémát,
mint az megtörténne a hazai
bérviszonyok között. Arra kérem,
itt mondja el véleményét, hiszen
azért működik a képviselő-testület. Ez a feladata a képviselőnek”.

Táncsics Péter megfogalmazta
álláspontját, amely szerint Huber
László segítségére nem számíthat
a polgármester, a tanácsadó státusz pénzügyi szempontok szerint
sem indokolt. Velkyné Ball Andrea
munkakör betöltéshez szükséges
törvényi előírásokról kérdezett. Dr.
Zalán Gábor jegyző elmondta, hogy
elegendő a középfokú iskolai végzettség.
A vitát szavazással zárták le a képviselők. A tanácsadói státusz létrehozása mellett öt igen szólt, ellene
szavazott hét képviselő, így nem
kapott többséget az előterjesztés.
Kámán Z
ettől kezdve az már állami vagyon.
Az igazgató kiemelte: „Fontos nekünk, hogy amit 1532-től őriznek,
az meg is maradjon”.

KZ
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Fórumot tartottak az M87-es útról
December 12-én a lovagteremben
az új M87-es út beruházásáról tartott fórumot az önkormányzat jelentős érdeklődés mellett. A fejlesztés előkészítésével foglalkozó NIF
Zrt. képviselője, a kőszegi Sopár
Márton tartott tájékoztatást. Egyik
fontos, az érdeklődők által feltett
kérdésre válaszolva elhangzott,
hogy legkorábban 2025-ben lehet
a kétszer kétsávos úton közlekedni
Szombathely felé. A beruházás jelenlegi fázisában az út tervezésére
vonatkozó szerződés aláírására
2020. II. negyedévében kerülhet
sor, a tervezés átfutási ideje 18
hónap, amely során elkészül az engedélyezési terv. Ezt követően már
módosításra nincs lehetőség.
A beruházás előkészítése során
vizsgálták a jelenlegi út felújításának lehetőségét, amelyet elutasítottak. A kétszer kétsávos út kétféle
nyomvonalára a környezetvédelmi
hatóság november 28-án adta
ki az engedélyt. Majd a tervezés
során tudják meghatározni, hogy
ezek közül melyik vonalon lehet az
építést megvalósítani. Az új út két

szakaszból tevődik össze. Kiindulási pontja a Szombathelyre érkező
M86-os út kőszegi lehajtója. Innét
mintegy 14 km hosszan épül meg a
kétszer kétsávos, középen elválasztó sávval rendelkező út. Vát környékéről indulva elhalad a repülőtér mögött. Két helyen lesz szintbéli
különbségekkel megépített lehajtója. Az egyik Gyöngyösfalunál, a másik Lukácsházánál. Az út szélessége
kétszer nyolc méter, és a haladási
sebességet 110 km/h-ban határozzák meg. A második útszakasz
a Kőszeg-centrumból indul, hossza
4,7 km, és becsatlakozik a jelenleg
a határátkelési részen épülő úthoz.
Ez már kétszer egysávos lesz, és ide
nem építenek vadvédő kerítést.
A kétszer kétsávos útszakasz Lukácsházát és Gyöngyösfalut mes�sze elkerüli. Lukácsházánál kiépül a
mezőgazdasági célokat, az átjárást
szolgáló útszakasz. A 14 km hosszú
szakaszon öt db vadátjárót építenek.
Az út Kőszegfalvánál lévő erdőn
mindenképpen áthalad. Ezen a szakaszon – figyelembe véve környezeti hatást – a nyomvonal egymástól

Ívóvíz veszélyeztetése!!!!!
Gyöngyösfalu: A települési adó
célja a folyékony hulladékgazdálkodás szabályozása és a fokozottan
védett vízbázis megóvása. A falu területe a perenyei kutak vízgyűjtőterülete, ahonnét harmincezer ember
ívóvize származik, ide tartozik a falu
lakosságáé is. A vízszennyezés óriási
problémát rejt magában. Lesz majd
ívóvíz? Vagy csak korlátozottan?
Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a hegyoldalban többen

évente 100 m3-t meghaladó ívóvizet
fogyasztanak. Nem tartják be a
2014-ben elfogadott folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet, ezért a bejelentett szennyvíztároló egységekre éves szinten 200.000
Ft helyi adót vetett ki az önkormányzat. Akik a vízfogyasztás 60%-ról
számlával igazolják, hogy a szennyvíz
ártalmatlanítása megtörtént, a helyi
adó alól 90%-os mentességet kapnak, azaz évi 20 000 Ft adót fizet-

Hírek Nemescsóból
Nemescsó: November 15-én köszöntötték a falu – nagy létszámban megjelent – szépkorú lakóit, a
gyermekek kedves versekkel várták
a nagyszülőket. Szerdahelyi-Bánó
Irén polgármester hangsúlyozta,
hogy a jelent az elődök eredményeire építjük fel. Az életünk értékesebb
lesz, ha utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Az idő-

sek sokat segítenek tapasztalataik
átadásával, és véleményük megosztásával. Azt kívánta a falu idős
lakóinak, hogy élvezzék az életük
minden egyes pillanatát, mert érezhetik a család, a társadalom megbecsülését. A finom vacsora után
a Tézsula Énekkar, Baksa Eszter az
Őrség mesemondója és a Nárai dalkör gondoskodott a jó hangulatról.

jobban eltér a kétféle tanulmányterv
szerint. Az egyik variáció szerint az
erdő ’közepén’ halad át, a másik
szerint a nyomvonal közelebb lesz a
faluhoz. Innét az erdő felé való haladás érdekében a mezőgazdaság,
gyalogosok, kerékpárosok érdekeit
szolgáló kétszintes átjárás biztosított
lesz – hangzott el válaszként Katona
Szilveszter kérdésére.
Kőszegnél a centrum csomópontot a
Horvátzsidány felé haladó útnál alakítják ki kétszintű kereszteződéssel.
Innét indul a kétszer egysávos 4,7
km hosszú út, és ennek koronaszélessége 12 méter, a járművek tervezett haladási sebessége 90 km/h
lesz. Biztosítják az ezen áthaladó
mezőgazdasági, erdőgazdasági utak
folyamatosságát. Az elhangzottak
szerint az új út nyomvonala biztosan
érinti a kőszegi borászok, gazdálkodók termőföld területeit. Ebben
érintett lesz a Frank Borászat is. Id.
Frank János arra emlékeztetett, hogy
az elmúlt években Kőszeg Város
Bora legtöbb esetben erről a területről származott. Alasz László szerint
átok van ezen a területen, mert száz

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

éve a szőlőfiloxéra pusztított, aztán
a vasfüggöny akadályozta a gazdálkodást, és az új út a következő száz
évre határoz meg mindent. Több
hozzászóló is azt kérte, hogy részletes rajzokat mutassanak be, ahol a
helyrajzi számok alapján látható lesz
a borosgazdák érintettsége. Sopár
Márton válasza szerint ezt a tervezés
időszakában lehet megtenni. Erre
2020 év II. negyedévében kerülhet
sor, és ígérte, hogy több alkalommal
tartanak erről fórumot. Id. Frank
János kérdésére elhangzott, hogy a
környezetvédelmi hatóság által kiadott nyomvonaltól – meghatározott
mértékig – el lehet térni. A tervezéshez bevonják az önkormányzatokat,
tőlük várják a lakossági észrevételeket. Básthy Béla polgármester azt
kérte, hogy legyen a városházán rajz,
ami alapján a lakosságot tájékoztatni tudják. A NIF Zrt. képviselője
ígéretet tett arra, hogy decemberben
a fórumon bemutatott nyomvonal
rajzból lesz egy példány. Sopár Márton összegezve az útépítés indokát
így fogalmazott: „Az út nem azért
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épül, hogy azon lehessen száguldozni, hanem azért, mert az egy
közös érdek”.

Kámán Z

nek. A biológiai szennyvíztisztító nem
képezi az adó tárgyát. Mivel a zártkerti ingatlanokban élő gazdálkodás
folyik, ezért nem volt célszerű minden vízfogyasztóra kiterjedő szankció bevezetése. Az érintett terület
jellegéből adódóan, mezőgazdasági
besorolásban van és az érvényes jogszabályok szerint a fokozottan védett
vízbázis területen nem is létesíthető
lakóingatlan zárt szennyvízelvezető
hálózatra való csatlakozás nélkül.
A területen magas a talajvíz szintje,
egy méter mélyen vízhozam van. A

vízbázis tavasszal, a hóolvadás után
a legérzékenyebb. A község régi
forrása nem használható emberi
fogyasztásra.
Az önkormányzat célja volt az ívóvíz
védelme, és az, hogy a szabályozás
a szennyezés legnagyobb mértékű
okozóit érintse. Ez a rendelet az ingatlanok mintegy 10%-ára vonatkozik. Hatalmas a probléma, mert
2019. decemberig a jegyzőség felé
senki nem jelentett be szennyvíztartály meglétét.
KZ

Advent ünnepe a falu szép hagyománya. Minden vasárnap más-más
szervezet gondoskodik a közös
gyertyagyújtásról, majd azt követően a faluházban a beszélgetős estén
a vendéglátásról. Az első gyertyát
az Evangélikus Egyházközség, a
másodikat a Nemescsói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a harmadikat a
Tézsula Hagyományőrző Egyesület
gyújtotta meg. A negyediknél megtartják a falukarácsony ünnepét az
önkormányzat szervezésében.

Az ünnepekre vissza és előre tekintve Szerdahelyi-Bánó Irén polgármester így fogalmazott: „Az idei év
is azt mutatja, hogy összefogással
nagyon sokat lehet elérni. Köszönöm mindenkinek bármit is tett a
faluért, a közösségért, a társakért.
Bízunk a falu közösségében, és
kívánok Boldogságban, Szeretetben Gazdag, Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Esztendőt”.

KZ
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Lukácsháza hírei

VIDÉK

December 7-én rendezték meg
a Lukácsházi Borbarát Hölgyek a
Luca napi Új bor dicsérete programot. Közel száz gazda ment el a
bemutatóra, a harminc bor közül
a legtöbb fehér volt, de volt bőven vörös és rozé is kóstoláshoz. A
Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete nevében Bolfánné Zöhrer
Mónika beszélt a Luca napi népszokásokról. A jó kedvet fokozta a
kőszegszerdahelyi tűzoltó énekkar
dalolása. A Derű táncegyüttes
moldvai táncot mutatott be. A borok imáját Pammer István, az Európai Borlovagok Magyarországi
Rendjének elnöke mondta el. Avattak új borhölgyeket. A borlovagok
nevében dr. Jónás Zsigmond, Albert
Csaba és Kenyeri Dezső avatta fel
Mélykuti Esztert, Kenyeri Dezsőnét
és Ferencz Attilánét. A borbarát
hölgyek gondoskodtak a vendéglátásról, és késő estig beszélgettek a
gazdák mindennapjairól.

Befejeződött a Tanács utca és
a Nagycsömöte utcák egy részének zárt csapadékvíz hálózatának kiépítése 860 méteren és a
Nagycsömötei utca egy szakaszának
térköves járdával való megépítése
450 méter hosszúságban. A beruházás 105 millió Ft-os költségét az önkormányzat saját erőből biztosította.
Zajlik a Kisposta u. szennyvíz és
ivóvíz hálózatának megépítése és
várhatóan december 30-án lesz a
műszaki átadása.
December 15-én 15.00 órakor
a Közösségi házban rendezte „Egy
fényes csillag leszáll” elnevezésű adventi hangversenyét a gyöngyösfalui
Szent Márton Kórus. Közreműködtek: Virág Zsuzsa, Vannesson Kyra,
Szaffián Réka, Pulay Teréz, Simkó
Imre, a Derű néptánc csoport és a
Somogy megyei holládi bábtáncoltató betlehemezők.
December 20-án 17.00 órakor
a Közösségi házba várják az ér-

Bozsok hírei

néptáncok előadása vastapsot kapott. Az ünnepi műsor az „50. házassági évforduló” című tanulságos
– kacagással kísért – jelenetével
zárult. Török Péter anyakönyvvezető előtt hűséget fogadott Prosztó
Fannika és Kovács Gyula, azaz Kiss
Rozália és Balázs István. Ugyancsak hagyomány, hogy képviselők
a hölgyeket egy szál virággal, az
urakat Bozsok címeres borával
köszöntötte 60. – 65. – 70. és 85.

Az időseket, a hagyomány szerint a polgármester köszöntötték november utolsó hétvégéjén.
Kiss Vivien versét követően Jakab Félix beszélt a német nyelv
szépségeiről. Majd Ausztria magyarlakta településéről, Jabingból
érkezett a „Jabinger Ungarischer
Freundschaftskreis” csoport magyar

Szépkorúak
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Peresznye: November 30-án
délután 14.30-kor gyülekeztek
a szépkorúak és a vendégek a
Művelődési Ház mellett felállított
karácsonyfánál, az adventi koszorú
mellett. Orbán Gyula polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd
Mészáros Miklós atya megáldotta
a koszorút. A jelenlévő Dumovich
István plébános mondott áldást, és
fellobbant az első gyertya lángja.
A szépkorúakat köszöntve Orbán
Gyula polgármester méltatta az
idősek több évtizedes tevékenységét. A faluvezető nemcsak a régi
emlékeket idézte fel, hanem beszélt

a feladatokról is. Majd az idősek figyelmesen hallgatták Miklós atya
szívhez szóló szavait.
Majd színpadra lépett először a Peresznyei Zviranjak Énekkar, aztán
az óvodások, és a peresznyei gyerekek. A kivetített fotók régi találkozókat idézték fel.
A polgármester meglepetése volt,
hogy titokban meghívta az éppen
Budapesti fellépésről hazatérő – Felszállott a Páva műsorban szereplő –
Kumánovich Testvéreket, akik a műsorukból adtak elő részleteket. Végül
vendéglátás közben a Csepregi Citera zenekar, Haiser Ákos vezetésével
tették hangulatosabbá a délutánt,
ahonnét az idősek az önkormányzat
ajándékával térhettek haza.

2019. DECEMBER 16.
deklődőket a Mindenki karácsonya
műsorra. Fellépnek a Gyöngyház
Óvoda óvodásai, a gyöngyösfalui
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
tanulói, a Madár Ágnes vezette furulyások és fuvolások, a Szent Márton kórus és a Derű néptánccsoport.
December 21-én 17.00 órakor a
Tanács u. és a Kiscsömötei u. kereszteződésében gyöngyösfalui és
lukácsházi gyerekek Temesi Zoltán
vezetésével adják elő betlehemes
műsorukat.
Az adventi vasárnapokon a
Szombathelyi utcai fa haranglábnál, a betlehem előtt várta és várja
az érdeklődőket az önkormányzat.
December 2-án Virág Zsuzsa és
a Szent Márton Kórus, december
9-én a Dr. Tolnay S. Általános Iskola versmondói és Kriston Zille
és Madár Ágnes által oktatott furulyások és fuvolások léptek fel.
December 15-én a Gencsapáti
Néptánc Együttes betlehem jelenetét adta elő, ugyanezt mutatják be
december 22-én a gyöngyösfalui
és lukácsházi gyerekek. Az advent

igéjét Porpáczy József esperesplébános hirdette.
December 22-én délután a
Lukácsházi Boszorkányok Egyesülete és a civil segítők a település valamennyi 65 évesnél idősebb lakóját
felkeresi és egy csomag süteménynyel kívánnak boldog ünnepeket.
A Nyugdíjas klub december 29-én
rendezi hagyományos előszilveszteri
rendezvényét a Közösségi házban. A
zenét Tímár János szolgáltatja.
December 30-án az Önkormányzat a Lukácsházi Boszorkányok
Egyesülete és a Borbarát Hölgyek
Egyesülete 14.00 – 17.00 órakor
tart közös ó-év búcsúztatót.
A SCHOTT Lukácsháza SE fogathajtó szakosztálya 2020. január elsején rendezi hagyományos fogatos
felvonulását Lukácsháza és Gyöngyösfalu utcáin és a szőlőhegyen.
Lukácsháza Község Önkormányzata és képviselő testülete a térség valamennyi lakójának áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag 2020-as
Újesztendőt kíván.

születésnapjuk alkalmából. A jelenlévők Marton János harmonikázása
mellett kívántak boldog születésnapot az ünnepelteknek. Ízletes
volt a vacsora, a desszertet ismét
a Kerekes Üzletház ajánlotta fel.
Aztán kezdődött az ének, és a tánc.
A Mikulás eljött a gyerekekhez. A
Kultúrházban rajzolhattak az ősz
szakállúnak, aki Dobrádi György
lovaskocsiján
krampuszlánnyal

érkezett meg, és jutalmazta a dalfelismerő verseny győzteseit. Aztán
kinyílt a teli zsák, amelyet a Kerekes
Üzletház töltött meg. A képviselők
kiszolgálták az általuk sütött süteményekkel, üdítővel a jelenlévőket. Köszönet illeti Dobrádi György,
Francsics Edit, Kuticsné Fatalin Marika, Horváth Fruzsina, a Kerekes
Üzletház támogatását, segítségét az
eseményekhez nyújtott segítségéért.

Kőszegpaty: December 7-én 18 órától ötödik alkalommal szervezte meg
a Mikulás ünnepet a Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület nemcsak gyermekeknek, hanem szüleiknek is. A Berzsenyi Dániel Könyvtár Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének köszönhetően színes programok,
előadás várta a gyerekeket. Idén a Szamóca Színház társulata „Csiperke
és Csuporka Mikulást vár” műsorral szórakoztatta a nagyérdeműt, aztán együtt várták a nagyszakállút. Az ajándékát rajzzal köszönték meg az
apróságok. A szülők is örültek a gyermekek Mikulás csomagjának, annak
talán majd még jobban, ha egész évben ilyet nem helyeznek az autójukra.

Események
Gyöngyösfalu: November 25-én
– 45 fő részvételével – közmeghallgatást tartott az önkormányzat.
Tóth Árpád polgármester ismertette a falu pénzügyi helyzetét, a legfontosabb feladatait. A jelenlévők
is elmondták észrevételeiket. Ezek
szerint a legtöbb embert továbbra

is a szabadtéri égetés zavarja. Ezért
is kéri az önkormányzat a tüzelés
szabályainak betartását!
A képviselő-testület döntött, hogy
az üléseket minden hónap első
hétfőjén tartják meg, és az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az önkormányzat munkájába. A kezdés
időpontját Gyöngyösfalu Facebook
csoportjában teszik közzé.
Hagyomány az advent közös ün-

2019. DECEMBER 16.
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neplése. Az első gyertyát a ludadi
Betlehemnél gyújtotta meg Tóth
Árpád polgármester. A megemlékezéshez, ünnepléshez a Szőlőfürt
Egyesület munkájával készült új
betlehemet Porpáczy József esperes áldotta meg. Közreműködött
a Szent Márton Plébániatemplom
Énekkara, Ujhelyi Dorka 3. osztályos tanuló, aki Tóthárpád Ferenc: Ó,
Jézusom című versével köszöntötte

a lakosságot. A hidegben jól esett
mindenkinek a forró tea, forralt bor
illetve a felajánlott házi sütemények.
Szeretettel várják a lakosságot
december 22-én vasárnap 16.00
órától a Plébániatemplomhoz, a
negyedik gyertya meggyújtásához.
Az új évet 2020. január 4-én délután a tornacsarnokban évindító
koccintással kezdik. Tisztelettel várják a lakosságot.

gélikus leánygyülekezet alkalmainak. Elődeink többször végeztek
felújítást, egy alkalommal a nagyon
veszélyes könnyező penészgombával is meg kellett küzdeniük.
A kétezres évek elején a lakás megüresedett, állapota fokozatos romlásnak indult és félő volt, hogy összedől
az egész épület-együttest magával
rántva. Az Imaház is egyre rosszabb
állapotba került, falaiban a vizesedés embermagasságba emelkedett.

Ekkor született az elhatározás, hogy
megvásároljuk a lakást, pályázati
források bevonásával felújítjuk oly
módon, hogy a gyülekezeti helyiség
mellé vendégházat alakítunk ki. A
vendégházban (pihenőházban) két
vendégszoba, egy konyha-étkező és
vizesblokk létesült. A padlástérben
egyszerű szálláshely lett 16 férőhelylyel. Nyáron összesen 21 főt, télen 5
főt tudunk majd fogadni.
Bánó Zoltán

VIDÉK
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Kiszsidányi imaház
A Kiszsidányi Imaházat az Ágotai Hitvallású Evangélikus Egyház
építtette 1854-ben elemi iskola
és tanítólakás elhelyezésére. Így
működött közel száz esztendőn
keresztül, egészen az 1948-as államosításig. Funkcióját megőrizve
maradt iskola és tanítólakás, de
ettől kezdve a Horvátzsidányi iskola részeként működött, az alsó
tagozat egy csoportja kapott itt

helyet. Az épület történetének ezen
szakasza mintegy húsz évig tartott,
amikor a hatvanas évek végén felépült Horvátzsidányban az új körzeti általános iskola. Ezen idő után
az ingatlan megosztásra került, a
tanterem visszaszállt az evangélikus egyházra, a lakás pedig magán
kézbe került. Az egykori tanterem
ekkor kapta az Imaház elnevezést,
és otthont adott a kiszsidányi evan-

„Terhét itt eltegye”
December 8-án 11.00 órakor kezdődő istentisztelet keretében szentelte fel Szemerei János evangélikus
püspök Kiszsidányban az Imaházat.
A kis faluba a társgyülekezetből sokan eljöttek a történelmet formáló
eseményre. Számos evangélikus
vagy keresztény hívő kivetítőn keresztül lehetett résztvevője a szép
ünnepnek. Advent legértékesebb
napja volt az Imaház szentelése,
egy evangélikus gyülekezetnek saját maguk által készített adománya,
amelyhez sokan, nagyon sokan
hozzájárultak. Az áldást követően
Baranyay Csaba lelkész hosszasan

sorolta mindazokat, akik sokat tettek a közös ügy érdekében. Közülük Lincsi néni, és Rudi bácsi nem
érhette meg ezt a napot. Keveházi
László nyugalmazott lelkész levélben írta, hogy hálát ad az Istennek
az adományért, és áldást kért a
gyülekezetre. A Kőszeg és környéke
evangélikusok életében meghatározó személyiség, Ittzés János püspök az ünnep részesévé vált.
„A kétezres évek elején bekanyarodtunk ide az Imaházig. A házról
arcok, sorsok jutottak eszünkbe.”

– emlékezett vissza a falu egykori lelkésze. – „Ha az épület kelt
emléket az emberben, akkor az
Istennek adok hálát azért, hogy
megvalósulhatott az, amiről én
annak idején még álmodni sem
mertem. Azért eszembe jutnak a
meghatározó alkalmak, a gyülekezeti órák.… Az Imaház egy stáció a vándornép számára, hogy a
terhét itt eltegye, és erőt gyűjtsön.
Énekeltük ’míg a célhoz elérünk’.
Adventi időben, amig átéljük Jézus Krisztus eljövetelét, akkor az
Imaház szentelése fejleszti bennünk a gondolatot: Igen, úton lévő
népe vagyunk az Istennek”.

KZ

Idősek karácsonya
Velem: 2019. december 14-én köszöntötte a 60 év feletti velemieket
az önkormányzat. Polgármester úr
köszöntő beszédét követően, a finom vacsora elfogyasztása közben
és után Vlasits György harmonikás
szolgáltatta a jó hangulathoz a zenét.Vacsora után a velemi Kék Holló színtársulat műsora következett.
Műsoruk a nagyszülőkhöz szólt,
akik az unokák nevelésében segítenek, majd egy vidám színdarabot

adtak elő. Aztán folytatódott a zene
és jó hangulat.
A beszélgetések során igény merült fel az ünnepeltek részéről,
hogy ne csak évente egyszer, az
önkormányzat szervezésében ünnepeljenek, hanem negyedévente
saját szervezésben jöjjenek össze
egy kis beszélgetésre, sütés-főzésre. Erről ott helyben döntés is
született.
Pálffy György
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

790 Ft
1050 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1650 Ft

990 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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December 11-én a Bersek iskola
24. alkalommal rendezte meg a
Karácsonyi Versmondó Versenyt. Az
óvodásokkal együtt 89 gyermek
vett részt a versenyen. Vas megyei költők (Bősze Éva, Devecsery
László, Csider Sándor és Tóthárpád
Ferenc) verseit kellett kötelezőként
előadni.
(Iskolák rövidítései: BJ – Bersek iskola; BB – Béri Balog iskola; CSP
– Dr. Horváth János, Csepreg; PO
– Petőfi, Ostffyasszonyfa; TS – Dr.
Tolnay Sándor iskola, Gyöngyösfalu; ÁH – Árpád-házi Szent Margit)
VERSMONDÓ verseny:
1 – 2. évfolyam:
1. Móricz Virág (1.o – BJ)
2. Gergye Diána (1.o – BB)
3. Peczöli Emma (2.o – BB)
3 – 4. évfolyam:
1. Novák Írisz (4.o – BB)
2. Zsigmond Bence (4.o – BJ)
3. Bak Emma (4.o –BJ)

5 – 6. évfolyam:
1. Tompa Sára (6.o – BJ)
2. Tóth Kira (5.o – CSP)
3. Molnár Bíborka (6.o – PO)
7 – 8. évfolyam:
1. Moldvai Dóra (8.o – BJ)
2. Kumánovich Kata (8.o – BJ)
3. Kriston Zille (8.o – BJ)
RAJZverseny:
1 – 2. évfolyam:
1. Kántor Laura (1.o – BJ)
2. Schatzl Szonja (2.o – ÁH)
3. Biczó Nóra (2.o – TS)
3 – 4. évfolyam:
1. Gergye Liliána (4.o – BB)
2. Nyári Krisztofer (3.o – ÁH)
3. Németh Mira (4.o – BB)
5 – 6. évfolyam:
1. Papp Kitti (6.o – CP)
2. Molnár Hanna (6.o – ÁH)
3. Hernigl Lea (5.o – BB)
7 – 8. évfolyam:
1. Zsótér Rebeka (8.o – BJ)
2. Básthy Katalin (7.o – ÁH)
3. Baráth Boglárka (7.o – ÁH)

Az autóbusz-, és
vasútállomásról
A Parlament napirendjén szerepelt
a kőszegi vasútállomás fejlesztése.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
írásban tette fel a kérdéseit a témakörben, arra hivatkozva, hogy
a nagyszabású fejlesztési tervekről
a döntések megszülettek, és azt
kérdezte az illetékes minisztériumtól, hogy milyen előre lépések
történtek ezideig. Schanda Tamás,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára
elmondta, hogy a Kormány kiemelt
feladatként kezeli a vasúti személy-

szállítás szolgáltatási színvonalának növelését. Kőszegre vetítve kiemelte, hogy a közeljövőben a Liszt
Ferenc utcából a buszpályaudvar a
kőszegi vasútállomás mellé költözik, és így gyors és kényelmes átszállást lehetővé tevő intermodális
csomópont jöhet létre. A GYSEV a
Kőszeg-Szombathely vasútvonal
korszerűsítésének részeként felújítja az állomásépületet, korszerűsíti
az utas-tájékoztató rendszert, átépíti a vasúti peront, és parkosítja
az állomás előtti teret.

Anyakönyvi hírek
Születések: Kovács Norbert és Kiss Patricia lánya Szofi, Lőb István és
Mészáros Flóra fia Kende József, Somfai Norbert és Humpók Alexandra fia Zénó Marcell, Gönczi Dániel és Csaba Zsuzsanna lánya Angéla
Irén, Gyimesi Szabina és Lakihegyi Kornél lánya Emilia,Tangl Zoltán és
Kovács Jusztina fia Olivér, Krug Adrienn és Ugrai Zoltán lánya Jázmin,
Finta Diána Anna és Putyora Roland fia Roland György, Mailach Gyöngyi és Stefanich András fia Kristóf.
Házasság: Lázár Veronika – Mészáros Péter Hunor.
Halálozás: Ávár Árpád Tamás, Tomasics Jánosné szül. Ágoston Magdolna Anna, Szabó Ferenc, Fatalin Józsefné szül. Mészáros Margit, Mészáros Lászlóné szül. Döbrösi Anna.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Nem szabad elherdálni
2013-ban az önkormányzat a települési értéktár működtetésével,
ügyintézési feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és
nyilvántartásával a Kőszegi Városi
Múzeumot bízta meg. Majd 2014ben megalakult a Kőszegi Települési
Értéktár, amelynek tagjai: Révész
József, dr. Bariska István, Keszei Balázs, Pócza Zoltán, dr. Tóth László.
Az elmúlt egy évben végzett munkáról, a Vas Megyei Értéktárba felvett értékekről november 28-án az
elnök, Révész József beszámolt a
képviselő-testületnek. Pályázaton
közel egymillió Ft-ot nyertek a „Kőszeg értékei 2019” című kiadvány
elkészítéséhez, a könyvet szeptember 20-án a könyvtárban mutatták
be. A Hungarikum Bizottság 2019.
április 8-ai ülésén „A Kőszegi Szőlő Jövés Ünnepe” megnevezéssel a
Szőlő Jövésnek Ünnepét és a Szőlő
Jövésnek Könyvét felvette a Magyar Értéktárba.
A közreadott ismertető alapján
Táncsics Péter gratulált a tagoknak az elvégzett munkához. Azt
kérte, hogy a kőszegi polgárok a
hétköznapon is találkozhassanak a
Szőlő Jövésnek Könyve értékeivel.
Válaszként Révész József elmondta,
hogy a múzeumban külön vitrinben
megtörtént az érték bemutatása.
Majd arról beszélt, hogy a megalakulás után szembesültek azzal,
hogy nagyon sok érték lenne a vá-

rosban, amit be kellene vinni az értéktárba. Ez jogi és szakmai szempontok szerint összetett folyamat,
ezért egy átlagember ezt nem tudja
megtenni. A tagok elkészítették
a százas listát, és ebből legalább
50 db kőszegi emlék olyan, amely
Magyarországon is egyedülálló. A
kiadványban ebből 17 tételt dolgoztak fel, és a következő könyvekkel együtt lenne célszerű legalább
az első 50 db érték feldolgozása. A
„Kőszeg értékei 2019” kiadványban több olyan tanulmány van,
amely ott jelent meg először. Az
írások célja az volt, hogy az olvasó
átfogó képet kapjon, és tudja meg
„mitől lettek kőszegi értékek”.
Harkai Norbert szerint Kőszeg értekeit a legmagasabb szinten lehetne
és kellene bemutatni. Egyik ilyen lehetőség egy szobrász által a könyvről készített alkotás, amelyet a Hunyadi parkban lehetne a közönség
elé tárni. Válaszában Révész József
igazgató elmondta, hogy a Szőlő
Jövésnek Könyve kinőtte a múzeumi kereteket. Felhasználásáról, vagy
bármilyen módon való közzétételéről egy szakavatott bizottság dönthet. Mi az a szint, ahol közzétesszük
valamilyen célból, mi az, ahol semmiképpen nem szabad felhasználni,
mert a „Szőlő Jövésnek Könyvét

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Versmondó verseny
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nem szabad elherdálni. Ez mindenképpen közös érdek”.

KZ

Örökös résztvevők
A kőszegi, és környéken élő iparosok népes csapata november
16-17-én Tihanyban a Garda Fesztiválon vett részt. A szerteágazó
programok miatt a háromnapos
fesztivál vasárnapján 25 fő képviselte Kőszeget, és ötször adták elő
a nagylakodalmat, azt, amit a Kőszegi Szüreten csak egyszer tudtak
színre vinni az eső áztatta Fő téren.
Tihanyban ideális volt az idő, a
zsúfolt ’nézőtér’-et jókedv töltötte
meg. Kiváló iparosok, kőműves és
asztalos alkotta az ifjú párt, köréje gyűlt a násznép. A halászléfőző
verseny mellett ugyancsak hangulatos volt a produkció, ezért ’kellett’
öt alkalommal előadni. Azért jutott

idő a főzésre is, a halászlé-, és halételfőző versenyen sok piros pontra
nem számítottak az iparosok, de
különdíjat kaptak tarjából és vargányából készült raguételükre.
Idén hatodszor vettek részt a –
Városok Falvak Szövetsége által
fémjelzett – fesztiválon. Kőszeget
először díszvendégként hívták meg,
a város képviseletét a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete vállalta. Akkor is, az ottani szokásoktól
eltérően egy érdekes produkciót
adtak elő. Azóta is mindig különlegeséggel lépik meg az érdeklődőket. Talán ezért lesznek az iparosok
a fesztivál örökös résztvevői.
KZ
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Kereszt csillog…

KU LT Ú R A

A Kőszegi Vonósok adventi hangversenyére szóló meghívón szereplő idézet latin eredetije a Jurisics téren olvasható: „Pace virent
colles, crux fulget leniter amnes”
(Békében virul a táj, s a kereszt
csillog a vizekben szelíden). A
Városháza falán lévő felirat valószínűleg sokak számára kevésbé
ismert, mint a Sgraffitós házon
lévő idézet.
A koncerten elhangzott művek
között is több olyan volt, ami ismert zeneszerzők kevésbé ismert
alkotása. Antonio Vivaldi: La Follia
(Őrület) című műve nemcsak emiatt volt különös élmény. Fiatal te-

hetségeket is megismerhetett a
közönség: a szólisták közül ketten
még gimnazisták. A Volcsányi Veronika, Rajczi Lili (hegedű), Dorner
Kinga (gordonka) és Ukszta Erika
(continuo) által előadott mű alaptémája fülbemászó dallama mellett
ritmusossága miatt volt egykor
igen népszerű.
Az este legfiatalabb fellépői mégsem Lili és Kinga voltak, hanem
az Árpád-házi Szent Margit iskola
Kubányi Annamária Renáta nővér
vezette gyermekkórusa. A kórus
és a zenekar a Kőszegi Tücskökkel kiegészülve Bach: A jászolnál
című korál-változattal igazi kará-

„A szalag összeköt”
A Kőszegi Evangélikus Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola
november 29-én tartotta a szalagavató ünnepélyét a Jurisics vár
lovagtermében. A négy osztály 68
diákjának Füzi Mária, Frank-Sziklai
Márta, dr. Molnárné Módra Nelli és
Illés Péter osztályfőnökök tűzték fel
a szalagot.
Dr. Molnárné Módra Nelli a végzősökhöz szólva elmondta: a kis
szalag jelképezi mindazt, hogy

mást és mindezt az iskolánk keretei között tettük, mert az iskola

„hosszú éveken keresztül együtt
voltunk, szerettük, tiszteltük egy-
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csonyi hangulatot teremtett.
Az iskola honlapján (http://
w w w. a r p a d h a z i . h u / h u / i s k o la/hirek/gyermekkorusunka-koszegi-vonosok-adventihangversenyen-4869.html)
megtekinthetik a videót azok
is, akik a koncerten nem hallották őket. A felvételen az általuk
olasz nyelven (!) előadott másik
mű is hallható-látható: Mascagni Parasztbecsület című művéből
Intermezzoként ismert Ave Mariaját
énekelték. Scheer Bernadett koncertmester új szerepben is bemutatkozott, ő vezényelte a kórust.
Nagy Bálint is visszatérő vendége
a Kőszegi Vonósoknak, most Haydn
2. D-dúr kürtversenyét játszotta a
zenekarral.

Az est további szólistái Scheer
Uwe és Luke Linton Franc voltak.
Ősbemutató is elhangzott a koncerten, a Ferdinand il’unicorno
című darabbal Scheer Uwe zeneszerző 80 éves barátját és a kedves közönséget örvendeztette meg.
Az est befejezéseként Leroy Anderson Sleigh Ride című örökzöld dallamai csendültek fel.
A koncert felemelő hangulata sokakat kísért hazáig és adott lelki töltődést a várakozás idejére.
A záró mű a zenekar következő
koncertjén is hallható lesz – mindenkit szeretettel várnak a Kőszegi
Vonósok 2020. január 4-én 19
órakor kezdődő Újévi koncertjükre
a Jurisics vár lovagtermébe!
TáF

értetek van, volt és lesz. Immár
120 éve teszi ezt a diákjaiért.”

szalagavató még nem a búcsú ideje. „A szalag összeköt és felelős-

A végzős tanulók nevében Maszlov
Zsüliett az elmúlt évek szép emlékeit idézte fel. Kiemelte, hogy a

ségre int. Lassan vége a gondtalan gyermekéveknek. Itt váltunk
gyermekből felnőtté.”

Az ünnep végén Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész áldásban részesítette az ünneplő közösséget.
Az ünneplés bállal folytatódott a
Béri Balog Ádám Általános Iskola
tornatermében. Nagy sikert aratott a végzősök nyitótánca, amit
Debreczeni Attila tanított be. A
jó hangulatú estet színesítette a
12.A és 12.B osztályosok képes
összefoglalója az eltelt évek élményeiről.

Árpád-házi – Szalagavató
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November 30-án rendezték meg
a domonkos rendi nővérek által fenntartott Árpád-házi Szent
Margit Gimnázium végzőseinek
szalagavatóját. Az ünnepség a
Rózsafüzér Királynője Zárdatemplomban szentmisével kezdődött,
majd Kakucs Adél Petra nővér
személyes hangvételű szavai után
Kovács Richárd iskolalelkész megáldotta a szalagokat, melyeket
Polnisch Attila osztályfőnök tűzött
fel a végzős tanulóknak. A gimnázium diákjai kamaraegyüttest
alkotva muzsikáltak, és tette még
bensőségesebbé a diákok felnőtté
válásának szimbolikus alkalmát.
Az ünnepséget követően a végzős

és az alsóbb éves diákok alkotásaiból készült kiállítást tekinthettek meg résztvevők. A program a
rendezvényhelyszínné átalakított
tornacsarnokban folytatódott, ahol
elsőként a végzős diákok vidám
árnyjátékát, majd egy – az elmúlt
4 évben készült fotókból összeállított – vetítést tekinthettek meg
a vendégek. A sikert arató nyitótáncra nagy izgalommal készültek
a diákok Debreczeni Attila táncpedagógus lelkiismeretes felkészítő
munkájával. Majd a vidámságé lett
a főszerep: családtagok, barátok,
alsóbb évesek és előző években
végzett „öregdiákok” részvételével
késő estig tartott a bál.

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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A TEKI új igazgatója
December 8-án Kiszsidányban
szentelték fel az újjáépített evangélikus imaházat. Baranyay Csaba
lelkész több köszöntő levelet is felolvasott, azokét, akik nem tudtak
ott lenni a szertatáson. Egy addig
ismeretlen, új név szerepelt a levélírók között: Mesterházy Balázs,
aki január 1-jétől a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
kinevezett igazgatója. December
9-én felvettük vele a kapcsolatot,
és arra kértük, hogy mutatkozzon
be az olvasóknak.
– 1976-ban születtem Sárváron.
Gépészmérnök édesapám 2009ben meghalt, édesanyám nyugdíjas
védőnő, ikertestvérem a szombathelyi Reményik Evangélikus Általános Iskola tanítónője – kezdte a
beszélgetést Mesterházy Balázs.
– Vas megyében nőttem fel, ahol
fontos impulzusokat kaptam
evangélikus közösségekben. Formálódtam kemenesmihályfai lelkész nagyapám öröksége által, a
vasegerszegi gyülekezetben, különböző konferenciákon, mozgássérült-táborokban.
– Hol végezte tanulmányait?

– Evangélikus teológiai tanulmányaimat egy éves amerikai ösztöndíjjal (LSTC, 1998/99) egészítettem ki Chicagoban. Korán
kirajzolódott, hogy iskolai közegben érzem igazán otthon magamat,
így pedagógus végzettséget az
ELTE-TFK angol-könyvtár szakán
szereztem meg. Hiszek a folyama-

tos továbbképzésben, így
2012-ben a Semmelweis
Egyetem Mentálhigiéné és Szervezetfejlesztői
szakán kaptam diplomát,
2015-ben egy hoszszú önismereti folyamat
után pszichodráma aszszisztens lettem, azóta
a pszichodráma vezetői
képzést is abszolváltam,
záróvizsga előtt állok. 2017-ben
a BME képzésében pedig közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát
szereztem, mert azt láttam és reméltem, hogy a vezetői képességeim és evangélikus egyházunk igényei valamikor a jövőben ily módon
is találkozhatnak.
– Hol dolgozott korábban?

– Első munkahelyemen 2001-től
másfél évet tanítottam angol nyelvet és hittant a budapesti Sylvester János Protestáns Gimnáziumban. Itt Bibó István igazgatósága
alatt éreztem azt, hogy az oktatás
jóval több, mint ismeretátadás,
sokkal inkább karakterformálás.
2002-től pedig feleségemmel három éven keresztül a dél-indiai
Kodaikanalban szolgáltunk egy
nemzetközi keresztyén iskolában,
ahol én hittantanárként és másodlelkészként dolgoztam. Indiából
hazatérve pedig Sopronban letelepedve az Eötvös Gimnázium és
a Berzsenyi Líceum iskolalelkésze
lettem, majd az iskolai közegtől egy
kicsit távolságot tartva harkai gyülekezeti lelkészi és soproni egyház-

megyei esperesi évek következtek.
2018 júliusában költöztünk vissza
az indiai Kodaikanalba, ahol immár
négyfős családdal töltöttünk felejthetetlen három szemesztert.
– Családjáról bővebben.

– Feleségemmel, Andreával 2000ben kötöttük össze az életünket, és
már Sopronban született mindkét
gyermekünk (Boróka 2007, Olivér
2009), a 2010/11-es tanévben
gyermekgondozási díjjal otthon
voltam kisfiunkkal. Indiából másodszor is hazaköltözve újra Sopronban élünk, feleségem a helyi
kórház pszichológusa, gyermekeim
4. és 7. osztályosok.
– Milyen egyéb területeken szerzett még tapasztalatokat?

– Megalakulásától 2018-ig tagja
voltam a MEE Gyermek-és Ifjúsági Bizottságának és a 2008-ban
alakult Ararát Teremtésvédelmi
Munkacsoportnak, mindkét területet személyesen és szenvedélyesen
igyekezem a mindennapi tevékenységemben is képviselni. Tagja
vagyok egyházunk Katechetikai és
Tankönyvírói Munkacsoportnak,

„Régi-új” színben a TEKI épülete
December végén befejeződött a
Kőszegi Evangélikus Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Árpád téri homlokzatának felújítása. Beszakadt mennyezetű tantermek, málló vakolat, potyogó cserép a múlté; teljességében
megújult az utcafronti épületrész. A
födém új szerkezetet, szigetelést, a
tető új cserépfedést kapott. Helyükre kerültek a napelemek. A timpanon és a rizalit eredeti díszükben
pompáznak. A megújult tantermeket újra birtokba vehetik a diákok.
Lekerül a lepel, lebontják az állvá-
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a 6. és 8. osztályos hittankönyvnek
vagyok
társszerzője. Egyházunk
hivatalos lelkészi delegáltja voltam a Lutheránus
Világszövetség
2017-es hööri (Svédországi) európai előgyűlésén és a windhoeki
(Namíbia)
jubileumi
nagygyűlésén. Dolgoztam egyházunk országos
irodájának Gyülekezeti
és Missziói Osztályán,
valamint a – Kőszegen sem ismeretlen – Szélrózsa Országos
Evangélikus Találkozó szervezésében voltam meglehetősen aktív
jónéhány éven keresztül, három
találkozót vezettem „atyaként”.
Egy cikluson keresztül tagja voltam
egyházunk Nevelési és Oktatási Bizottságának, ahol különösen igazgató kollégáktól rengeteget tanultam, és megfelelő rálátást kaptam
egyházi intézményhálózatunkra,
normatíva-igénylésre, kiegészítő
támogatásokra, pályázatokra, stb.
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– Ez segítette a mostani kinevezésében is?

– Hiszem, hogy az itt kialakult
kapcsolatok is hozzásegítettek ahhoz, hogy a tavasz folyamán megkerestek, hogy Indiából hazajőve
nem gondolkoznék-e a nem túl
könnyű helyzetben lévő kőszegi
evangélikus iskola vezetésében.
Megtisztelőnek éreztem a felkérést, és a hivatalos pályázati úton
is megerősítő volt érezni a bizalmat
a különböző intézményi és egyházi
grémiumoktól, igyekszem ezt lelkiismeretes munkával meghálálni.
nyozást, és láthatóvá válik teljes
szépségében az épület. Színvilága
az eklektikus homlokzat ízlésvilágát tükrözi, a falkutatások alapján
az eredeti színezést megközelítő,
„régi-új”, mustársárga-szürke-fehér
színezést kapott úgy, ahogy azt 120
évvel ezelőtt Ludvig Schöne építész
megálmodta. Az épület felújításához
a forrást a fenntartó, a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította.
A kivitelező a Kőszegi „Címerpajzs”
Plusz Kft. volt. Köszönjük a fenntartónak a támogatást, a kivitelezőnek
a gondos munkát és a lakosságnak
a türelmet!
Illés Péter
mb. igazgató
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Megújuló pihenőparkok
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
22

Az átlag újságolvasó már hallhatott
a „helyi akciócsoportról”, de hogy
mi is ez valójában, azt kevesen tudják. Részleteket a Kőszegi Forrás
HACS (helyi akciócsoport) nyilvános taggyűlésén ismerhettek meg
az érdeklődők.
A közgyűlésen Bakos György, Harsányi Zsolt és Básthy Béla mint
munkacsoporti képviselők foglaltak
helyet az asztalnál, levezető elnök
Pócza Zoltán volt. A szokásos napirendi pontokban megismerhettük
a munkaszervezeti beszámolót, segítséget adtak a NEA egyszerűsített
pályázataihoz, és ismertető hangzott el – a többi mellett – az atipikus foglalkoztatásról. Az előadó,
egy konzorciumi partner, a Család
és KarrierPONT Kőszeg képviseletében Pócza Zoltán volt.
Jelentős összegekről esett szó,
hiszen a Kőszegi Forrás Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-201600017 jelű Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága által támogatási szerződésbe

foglalt közösségi célok támogatására összesen 212.499.150 Ft-ot
ítélt meg.
A konzorcium vezetője Kőszeg Város Önkormányzata. Olyan eredményekről számolhatunk be, mint:
a „Civil akadémia” elindítása; a
Chernel Kálmán Városi Könyvtár
közösségi tereinek fejlesztése; a
közösségi funkciók ellátásához
szükséges kis léptékű infrastrukturális és eszközfejlesztések; valamint
a közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása.
A HACS-on keresztül valósult meg
a könyvtár „Kötődések” c. rendezvénye, a „Farsangtól az adventig”
(JvMK), a „Nyitott templom – hívogató közösségek” (ev. egyházközség), a „Nyár eleji és őszi rendezvények a Kőszegi Városi Múzeumban”
és a Concordia-Barátság Énekegyesület múltja-jelene-jövője” elnevezésű projekt.
Megkülönböztetett figyelemre számíthat a „Zöld városka” elnevezésű
terv, amely pályázati összege 35
millió forint. Básthy Béla polgár-
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mester tájékoztatta lapunkat: „Öt
kis parkterületnek a megújításáról
van szó. Amikor elgondoltuk, melyik területeket, és milyen céllal
jelöljünk ki, akkor a Kőszegen jellemzően jelenlévő néhány társadalmi csoportot igyekeztünk megragadni.” Az Európa park a Béri
Balog Ádám iskola és az Újvárosi
Óvoda gyermekeinek készülhet, a
Dreiszker park a fiataloknak és az
ott és a környéken élő felnőtteknek egyaránt kedvelt pihenőhelye
lehet, a Hármaspadnál interaktív

eszközöket is kihelyeznek majd,
de nagy népszerűségre számíthat
a Tűzoltó kalandpark is. Kiemelkedően fontosak Kőszegen a katonai
hagyományok. A Kiss János altábornagy szobra körül kialakítandó
park – elkészülte után – egy újabb
közösségi találkozási és pihenőpont
lehet.
Városunk öt új vagy megújult szabadidős területtel gazdagodhat. A
HBB által idén megítélt támogatás
összege: 130,844 millió forint.
TáF.

Rádióklub

László a HA-DX RH verseny egyéni
II., Szabó Zoltán az egyéni III. helyezésért járó oklevelet és jutalmat
vehette át. Polgár József a klub képviseletében, a HA-VHF nemzetközi
URH verseny 432. MHZ többkezelős
kategóriában az első helyért járó jutalmat és kupát vette át.
A kedd esti klubnapon továbbra is
várják az érdeklődőket a Rádióklubban! Címe: Kossuth Lajos utca
15, hátul az udvarban, ahol működik CNC marógép, 3D-nyomtató
és még sok érdekesség várja az
érdeklődőket!

Még a tél beállta előtt leemelték az
antennákat a Kendig-csúcsi versenyállomáson. Cél, hogy a hideg,
hó, zúzmara ne rongálhassa meg
azokat. Egy általuk kidolgozott
módszer szerint egyben vették le a
négy antennát egy billenthető darugém és csigasor segítségével.
A másik hír, hogy három személy
kapott meghívót a Magyar Rádióamatőr Szövetség díjátadó gálaünnepségére Esztergomba. Vörös
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Kiseška Hrvatska samouprava 9. novembra je organizirala ovu tradicionalnu svečanost. U crikvi sv.
Emerika svetom mašom se je začelo slavlje u kojem je bio glavni celebrant zlatomašnik dr. Anton
Kolić uz vjerku pratnju farnika Štefana Dumovića.
Pjevački zbor „Zora” je muzički oblikovala crikveni
susret vjernikov, a skupno jačenje je kantor Balaž
Orban peljao na orgulja. Na kraju maše Šandor
Petković i Juliana Brezović u ime svih ovdašnjih

Hrvatov su se zahvalili zlatomašniku za vjersko djelovanje.
Poslije položenja vijenca kod
Miloradićeve spomenploče na
Brennerovoj obnovljenoj zgradi
u Jurišićevoj tvrdjavi se je nastavljalo svečevanje. Pjevački
zbor „Djurdjice” iz Sambotela je
otvorio bal za svečanim pozdraZa zabavu je bila odgovorna grupa „Karambolo“ iz Prisike

Dr. Anton Kolić u krugu hvaludavateljev

vom predsjednika
mjesne
hrvatske
samouprave. Novi
načelnik Kisega Bela
Bašti isto se je zahvalio Antonu Koliću
za vjersku službu.
Večera iz švedskoga
stola, zabavna muzika benda „Karambolo” iz Prisike, naravno
bijelo i črljeno vino
ovdašnjih pivnic je
omogućilo veselo
druženje svakomu
do svoje mogućnosti.

Kőszegen november 9-én tartották
meg a hagyományos Horvát
Napot, melynek
keretében
köszöntötték dr. Anton Kolić aranymisés tisztelendő
atyát. A Jurisics
vár
lovagterme
szolgált a kultúrműsor, a vacsora
és az azt követő
szórakozás színhelyéül.

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Dan Hrvata u Kisegu

Blažen Božić!- željimo
svim štiteljem naše
stranice.

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola régi-új testvériskolai kapcsolatai
A Balog iskola a 2019-ben két testvériskolai
kapcsolatot alakított ki, illetve újított meg. Májusban Vaihingen város meghívására az iskola
nemzetiségi énekkara vett részt a testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumi ünnepségén
a városi delegációval. A viszontlátogatásra a
Kőszegi Szüreten került sor, a kleinglattbachi
Ottmar-Mergenthaler-Realschule 10 tanulója
érkezett 3 kísérővel, Markus Widmann igazgató úrral, Vanessa Holler tanárnővel és Ulrich
Egerer kórusvezetővel. A tanulók családoknál
szálltak meg, vendégül láttuk őket iskolánkban
és részt vettünk a Kőszegi Szüret programjain.
A két iskola vezetősége megállapodott abban,

hogy megújítja a partnerséget, hiszen Európa jövője
sokban függ attól, hogy a fiatalok milyen kapcsolatokat
alakítanak ki egymással. A
következőre 2020 májusában, Vaihingenben kerül sor,
amennyiben az utazás költségeit elő tudjuk teremteni,
bízunk Kőszeg városának támogatásában is.
Német nemzetiségi iskolaként kerestük a kapcsolatot más magyarországi iskolával is. Amikor
a német nemzetiségi szaktanácsadónk, Csernus
Gáborné Kriszta, az Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola igazgatónője először látogatott el hozzánk, azonnal megfogalmazódott bennünk az
együttműködés lehetősége. Áprilisban
az ágfalvi 5. osztály tanulói látogattak
el hozzánk, december 3-án pedig mi
látogattunk el Ágfalvára a 6.a osztállyal. Az utazás költségeit a Kőszegi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
vállalta magára. Mindkét alkalom a
játék és az ismerkedés jegyében telt,
diákjaink új barátokat szereztek. Ágfalván már a karácsonyi ünnepekre
hangolódtunk, majd ellátogattunk a
Tájházba, ahol Sir Jánostól, „Hansi

bácsitól” sok érdekes dolgot tudtunk meg a magyarországi németek életéről, hagyományairól,
testközelből tapasztalhattuk meg a német honés népismeret órákon tanultakat. 2020 tavaszán
az Ágfalvi Nemzetiségi Vetélkedőn veszünk részt.
A két testvériskolai kapcsolat mottója egy közösségi oldalon felfedezett idézet is lehetne:

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Alte-neue Schulpartnerschaften der Balog Schule

„Nem az együttlét múló percei kötik össze a
baráti szíveket, hanem az együtt eltöltött idők
felejthetetlen emlékei”

Nemesné Erdősi Timea
igazgató

Die Günser Deutsche Selbstverwaltung wünscht den Lesern besinnliche Adventszeit
und frohe Weihnachten.
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Mindenki
Mikulása
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A várost hűvös szél járta át december 5-én, amikor a Bersek József Általános Iskola diákjai hópehelynek
öltözve hozták el a téli táj igézetét a
várudvarba. (A gyerekek felkészítői
voltak: Horváth Márta, Lágler Tiborné és Szekérné Döbrösy Beáta)
Népes gyereksereg várta a Mikulást. A tánc, a dal és a vers nem volt
hiábavaló. Botjára támaszkodva,
kissé megfáradtan, de a hívogató
gyermekhangokra szaporázó léptekkel érkezett a nagyszakállú. Mint
a versben hallhattuk: „Nem bánja,
hogy fúj a szél, világjáró csizmájában dudorászva útra kél.” Bár

csilingelő szánját otthon hagyta,
degeszre tömött zsákokat hozott.
A színpad előtt megpihent, a sze-

mében kedves huncutság csillogott,
amikor felhangzott a jól ismert dal:
„Hull a pelyhes fehér hó…” Hangját leginkább akkor öntötte el a boldogság, amikor látta: milyen sokan
vannak, akik nemcsak találkozni
akarnak vele, hanem ajándékot

is készítettek neki. Rajzok, versek
énekek dobogtatták meg a kultúrára különösen fogékony Mikulás szívét. Segítőivel azon dolgozott, hogy
a Jurisics-vár Művelődési Központ
szervezésében tartott városi Mikulás ünnepről a gyermekek ajándék

csomaggal térhessenek haza. A
Mindenki Mikulása ebben az évben is örömmel nyugtázhatta: „Jó
emberek lakják ezt a várost!” Sok
gyermek eljött hozzá ezen az estén,
hogy találkozzanak vele.
TáF

A légi akciót alapos szervezőmunka
előzte meg. A november 28-án tartott testületi ülésen Harkai Norbert
képviselő, a program szervezője,
arra kérte a képviselőtársait, hogy
egy-egy zacskó szaloncukorral ör-

vendeztessék meg a gyermekeket.
Elmondta, hogy a gép 60 kg-ot tud
a magasba emelni. Többen is voltak azok, akik segítettek puttonyát
megtölteni. Mintegy 40-50 méter
magasságból szaloncukor-eső hul-

lott az ugrándozó gyerekek közé.
A gépek több kört is megtettek a
városrészek fölött, aztán ahogy jött,
úgy búcsúzott a Mikulás. Integetése azt üzente: „Jövőre visszatérek a
várba és a Fő térre is!”.

Repülős
Mikulás
December 6-án délután repülőgépen, girokopteren érkezett a Fő
tér fölé a Mikulás.Talán azért jött el
idén újra, mert tavaly is sok gyermeknek szerzett örömet. Most is
sokan tolongtak a Fő téren, amikor
feltűnt a gépesített Mikulás és az őt
kísérő másik „helikopter”.
A repülős Mikulásnak ismerős
lehetett a táj, mert a jelenleg
megszűnő félben lévő, alapos átalakulás előtt álló kőszegi SOSGyermekfalu két egykori, nyugdíjas dolgozójától tudjuk, hogy a falu
működésének csúcskorszakában
az óvodásoknak hullott az ’égből’
a Mikulás édessége.

Krampuszi!
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A Kőszegi Borbarátok Egyesülete
kitett magáért, amikor úgy döntött,
meghívja az „igazi” Mikulást, hogy
megörvendeztesse a Kőszegi Borbarát Hölgyeket. Alasz László egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévőket.
A KÖSZHÁZ nagytermében ételek
és ismerős zamatú italok kerültek az
asztalokra, majd a Mikulás minden
hölgy „fejére olvasta” érdemeit. Volt,
aki verssel, volt, aki dallal üdvözölte
a nagyszakállút. Virgácsot senki sem

kapott, annál több figyelmességet, kedvességet. A jó
társaság, az ízletes vacsora
és a szünet nélküli muzsika
(Mozaik Duó) garantálta a jó
kedvet. Alkalom nyílt szakmai eszmecserékre is, hiszen
már – mint mondták – „alakul” az újbor.
A „Krampuszit” – felváltva – évek óta megrendezi
a két „boros” egyesület, de
együttműködésük számos
más programban is aktív.
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Az idei évben az Árpád-házi Szent
Margit Óvoda is csatlakozott a karácsonyi időszakban szokásos szeretetcsomag-gyűjtő akciók egyikéhez.
A békés megyei Bonnyai Sándor és
Bonnyai Anna által szervezett gyűjtés során kárpátaljai rászoruló gyermekek számára lehetett adakozni. A
Mikulásváró hét elején, a szokásos
hétfő délelőtti hittanfoglalkozáson
az óvodások nemcsak az első adventi gyertyát gyújtották meg az
óvónők vezetésével, hanem hallhattak Szent Miklós püspök életéről
és jó példájáról is, majd egy rövid
vetítés segítségével megismerkedhettek a Kárpátalján élő, nehéz sorsú gyermekek életkörülményeivel.
A megrendítő képek megtekintését
beszélgetés követte, melynek során
ismét bebizonyosodott, hogy már az
óvodáskorú gyermekek is képesek
mélyen átérezni mások szenvedését,
fájdalmát, és valódi részvét, együttérzés, segíteni vágyás tud születni
már ezekben a pici gyermekszívekben is. Meg is fogalmazták, milyen
jó, hogy nekik mindenük megvan

– ahogy azt is, hogy mennyire szeretnének azoknak a szomorú arcú
gyerekeknek örömet szerezni…
Mert – ahogy arról sok szó esik az
óvodában az egész év során – jónak lenni, jót tenni: jó! Istennek
hála, a gyerekek ajándékozó kedve
átragadt a nagylelkű szülőkre is, így
a szép szavakat szép tettek is követték. A játékkal, édességgel, tisztálkodó és írószerekkel megtömött
csomagokat, melyeket az óvónők
felhívására a családok összeállítottak, december 6-án délelőtt a Mikulás is nagy örömmel és elismeréssel
szemrevételezte az óvodában.
Sz. A.
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Tóthárpád Ferenc: A hírhozó
Mikor Jézus megszületett,
tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek
égtek szerteszét.

Fényes csillag, vándor csillag
– a három bölcs fölött –
reményt hozott, s reményt adott,
amíg őrködött.

Köztük egy, a legfényesebb
mindig arra várt,
hogy a jó hírt megtudhassa
szerte a világ.

Aztán fénye elhalványult,
de ha akarod,
minden évben, decemberben,
újra felragyog!

A DV E NT

Angyalok
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Jövőre is Ostromnapok
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület idén nyáron ünnepelte tízéves
fennállását. Legfontosabb feladata a Félhold és Telihold – Kőszegi
Ostromnapok rendezvénysorozat
megszervezése és lebonyolítása.
Minden évben több ezren fordulnak meg a jeles hétvégén, és évről
évre nő a látogatók száma. Az előkészítés folyamatos munkát igényel
akkor is, amikor éppen nincs „ostrom”. Az elmúlt évről Csiki Istvánt
kérdeztük:
– A legfontosabb, hogy hálás köszönet jár az egyesület tagjainak
és önkénteseinek az önzetlen segítségéért, hiszen a „Városvédő
identitás” címet viselő pályázatunknak köszönhetően öt nagyobb
rendezvényünk is megvalósulha-

tott. Március 16-án „Felnyergeltek
a huszárok” nyitásaként megkoszorúztuk Bersek József huszár
ezredes emlékkövét, majd a Jurisics-várban a Bersek József Általános Iskola jóvoltából rajzverseny
kiállításmegnyitójára került sor. A
huszár katonai hagyományokat a
11-es Huszár Egyesület és a Batthyány Lovas Bandérium mutatta
be, de műsort adott még Kátai
Zoltán Kossuth-díjas énekmondó,
a Herpenyő zenekar, valamint a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes. Volt
még fegyverkiállítás, kézműves
foglalkozás, íjászat, szablyavívás és
lovaglás is – egy szóval egy sokszínű (családi) program. Május 26.
a Hősök napját ünnepeltük. Az első
és második világháborúban elesett

Utcanév: Borostyánkő utca
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1988-ban kapta a nevét, a városból kivezető Kethelyi utcából nyílik,
a Gyöngyös patak mellett vezet. A
Kőszegi-hegység nyugati részén,
Burgenlandban Kőszegtől 25-30
km fekszik a település Borostyánkő
(Bernstein). Ékköve a már messziről
látszó középkori eredetű Almásyvár. A falu fölött tornyosuló, jelenleg
autentikus várszállóként üzemelő
épület egy részét és a privát kastélykertet is meg lehet tekinteni.
1892-ben az Almásy család vásárolta meg a kastélyt, 1895-ben
itt a várban született gróf Almásy
László, a híres Afrika-kutató, az
Oscar-díjas „Az angol beteg” című
film címszereplője. A nagysikerű
romantikus filmben Ralph Fiennes
alakította a magyar grófot, azonban a történet nagy része fiktív. Az
első világháború után a család gazdasági okokból kezdte el a szobák
kiadását, és 1953-tól már üzemszerűen működik a szálloda a vár
ódon falai között, máig az Almásycsalád által irányítva. Borostyánkő környékén az elnevezés ellenére
nem borostyánkövet, hanem nemes
szerpentinkövet, más néven jáde
követ bányásztak már a középkor
óta. A falu főterén, a kastélyhoz vezető út melletti épületben található
a Felsenmuseum/sziklamúzeum,

ahol egy érdekes földalatti, bányaszerű tárlóban alakították ki a változatos szerpentinkő gyűjteményt
és a kő feldolgozásának történetét
bemutató kiállítást. Szerencsére a gyűjteményeket végigkísérő
információs állomásokon, gombnyomásra gépi hang, magyarul,
ismerteti a lényeges tudnivalókat.
A rendkívül gazdag ásványgyűjtemény is fantasztikus, az egyik félhomályos teremben egyedi megvilágítással teszik felejthetetlenné a
színpompás hegyi kristályokat, csiszolt féldrágaköveket. Természetes
a falu névadója, a borostyán sem
hiányozhat, bár a település környékén nem találni ilyesmit, valószínűleg a Balti-tengertől délnek húzódó
Borostyánútról kapta nevét. A borostyánt nevezik borostyánkőnek is,
de valójában a fenyőfélék fosszilis
gyantája. Sokfelé megtalálható a
Földön, de a legértékesebb a Balti borostyán, amit leginkább az
ékszerkészítésben használnak. A
legrégebbi, amit találtak 230 millió
éves. Színe leginkább aranysárga és átlátszó, de más színekben
is megtalálható. A mágia szerint
megtestesíti a boldogságot és az
egészséget, az alkotás, a hit és az
optimizmus forrása.
Plechl Ildikó
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katonákra, valamint Kőszeg 1532es hős várvédőiről emlékeztünk
meg a Hősök tornya lábánál. Ünnepi koszorúzás, hagyományőrző
bemutatók, íjászat, szablyavívás és
számos izgalmas program várta az
érdeklődőket. Július 19-én a „Harangszótól harangszóig – a nándorfehérvári és kőszegi diadal” címmel
a hagyományos sajtótájékoztatónkat kibővítettük egy elsősorban
óvodásoknak szánt rendezvénnyel.
Mindkét diadal emlékét harangszó
őrzi, melyekről a szombathelyi Fekete Sereg Hunyadi-kori katonai
bemutatójával; a BE-JÓ Történelmi
Táncegyüttes reneszánsz táncaival;
valamint a Kőszegi Darabontok
bemutatójával emlékeztünk meg.
Augusztus 4-én a „Reneszánsz Kőszegé” volt a főszerep a Jurisics téren. Hangszer és viseletbemutató,
koncert és reneszánsz táncház a
Tabulatúra Régizene Együttessel
és a Mare Temporis Táncegyüttessel; Fegyverzet és viseletbemutató
a szombathelyi Fekete Sereggel,
valamint a gólyalábasok műsorát
élvezhette a több száz érdeklődő.
Az évet november 9-én a Szent
Márton nyomában Kőszegen c.

rendezvénnyel zárták. Emlékkövet
és lábnyomot helyeztek el - Debreceni Zsolt családi gazdaságának
és Orbán Róbert felajánlásának
köszönhetően - az 1532-es török
ostrom Szent Márton jelenésének
helyszínén a Hunyadi parkban.
(Ezzel a kőszegi Szent Márton-emlékhely felkerült a Szent Márton
út térképére.) Ezt katonai hagyományőrző találkozó követte a Jurisics-várban, valamint a híres erdélyi népzenekar, a Magyarpalatkai
Banda adott koncertet.
Csiki István kiemelte még: Büszkék vagyunk rá, hogy a (kőszegi
származású) világhírű mém, Hide
The Pain Herold (Arató András) is
„arcává” vált az idei Kőszegi Ostromnapoknak, hiszen ő maga személyesítette meg Jurisics Miklós
heroldját, és neki köszönhetően a
rendezvény nagy médiahangsúlyt
kapott.
Természetesen: jövőre is lesznek
„harcok”. Az egyesület már most
gőzerővel készül. A XIV. Kőszegi
Ostromnapokat augusztus 7. és 9.
között élhetjük át. (Részletek: www.
ostromnapok.hu -n és a FB-on.)
TáF.
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Boksz: Három felnőtt magyar bajnok
Bátran állítható: a kőszegi boksz történetének legsikeresebb felnőtt magyar bajnokságát rendezték Budapesten (2019. december 3-6.). A FittBox ÖE két arany, egy ezüst, egy bronz és egy ötödik helyezéssel zárt.
A kőszegi boksz erejét
mutatja, hogy a fiatal
kőszegi egyesület, az
Alpokalja Küzdősport
Alapítványnak is lett
felnőtt bajnoki aranya.
Hámori Luca (Fitt-Box,
64 kg) első felnőtt
OB-jén
mindhárom
mérkőzését egyhangú
pontozással nyerte. A
döntőben a Kőbányai
SC versenyzőjét Papp
Nikolettet győzte le.
Teljesítményével
kiérdemelte a legjobb
női versenyzőnek járó
különdíjat is. „Ambrus
Viktória (Fitt-Box Büki
Szakosztály, 75 kg)
szintén győzelemmel indított, majd egy rövidre zárt mérkőzéssel jutott a
döntőbe, ahol Nagy Tímea (Madárfészek Alapítvány) rutinja jelentette a
pluszt, mely Ambrus győzelmét megakadályozta. Ezüstérem került a büki
öklöző nyakába. Jankó Krisztián (Fitt-Box, 69 kg) az elődöntői egy KO-s és
egy kiélezett küzdelemben kivívott győzelemmel jutott az elődöntőbe, ahol
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Pócza Miklós (Érdi BC) bizonyult jobbnak. Jankó értékes bronzzal gazdagodott. Hámori Ádámtól (Fitt-Box, 91 kg) szinte elvárták a bajnoki címet.
Nem is okozott csalódást. Kiemeltként jutott a nyolc közé, ahol két menetet sem engedélyezett ellenfelének. Az elődöntőbeli ellenfele visszalépett,
s a döntőben Egervári Richárd (Gladiátor Alapítvány) sem húzta ki az első
menet végéig. Boksztörténeti ritkaság, hogy a felnőtt OB-n egy testvérpár
mindkét tagja a dobogó legfelső fokára állhatott. Krötzl Krisztián (Fitt-Box,
91 kg) is Hámori súlycsoportjában indult. Győzelemmel jutott a negyeddöntőbe, ahol KSI-s ellenfele túl nagy falatnak bizonyult. Ötödik helyezést
ért el. A Fitt-Box-ból
kivált Alpokalja Küzdősport Alapítvány
is képviseltette magát. Lakotár Hanna
(Alpokalja, 54 kg)
az elődöntőt röviden
lezárta, s a döntő
sem ment végig. Tóth
Enikő (Tatabánya) a
második menetben
feladta a küzdelmet.
Lakotár lett a kőszegi ökölvívás első
elit (felnőtt) magyar
bajnoka, orrhosszal
megelőzve Hámori Lucát, akihez hasonlóan két hét alatt a második magyar bajnoki címét szerezte. Lakotár edzője, Finesz Ernő kiemelte, hogy
beérett versenyzője egész éves tudatos munkája. Nagyon sokat segítettek
a válogatottal Oroszország első számú edzőközpontjában eltöltött napok.
Az edzőtábor végén az orosz szövetség képviselői – egyetlen külföldiként
– különdíjjal jutalmazták alázatos munkáját.
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KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž

30 perc

Minutes / Min

60 perc

90 perc

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

25% Kedvezmény/Rabatt!
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Programajánló

Könyvtári hírek

december 17. 10.00 és 13.30 GYERMEKSZÍNHÁZI BÉRLET:
Nyúl Karcsi a vizslaparkban – Griff Bábszínház előadása – Jurisics vár lovagterem
december 17. 17.00 Karácsonyi hangverseny – JMG Díszterem
december 21. 14.00-17.00 Jurisics vár Karácsonyi Bütykölde
december 21. 19.00 Concordia-Barátság Énekegyesület hagyományos adventi hangversenye a Jézus Szíve-templomban, közreműködik a soproni Fidelissima Vegyeskar
december 22. 17.30. 4. Adventi gyertyagyújtás – Jurisics tér
december 22. 19.00 Cirákulum adventi koncert – Jurisics vár lovagterem
december 24. 14.00 Jézuskaváró ingyenes filmvetítés: Kis kedvencek titkos élete 2 – Jurisics vár lovagterem
december 31. 11.00 Szilveszteri Futás – Jurisics vár
január 4.
Újévi koncert a Kőszegi Vonósokkal – Jurisics vár lovagterem
január 10.
Nemlétező tárgyak kiállítása – Jurisics vár BÜFÉ
tér – JvMK
január 11.
„Évkezdő Tekergő” – teljesítménytúra –
Gesztenyekék Egyesület
január 11.
Dumaszínház – Szomszédnéni Produkciós Iroda és
Felméri Péter lovagterem
január 11.
Árpád-házi Bál – Árpád-házi iskola tornacsarnoka
január 11.
JMG Szalagavató ünnepély és bál – Balog iskola
Sportcsarnok
január 18.
Iparos Bál – Jurisics vár lovagterem
január 18.
XX. Bersek Bál – Dr. Nagy EGYMI díszterem

December 23-án (hétfő!) 8.30-16.00 óráig nyitva tart a könyvtár.
Ezen a napon mindkét részleg szolgáltatásait utoljára vehetik igénybe a
látogatók ebben az évben.
Január 2-ától (csütörtök) a könyvtár újra a megszokott nyitvatartási
rend szerint várja használóit.

•

helyben sütött GLUTÉNMENTES pékáruk
fagyasztott GLUTÉNMENTES pékáruk
mentes sütemények torták
diétás élelmiszerek (gluténmentes, cukormentes,
tejmentes, tojásmentes, szójamentes)
vegetáriánus, vegán termékek

•

étrendkiegészítők

•
•
•
•

RENDEZVÉNY
2020. január 6. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten),
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
A decemberi Baba-mama játszóház elmarad! (A legközelebbi találkozó időpontja 2020. január 29.)

Áldott, szép karácsonyt
és békés, boldog új
esztendőt kívánnak a
könyvtár munkatársai!
2020-ban is szeretettel
várják régi és új
látogatóikat!

Szilveszteri
kocogás
sportos családi óévbúcsúztató
December 31-én a 11 órás harangszóra indul a hagyományos jelmezes
kocogás, melyre minden vállalkozó kedvű családot szeretettel várunk, akik
bolondozva szeretnék búcsúztatni az óévet.

A kocogás során a Jurisics várból a belváros néhány nevezetességét érintve ellenőrzött
körülmények között lehet kocogni. Kötelező a zaj és riadalomkeltő
berendezések használata és a jelmez! Öltözési lehetőség a Jurisics
várban.

A legjobb jelmezeket díjazzuk!
A kocogás után közösen koccintunk a vár udvarán a hozott
italokból!
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Adventi koncertek

Jégpálya kínálata

Már kialakult az adventi koncertek hagyományos rendje, ezek között
a három legjelentősebb a Kőszegi Vonósok, a Cirákulum Együttes és a
Concordia-Barátság Énekegyesület műsora. Mindháromnak abban rejlik
a titka, hogy ki tudtak alakítani egy olyan saját közönséget és közösséget,
amelyek ezeken az alkalmakon biztosan megjelennek. A barátságok és a
zene szeretete szoros kapcsolatban áll olyankor.
Az adventi koncertterem, a templom a meghitt együttlét, a baráti találkozások színhelye. Sokak szerint a kőszegi karácsonyt a december 21-én
19 órakor kezdődő Concordia koncertje teszi teljessé. (Az énekkar műsorát a Karácsonyi versmondó verseny két előadója is színesíti.)
A 160 éves Concordia és a negyedszázados Fidelissima kórusok közös fellépése egy közel négy évtizede hagyománnyal rendelkező estén. Az összekötő kapocs Szilágyi Miklós, aki tíz éve dolgozik Kőszegen. Ez a sok kerek
évforduló már magában érdekessé tehetné az estét, de ezt fokozandó, városunk kórusa felvonultatja jubileumi évének, és az elmúlt esztendők kórusmuzsikáinak legjobbjait, a soproni együttes pedig nagy sikerű Adventi
fények - Népek karácsonya c. koncertjéből ad ízelítőt. Az est díszvendége
dr. Székely János megyéspüspök.
A következő alkalom a Cirákulum koncert lesz december 22-én 19.00
órakor. Gelencsér Ildikó az együttes fuvolista énekese: „Csoda, amit együtt
teremtünk a közönséggel. Idén sok új dallal készülünk. Az estén csak saját
énekeket, illetve feldolgozásokat hallhat majd a közönség, és lesz meglepetés is. Nem is kicsi! Nincs belépő, csupán egy tálca sütemény, egy üveg bor
vagy üdítő, amit a koncert után jó kedvvel fogyasztunk el.”
Az advent velük zárul, de megnyílik a karácsony, hogy alkalmat adjon az
oly sokszor áhított megpihenésre, megnyugvásra, és – igen – arra, hogy
örvendezzünk: mert megszületett!
TáF.

Harmadik szezonját kezdte meg a kőszegi jégpálya. Hétfőtől péntekig a
délutáni órákban a városi jégkorong csapat, a Kőszegi farkasok és két
szombathelyi egyesület tartja a Deák Ferenc utcában lévő pályán az edzéseket. A három év alatt sokat változott, fejlődött a pálya, kialakítottak
több öltözőt, és más kiszolgáló helyiségeket. Jelenleg 30-40 db autó parkolására van lehetőség. A kőszegi jégpályának nagy előnye, hogy a fedett
létesítmény esőben, szélben is alkalmas a sportolásra. Korcsolya nélkül is
lehet indulni a pályára, minden lábra találnak megfelelő méretet.
Továbbra is fő szempont a hétvégeken a közönségkorcsolya biztosítása,
és az év végén ünnepi nyitva tartás mellett várják a korcsolyázni vágyó
közönséget. A jégkorongpálya vezetésének kiemelt szempontja a kőszegi
jégkorongsport fejlesztése. Kőszegre szerződtették Vaclav Novak külföldi
edzőt, ezzel a létesítmény vezetői be akarják vezetni Kőszeget egy újabb
sportágba.
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X X X I I . É V F O LYA M , 1 2 . S Z Á M

Korcsolyapálya nyitva tartása közönségkorcsolyázásra
DECEMBER, JANUÁR, és FEBRUÁR hónapban:
Szombatonként: 15.00 – 17.00 óra és 17.30 – 19.30 óra
Vasárnaponként: 15.00 – 17.00 óra
ÜNNEPI nyitva tartás:
December 23-án, december 27-én és december 30-án:
szombati rend szerint.
Jégpályák ÉJSZAKAI nyitva tartása:
2020. január 18-án 20.00-22.00 óra között.
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Labdarúgás: Pozitív hajrá

Boksz: Ifjúsági Magyar Bajnokság

Pozitív mérleggel zárta az utolsó három őszi fordulót a KFC. A 13. fordulóban Bükről hozták el a három pontot. A 88. percben dőlt el végleg a
kőszegiek javára. Vép ellen Szolyák előnyt szerzett, majd a fordító ellenféllel szemben egyenlíteni is ő tudott. A mérkőzés utolsó perceiben fontos
dolgok történtek. A 83. percben Pránt a játékvezető kiállította. A vendég
vépiek pedig kétszer is gólra váltották az emberelőnyt, így a Kőszeg lemaradt a pontszerzésről. A szezon záró fordulójában régi riválisával, a Király
SE-vel csapott össze a KFC. Ezúttal a kőszegiek játszhattak egy félidőt
emberelőnyben, amit sikerült kihasználniuk. Három ponttal a zsákban térhettek haza Szombathelyről. A csapat az őszi idényt a középmezőny alján,
a 10. helyen zárta. Elmaradása a hatodik Király SE-től öt pont, előnye a
12-13. helyen álló csörnöci és szentgotthárdi csapat előtt négy, a 14-16.
helyen állók előtt kilenc pont.

A Madárfészek Alapítvány Akadémia bokszcsarnokában rendezték az ökölvívók Ifjúsági Magyar Bajnokságát (november 13-16.). A Fitt-Box ÖE és
az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzői képviselték Kőszeget. Női
64 kg-ban kőszegi házi döntőre került sor. Hámori Luca győzött Pesti Gabriella ellen. Ambrus Viktória (Büki Szakosztály) szintúgy döntőzött. Rövidre
fogta ellenfele szenvedéseit. Győzelmét a második menetben kihirdették.
Farkas Richárd (Büki Szakosztály, 81 kg) harcias küzdőmodora döntőt ért.
Ott is folytatta bátor öklözését, de ellenfele jobbnak bizonyult. Málics Norbert (Büki Szakosztály, 81 kg) elődöntőig jutott. Tapasztaltabb ellenfele
érvényesítette rutinját. Málics bronzérmesként zárt. A Fitt-Boksz elnyerte a
legjobb női csapat különdíját. A kőszegi sikereket növelte Lakotár Hanna,
az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzője is, aki a dobogó legfelső
fokára állhatott.

Eredmények: 13. forduló: Kőszegi FC-Büki TK 2:0 (1:0), gólok:
Rómer, Fehér Dániel, 14. forduló: Kőszegi FC-Vép VSE 2:4 (1:0) gólok:
Szolyák (2), kiállítva Prán (83. perc), 15. forduló: Király SE-Kőszegi FC
1:3 (0:1), gólok: Fehér Dániel, Riegler, Réti.
Az őszi finist egy hibával hozták a kőszegfalviak. Különösen fájó. hogy a
táblázaton jóval mögöttük elhelyezkedő Vassurány elleni mérkőzést hazai
pályán bukták el. Az utolsó két fordulóban aztán újra kiegyenesedett az
út. Gyöngyösfalu ellen az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Torony ellen az
53. és 57. perc között három gól is esett. Ebből egyet lőttek a vendégek,
akik két percig érezhették úgy, hogy van keresni valójuk. A Kőszegfalva az
őszi sorozatot az ötödik helyen zárta. Lehetett volna jobb is, de hátrányuk
a dobogó harmadik fokától mindössze két pont. Az élen Torony és Bucsu
kissé elhúzott.
Eredmények: 13. forduló: Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 1:3 (0:0) gól:
Molnár, 14. forduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi SE 0:5 (0:4), gólok:
Németh (3), Komáromi, Slankovits, 15. forduló: Kőszegfalvi SE-Torony
KSK 3:1 (1:0) gólok: Nagy, Horváth, Bozóki.

Futsal: Lendületbe jöttek
A „Regionális Futsal Bajnokság” második fordulójában azt a „Baráti”
csapatot fogadta a KFC, akikkel az előző két kiírásban a bronzéremért
kiélezett csatákat vívtak. Ezúttal is komoly küzdelemben dőlt el a mérkőzés. A kőszegiek 0:1-ről és 1:3-ról is egyenlítettek, de a döntő találatot a
győrújbarátiak vitték be. Reméljük a végelszámolásnál nem fognak ezek a
pontok hiányozni. Az előző bajnokságban Csorna sem volt könnyű ellenfél,
most azonban a kőszegiek átrohantak ellenfelükön. Mosonmagyaróváron
erősen kezdett a KFC. 4:0-lal fordultak. A második játékrészben csak az
előny megtartására kellett vigyázniuk. Az ötödik forduló Pázmándfalu elleni mérkőzését márciusra halasztották. Az eddig nyeretlen csapat ellen
egyértelműen a kőszegiek lesznek az esélyesek. Ha élnek az eséllyel, az
azt jelentené, hogy az első teljes kör után három csapat is kilenc pontos
lesz, vagyis az erőviszonyok azt mutatják, hogy a Kőszegi FC idén is a
dobogóért küzdhet.
Eredmény 2. forduló: Kőszegi FC-Baráti Futsal CSE 3:4 (2:3), gólok:
Szolyák, Fehér Dániel, Fellegi (2), 3. forduló: Csornai SE-Kőszegi FC
0:20 (0:10), gólok: Prán (8), Csák (4), Fellegi (3), Fehér Dániel (2),
Rácz, Toldi, Tóth, 4. forduló: CREDOBUS Móvár Futsal-Kőszegi FC 4:7
(0:4), gólok: Fellegi (2), Rácz (2), Fehér Dániel (2), Prán.
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Boksz: Hauer Lajos emlékverseny
Kilenc ökölvívó képviselte a Fitt-Boksz egyesületet a IX. Hauer Lajos
Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen (november 23.). Gombai Dominik
(UP 41,5 kg), Ujhelyi Barnabás (serdülő 50 kg) és Málics Norbert (Büki
Szakosztály remek edzőmérkőzéseket vívtak. Ezeken a mérkőzéseken
eredményt nem hirdettek. Lukács Tifani (Büki Szakosztály, 54 kg) támadó
szellemű öklözése ellenére ellenfele győzött. Buza Rómeó (54 kg) kemény
tempót diktálva győzte le egyhangú pontozással horvát ellenfelét. Jankó
Krisztián (elit, 69 kg) és Krötzl Krisztián (elit 91 kg) egyaránt nyomás
alatt tartotta ellenfelét. Nem lehetett kérdéses az egyhangú pontozás. Teljesítményüket a rendezők különdíjjal is jutalmazták. Pesti Gabriellának és
Ambrus Viktóriának (Büki Szakosztály) sajnos nem jutott ellenfél.

Kosárlabda: KSE siker Vasváron
A Celldömölk ellen eddigi legegyoldalúbb mérkőzését játszotta a KSE
a megyei bajnokság „B” csoportjában. A vendég celliek fölénye végig
egyértelmű volt. A mérkőzés pozitívuma, hogy a máskor kevesebb szerepet
kapó Zsigmond Balázs ezúttal 17 pontig jutott, közte három triplával. A
tavalyi rájátszásban oda-vissza mérkőzésen kosárkülönbséggel legyőzött
Vasvár otthonában a KSE-nek sikerült megszereznie szezonbeli első győzelmét. Az első negyedben elhúztak a kőszegiek. A későbbiekben sikerült
lőtávolon kívül tartani a házigazdákat. A folytatás nem sikerült. A szombathelyi Cosmos Home vendégeként hamar eldőlt a mérkőzés. A KSE csak
a második negyedben tudta megszorítani a Cosmos-t. Az „A” csoportban
a Pannonia SZSE nem tudta tartani a lépést ellenfeleivel. Legszorosabb
mérkőzésüket Répcelakon játszották. A 23 pontos vereséget 25 dobott
pont mellett érték el.
Eredmények Kőszegi SE 4. forduló: Kőszegi SE-CVSE Vulkán Fürdő
44:101 (7:25, 18:33, 11:16, 8:27), 5. forduló: Vasvári Kosárlabda
SE-Kőszegi SE 52:63 (4:18, 20:19, 18:8, 10:16), 7. forduló: Cosmos
Home-Kőszegi SE 72:35 (20:3, 12:11, 24:10, 16:11). Pannónia Szabadidős Sportegyesület 2. forduló: S.A.K.K.-Pannonia SZSE 93:15
(21:3, 25:4, 28:2, 19:6), 4. forduló Büki TK-Pannonia SZSE 84:9
(21:0, 22:4, 25:5, 16:0), 5. forduló: Répcelaki SE-Pannonia SZSE
48:25 (8:7, 16:8, 14:5, 10:5), Pannónia SZSE- Deck Bistro SE 15:65
(5:8, 0:10, 6:30, 2:17).

Úszás: Nádasdy sikere
November 9-én rendezték úszásban a szervátültetett sportolók országos
versenyét, mely egyben a 2020-as Európa Bajnokságra (Dublin, Írország)
is válogató volt. A kőszegi Nádasdy József (Pipa) az összesített pontérték
alapján az élen végzett és jó esélyekkel várja a következő, február végi
megmérettetést.
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Fair Play Cup

Első ízben nevezett a Jurisich gimnázium az
MLSZ, amatőröknek kiírt „Fair Play Cup” elnevezésű teremlabdarúgó sorozatára. Egy-egy fiú és
lány csapatot indítottak. Vépen, az első tornán a
fiúk három, igencsak szoros mérkőzést játszottak. Egy győzelem mellett két vereség a mérlegük. Valamennyi mérkőzésen születhetett volna
fordított eredmény is. A lányoknak egyelőre nem
sikerült győzniük. Erre a tornára álltak össze, de
később, rendszeresebb készüléssel bizonyára a
győzelem ízét is megismerik. Csapatvezetőik:
Hani Tibor illetve Tóth Botond testnevelők.

B33 Diákolimpia
20 ország,1230 versenyzője mérettette meg
magát Karlovy Varyban (Csehország)a 27.
SKDUN Karate Világbajnokság három versenynapján. A Budoka Karate Egyesület 6 fővel
képviseltette magát. Valamennyien bejutottak a
legjobb nyolc közé. Magdics Pálma a Kőszegi
Evangélikus Szakközépiskola tanulója a 14-15
éveseknél kumiteben (küzdelem) ezüstérmet
harcolt ki magának.
Eredmények: Magdics Pálma (14-15 évesek) kata 4., kumite 2. hely, Bruckner Olivér
(16-17 évesek) kumite 7.hely, Tujfel Ádám
kumite 6. hely, Németh-Steff Dániel (12-13
évesek) kata 5.hely, Németh-Steff Hanna
kumite 7-8.hely (8-9 évesek), Kalmár Zalán
(10-11 évesek) kata 6.hely.

Karate: IJKA Országos bajnokság

Három csapattal nevezett a Jurisich gimnázium a
B33 kosárlabda Diákolimpia megyei döntőjére.
24 csapat nevezett. A gimnázium első csapata
(Jurisich Boyz) mindkét mérkőzését előnyről a
hajrában veszítette el. A második csapat (Honics
Gerba) csoportmásodikként továbbjutott a legjobb
16 közé, ez jelentette a végállomást. A harmadik
gárda (Fefó Pepó) második meccsén nem volt
messze a bravúrtól. Csapatvezetőjük: Hani Tibor.

Röplabda: Bronz a Csató Kupán

Lassan fél évszázados múltra tekint vissza. 44.
alkalommal szólította pályára a középiskolás
röpiseket a rendező Kereskedelmi középiskola. A Jurisich gimnázium fiú csapata – korábbi
hatszoros győztes – újra éremért küzdhetett. A
kilencsapatos mezőnyt három csoportra osztották. A JMG két győzelemmel, csoportelsőként
jutott a legjobb három közé. A rendező iskolától ugyan két sima játszmában szenvedett vereséget, de a Savariát megszorongatta. Döntő
játszmában veszítettek, s végeztek a harmadik
helyen. A Jurisich gimnázium leány csapata egyegy győzelemmel illetve vereséggel második lett
csoportjában. A 4-6. helyért vívott két helyosztó
mérkőzést elveszítve 6. helyen zártak. Mindkét
csapat felkészítője Terplán Gabriella.

Szigetcsépén rendezték az IJKA karate országos
bajnokságot. A Karate Do Club Szombathely Kőszegi Dojo versenyzői, Bodorkós Gergő tanítványai szép eredményeket értek el. Kollekciójukból
csak az arany hiányzott. Dordevic Verco, Polyák
Mercédesz, Toplak Dániel a csapatezüstérmeknek is részese volt.
Eredmények: Baranyai Zoltán kata bronz,
kumite ezüst, Dordevic Verco kata bronz, Polyák Mercédesz kata ezüst, kumite ezüst,Toplak Dániel kata bronz, kumite bronz, Toplak
Attila kata bronz, kumite bronz.

Eredmények fiúk csoportmérkőzések
Jurisich-Nagy Lajos 2:0 (50:54), JurisichPuskás 2:0 (50:16), helyosztók JurisichKereskedelmi 0:2 (27:50), Jurisich-Savaria
1:2 (60:68).
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Futsal Diákolimpia

Három csapat volt hivatalos a futsal Diákolimpia
kőszegi megyei elődöntőjére. A vépiek nem
érkeztek meg, így az Evangélikus szakgimnázium (Teki) és a Jurisich gimnázium döntöttek
a répcelaki döntőbe jutásról. A továbbjutásért a
Jurisich 4:2-re múlta felül ellenfelét.
A megyei döntő csoportkörében a szentgotthárdi III. Béla középiskolától 3:1-re vereséget
szenvedtek. A Kanizsai gimnázium ellen, 2:2es döntetlen után büntetőkkel győztek. 2:2-es
állásnál, a mérkőzés utolsó percében büntetőt
hibáztak. Nagy kár, mert a rendes játékidőben
kivívott győzelemmel, körbeverés miatt - jobb
gólkülönbséggel a legjobb négy közé juthattak
volna. A csapat vezetője Tóth Botond, testnevelő.
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Asztalitenisz Bersek Kupa

A hagyományos Bersek Kupa Asztalitenisz Versenyen (november 11.) a házigazda Bersek iskolán
kívül a Balog iskola, a büki és a gyöngyösfalui
általános iskola 43 diákja állt asztalhoz. Hat
asztalon zajlottak a mérkőzések, az asztalok
mellett középiskolások működtek közre. Színvonalas mérkőzések döntöttek a helyezésekről. A
versenyt a Bersek iskola a Megyei Asztalitenisz
Szövetség támogatásával rendezte.
Eredmények: II. korcsoport leány 1. Gérnyi
Zoé/BA, 2. Bóczán Lili/BA, 3. Szabó Luca/BÜ,
fiú 1. Torkos Domonkos/BÜ, 2. Krucsó Dániel/BÜ, 3. Németh Domonkos/BÜ és Horváth
Bendegúz/BA. III. kcs. leány 1. Windisch Gréta/BE, 2. Rába Noémi/BE, 3. Bokor Gréta/BA
és Polyák Mercédesz/BA, fiú 1. Németh Ákos/
BÜ, 2. Kiss Boldizsár/BA, 3. Kovács Áron/BÜ
és Varga Máté/BE. IV. kcs. leány 1. Orovecz
Diána/BÜ, 2. Agg Valentina/BE, 3. Kolompár
Vanessza/BE és Németh Linda/BE, fiú: 1.
Tarczi Tibor/TO, 2. Gácsi Marcell/BA, 3. Tóth
Krisztián/BE és Savanyó Kilián/BA.

Családi Sportnap a Balogban

Huszonhatodik alkalommal telt meg a Családi
Sportnapon a Balog iskola tornacsarnoka. Gyerek-szülő párok versengtek, hogy együtt tegyék
próbára tudásukat, ügyességüket. Aki kíváncsi
volt egészségi állapotára, vérnyomás- és vércukorszint mérésen vehetett részt. A fáradtság
legyőzésében masszázs segített. A szülői munkaközösség rengeteg gyümölccsel, zöldséggel gondoskodott az egészséges táplálkozásról. Délben a
nyolcadikosok „vendéglőjében” lehetett ebédelni, és egy kicsit beszélgetni, megpihenni. A délutáni program eredményhirdetéssel, sorsolással
kezdődött. A rengeteg támogatónak köszönhetően senki sem ment haza üres kézzel. Ezután
akadálypályás váltóversenyt rendeztek, majd foci
és kézilabda mérkőzéseket játszottak. Hosszú
és fárasztó volt a nap, de ennyi lelkes szülőért,
gyerekért megéri energiákat belefektetni családi
sportnapokba, nyilatkozták a szervezők.
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MOZAIK

BŐVÍTSE VELÜNK
A CSALÁDI FÉSZKET!
THM: 3,86%–6,45%*
ÚJ OTTHON HITEL – AKÁR INDULÓ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
Lakáscélú forinthitel 10 éves kamatperiódusban
rögzített kamatlábbal új és használt lakás vásárlására
KŐSZEGI FIÓK Várkör 6. | +36 94 562 030
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*A THM meghatározása az aktuális és hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem
tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó
Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói hitelezési üzletszabályzata, valamint Általános üzletszabályzata és általános szerződési feltételei tartalmazzák. A Bank
a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés nem
minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.

WWW.SOPRONBANK.HU

