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MÁRIA-TISZTELET
Életünknek vannak olyan örömteli pillanatai és szomo-
rú időszakai is, amikor mindennél többet ér a meg-
nyugtató anyai mosoly, elfogadó tekintet, a biztonságot 
jelentő anyai ölelés. Mindenkihez ez az anyai gondos-
kodó szeretet hozza emberközelségbe a Szűzanyát.
Kőszegen az egykori koldus-híd sarkában, a városház 
terén, a főút mentén álló Mária-szobrok, a temető úti 
kápolna Pietája és a Szent Jakab-templom Palástos 
Madonna freskója fogadja a Szűzanyát keresőket. A 
Mária emlékhelyeknek külön történetük, spirituális 
értékük van, és késztetést adnak a cselekvő hit meg-
nyilvánulására, de a lelkiatyák munkája, és a köréjük 
szerveződő kis közösségek tehetik és teszik élővé a 
Mária-tisztelet hagyományait. 
A hívők kis csoportja élesztette fel a rendszerváltoztató 
években a rőtfalvai búcsúk magyar miséit, zarándok-
latait, és negyedszázada ismét folytatja a 320 éve 
megkezdett Kőszeg-Máriazell gyalogos zarándokla-
tokat, gazdája és szervezője az 1Úton Mária zarán-
doklatoknak. Tőlük, az egyik szervezőtől jött a gon-
dolat, hogy e szekularizált, képromboló világunkban 
építsünk eleinkre emlékező helyet, adjunk példát élő 
Szűzanya tiszteletünkről.
A tavaszi karantén napjaiban helyet kerestek, tervez-
tek, engedélyeztettek, és a rövid nyári felszabadulás 
heteiben azon szorgoskodtak, hogy a Szűzanya a fa-
ragott Palástos Madonna képében kijöhessen a temp-
lom falai közül. Legyen élő tanúbizonyság a Kőszegre 
látogatóknak. Legyen a Kálváriát járóknak pihenő, a 
hívőknek az elcsendesülést adó helye és a zarándo-
koknak stációja, a hozzá folyamodók menedéke.
A Palástos Madonna Kálvária utcai park melletti em-
lékhelyünket augusztus 11-én egykori káplánunk, 
dr. Németh Norbert atya áldotta meg. Az ezt követő 
napokban Kőszegre látogató családommal fedeztünk 
fel egy kis fényképet a palást szegletébe tűzve. Már 
indultam, hogy eltávolítsam a nem odaillő papírda-
rabot, amikor a gyerekektől figyelmeztetést kaptam: 
Nem szabad elvenni, a képet valaki valamiért odatet-
te, annak ott a helye! Rá kellett döbbennem, hogy él 
a Palástos Madonna emlékhely. Igen, a Palástja alatt 
nem csak a faragott embereknek, hanem mindenki-
nek helye van, aki Őt keresi, aki Máriától remél meg-
nyugvást és biztonságot.
Azon a betlehemi éjszakán a jászolban fekvő Kisded 
tekintetével fordult a szeretetet sugárzó Mária felé, és 
Jézus ezt az anyai szeretetet adja tovább ma is, a ka-
rácsonyi fényével, csillagragyogásával.

Szövényi Zsolt 
Fényképezte: Kámán Z

A SZENT JAKAB-TEMPLOMBAN LÉVŐ
PALÁSTOS MADONNA FRESKÓJA
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Egy nem mindennapi – gyermekeink 
betegségével terhelt – történet a miénk 
A feleségemmel hét éve alapítottunk 
családot a szülőfalumban, Puszta-
csóban. Első gyermekünk, Noémi 
2014 decemberében született meg. 
Kislányunk szépen fejlődött, majd 
tízhónapos korában az orvosok 
agydaganatot diagnosztizáltak, és 
ekkor kezdődött el a kálváriánk. A 
sikeres műtétet a budapesti OKITI-
ben végezték el, a beavatkozásból 
való felépülést rengeteg dévény-, és 
TSMT-torna követte. Életünk nagy 
örömére Noémi sikeresen vette az 
akadályokat, a kontrollvizsgálatok 

is mindig jó eredményt mutattak.
Így megnyugodva úgy döntöt-
tünk, hogy Noéminek szeretnénk 
egy kistestvért. Óriási örömünk-
re 2019.09.11-én megszületett 
kisfiúnk, Noel. Mi lettünk talán a 
legboldogabbak az egész világon, 
és akkor még azt gondoltuk, hogy 
életünk legnagyobb megpróbálta-
tásán már túl vagyunk. 
Noel az első hónapokban szépen 
fejlődött, sajnos az idő múlásával 
mozgása elmaradást mutatott, 
ezért kezdetben hetente két-három 

alkalommal tornára vittük. Mindez 
a várt eredményt nem hozta, ezért 
következett a – több hónapig tartó 
– neurológiai kivizsgálás. Az orvo-
si szakvélemény megérkezésekor 
egy világ dőlt össze bennünk. Alig 
tudtuk felfogni, hogy Noel SMA II-
es betegségben, azaz gerincvelői 
izomsorvadásban szenved, amely 
az élettel összeegyeztethetetlen 
genetikai betegség.
Advent első hetében írom ezeket 
a sorokat, amikor Noel, a kisfiúnk 
Budapesten fejlesztő terápián vesz 
részt az édesanyja féltő gondosko-
dása mellett. Ahhoz, hogy Noel a 
lehető legteljesebb életet élhesse, 
a Zolgensma génterápiára, azaz a 
világ legdrágább gyógyszerére van 
szüksége. Hazánkban jelenleg ezt a 
kezelést nem támogatja a társada-
lombiztosítás.  
Így Kedves Olvasó, édesapaként az-
zal kéréssel fordulok Önhöz, ameny-

nyiben teheti, támogatásával segít-
se Noel fejlődését, hogy egészséges 
emberként tudja élni a családunk-
ban az életét. Decemberben létre-
hoztuk a Győzzük le az SMA-t, 
állítsuk talpra Noelt!  alapítványt, 
amely az adományok befogadá-
sával Noel gyógyulását szolgálja. 
Facebook oldalunk neve: Győzzük 
le az SMA-t, állitsuk talpra Noelt. 
Kérjük Önt, Kedves Olvasó, keresse 
fel az oldalt, annak megosztásáért is 
kifejezzük hálánkat. E-mail cím:
horvath.noel.sma@gmail.com, 
Számlaszám: 11747006-27260104
IBAN: HU62 1174 7006 2726 
0104 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
A számla csak december 20-tól lesz 
elérhető! Köszönettel fogadjuk a 
segítségét, az adományokat. 
Hisszük, hogy együtt sikerülni fog!!!

Horváth Szilárd
Pusztacsó

Kedves Olvasó!

EGÉSZSÉG FÖLDÖN AZ EMBERNEK! Tisztelet az egészégügyben 
dolgozóknak!
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Dr. Németh Norbert a Pápai Magyar Intézet rektora

Az eredeti
 Ideje, hogy túltegyük magunkat a 
nosztalgiázáson, ki kell csomagol-
nunk az ünnepet, meg kell tisztí-
tanunk attól, ami rárakódott, hogy 
láthassuk az igazit, hogy felfogjuk 
a valódit! Az első karácsonykor a 
közénk születő Jézus Krisztusban az 
élő Isten ránk bízta magát, és kin-
csünkké vált, éltünk része lett. A vi-
lág keresztény fele erre emlékezik, 
ennek örül 2020 karácsonyán is. A 
karácsony nem egyszerűen a szere-
tet ünnepe vagy a család ünnepe, 
hanem az Isten ember-szereteté-
nek az ünnepe. Az igazi karácsony 
tőlünk független, nem mi „csinál-
juk”, és ugyanakkor mélységesen 
tőlünk függő is, mert miattunk, 
értünk van.
Az első karácsony szereplői, valami 
olyan örömöt tapasztaltak meg, 
ami nem a körülményekben rejlett, 
és ezt a tudományt mi vagy észre 
se vesszük, vagy sűrűn elfelejtjük.
Karácsonykor az igazi öröm forrá-
sa, hogy vendég jött a világba és 
érkezőben van most is. Ez volna 
a mostani karácsony titka is, ez 
az ünnep nekünk szóló üzenete. 
Az Isten közeledik felénk, hogy 
találkozhassunk vele. Nem egy 
gyors vizitre jön, hanem szeretne 
életünkben helyet, időt kapni. Fi-
gyeljünk oda, hogy ez az ünnep ne 

elmúljon, hanem beteljesedjen!
Isten emberré, törékeny kis gyer-
mekké lett. Ez a valódi csoda. Is-
ten úgy ment meg minket, hogy 
közénk költözik, velünk lesz. A ka-
rácsonyi evangélium, amely Jézus 
születését beszéli el örömhírként 
egyedülálló leírás. Örömével ma 
is megörvendeztet, reményével 
ma is értelmet ad a kilátástalan 
helyzetekben és erejével ma is hat 
a világjárványtól megbénult éle-
tünkben is.
Világ Ura, akinek uralma feltétlen 
és egyetemes, úgy akarta, hogy az 
egyszerű nép, a pásztorok állják kö-
rül trónusát, amely egy jászol. Mi-
lyen szerencse, hogy az Isten egy-
szerű pásztorokra bízta az örömhírt, 
ami máig hat! A pásztorok nem-
csak hűségesen beszámoltak az 
eseményről, még háttér-informáci-
óval is szolgáltak: elmondták, amit 
korábban megtudtak a gyermekről, 
és Istent magasztalták a hallotta-
kért és a látottakért.
A pásztorok híradása segít minket 
el az ünnep valódi tartalmához. Mit 
is láttak a pásztorok? Egy gyerme-
ket és szüleit. Van-e ennél hétköz-
napibb történet? Ez a hír azonban 
ma is milliókat mozgat meg. Első-
ként Mária, Jézus édesanyja értette 
meg Jézus születésének valódi je-
lentőségét, vagyis azt, hogy Jézus-
ban Isten jött közénk, vándorlásunk 

társa lett, a Mindenség Ura bele-
vonódott emberi életünkbe, hogy 
gazdaggá tegyen minket.
Mária a mintánk, ő a tökéletes be-

fogadó. Elgondolkodva fontolgatja 
a történetet, a pásztorok szavait. 
Nem csak szívébe vési, hanem 
gyakran elgondolkodik rajtuk. Íme, 
a kettős tanulság: Az igazi tudás 
kevesebb hírből, és több töpren-
gésből születik.

A fotó 2020. február 14-én készült Áder János Magyarország köztár-
sasági elnöke a Vatikánban tett látogatása során. Az ország vezetőjét 
fogadta Ferenc pápa, és a találkozón részt vett dr. Németh Norbert a 
Pápai Magyar Intézet rektora, az egykori kőszegi káplán. Az atya pap-
pá szentelését követően 2001-től öt évig Kőszegen szolgált. Az első 
állomáshelyén aktív részese lett a hítéletnek, a fiatalokkal való foglal-
kozásnak. Magáénak érezte a Kőszeg-Máriazell zarándokutat, amelyen 
hétszer vett részt. A kőszegieknek megvolt az a kegyelme, hogy saját 
papjukkal zarándokolhattak. 
Amikor a kőszegiek úgy gondolták, hogy a 320 éves zarándok hagyo-
mánynak emléket állítanak, megőrizve a múlt tiszteletét és a jövőbe 
vetett bizalmat, akkor Szövényi Zsolt mestermunkával elkészítette a 
Palástos Madonna fafaragványt. Az emlékhelyet augusztus 11-én a 
Kálvária utcai park mellett – Petkovits Sándor kérésére – dr. Németh 
Norbert egykori kőszegi káplán, a Pápai Magyar Intézet jelenlegi rek-
tora áldotta meg. Amikor az atya felidézte kőszegi emlékeit, kiemelte a 
Szent Jakab-templomban lévő Palástos Madonna falfestményt. 

Karitász
December 21-ig tartós élelmi-
szereket, illetve pénzadomá-
nyokat gyűjtenek a Plébánián 
a rászorulók megsegítésére 
hétfőtől péntekig (szerda kivé-
telével), de 9.00 – 12.00 illetve 
hétfőn és csütörtökön 15.00 
– 17.00 között. A fíliákban az 
eddig bevált módon gyűjtik az 
adományokat. Aki teheti, támo-
gassa a rászorulókat, mint az 
előző években is tették sokan.

Megjelenés 
A következő lapszám 2021. 
január 18-án jelenik meg. 
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A maszk. Mi más lehetne látha-
tóbb, kifejezőbb és igazabb jelvé-
nye végéhez közelítő évünknek, 
mint a maszk. A maszk, amelyért 
sietve visszafordulunk az ajtóból, 
ha nélküle indultunk el. A napok-
ban a Városháza előtt állva, ahogy 
felnéztem az állványhálóval takart 
épületre, előbb csak viccesen, ké-
sőbb egyre komolyabban elgondol-
kodva állapítottam meg: mintha a 
Városházára is maszkot adtunk 
volna. Az állványháló, akárcsak a 
maszk, az épület környezetét védi, 
persze nem a betegségtől, hanem 
az épületről a munka során lehulló 
balesetveszélyes törmeléktől.
A 2020. év világszerte, így Magyar-
országon és Kőszegen is elsősorban 
a koronavírus járvány miatt lesz 
emlékezetes. Ehhez a láthatatlan 
vírushoz kötődnek majd legfájdal-
masabb személyes veszteségeink, 

családi és gazdasági nehézségek, 
és ehhez a vírushoz fog kötődni 
életünk számtalan újítása, fejlesz-
tése, új eljárások és megoldások is.
Veszteségek és megújulás. Ezekkel a 
szavakkal búcsúzunk az évtől 2020-
ban Kőszegen. Fájdalommal gondo-
lunk a veszteségekre, hiszen elvesz-
tett barátaink, szeretteink a járvány 
nélkül talán még évekig köztünk 
lehettek volna. És veszteség az a 
sok-sok óra is, amit idén nem tölt-
hettünk együtt közösségeinkben, és 
szólnunk kell azokról, akik munka-
helyüket vesztették el, és napjaikat 
beárnyékolja a bizonytalanság. Ezek 
a személyes veszteségek városunk 
veszteségei is, és közösen kell ten-
nünk azért, hogy a teher elviselhető, 
az élet folytatható legyen!
A veszteségekkel teli évben azon-
ban látványos szakaszába lépett 
Kőszeg megújulása is, felébresztve 

a reményt, hogy városunk igenis 
általunk és velünk lesz az a hely, 
amelynek lehetőségét mindany-
nyian látjuk benne! Ehhez éppúgy 
szükség van a városon belüli és 
kívüli fizikai változásokra, mint 
szervezeti átalakulásokra, lelki, 
mentális megerősödésre, fokoza-
tos generációváltásra és bővülő 
együttműködésre. A leglátványo-
sabb változások kétségtelenül az 
évekkel korábban előkészített, 
elindított projektek eredményei: a 
Pogányi út megépülése, a Város-
major és a piac, a Kiss János utca 
és a Várkör megújulása, új és épülő 
kerékpárútjaink, a Városháza felújí-
tása, a határon átvezető új utunk, 
illetve a KRAFT programban meg-
újuló épületek, megnyíló szálláshe-
lyek (Bencés Rendház, Harangto-
rony Szálló) – mindezek igazolják 
az elmúlt évek erőfeszítéseit.
Kőszeg és a Kormány jó együtt-
működése nyilvánvaló: az útjaink 
és örökségünk felújítására érkező 

milliárdok, nyertes pályázataink, 
országgyűlési képviselőnk és több 
ismert politikus rendszeres jelen-
léte Kőszegen önmagáért beszél. 
De erősítettük kapcsolatunkat a 
városban gazdálkodó állami és ma-
gántulajdonú vállalkozásokkal is, 
elindítottuk intézményeink megúju-
lását, és együttműködünk egyházi 
intézményekkel és számos városi 
civil szervezettel, ahogy folytatjuk a 
közös munkát a Felsőbbfokú Tanul-
mányok Intézetével is.
Az év vége felől visszatekintve kö-
szönetet mondok mindenkinek a kö-
zös munkáért, miközben kitartásra 
kérek mindenkit, hiszen nagyon ne-
héz ez az évzárás, és valójában csak 
a vírus visszaszorítása után kezdőd-
het számunkra egy igazi új év.
Minden kilátásunk meg van arra, 
hogy az az újév, amikor kijövünk a 
maszk mögül, boldog legyen! Bol-
dog új évet, Kőszeg!

Básthy Béla
polgármester

A maszk mögött

Adventi gyetyagyújtások
Első gyertya
„Rendkívüli az advent első 
gyertyájának gyújtása. Azon va-
gyunk, hogy nemcsak magunk, 
hanem embertársaink egészsé-
gét is védjük” – fogalmazta Ha-
rangozó Vilmos plébános. Az atya 
arról beszélt, hogy advent az új 
egyházi év indulása egy remény-
teljes várakozással. „Várakozás 
arra, aki a bűn sötétségéből a 
világosságra vezeti népét. Ezért 
fohászkodunk, jöjj el, jöjj el üd-
vözítőnk”. Az atya meggyújtotta az 
első gyertyát, megáldotta – az idei 
évben is Bakos György által készí-
tett – koszorút. Záró szavaiban a 
plébános igy fogalmazott: „hogy 
imádságaink megerősítsék a 
köztünk lévő szeretetet, és a te 
áldásod kísérjen bennünket az 
adventi utunkon”. 

Második gyertya
December 6-án Baranyay Csaba 
evangélikus lelkész megfogalmazta 
„Íme eljön az úr a népek üdvö-
zítésére, és hallatja dicsőséges 
hangját a szívetek örömére”. 
Megerősítette, hogy a különös ad-
ventben még inkább szükség van 

Istenünk buzdító szavára. Jakab 
apostol levele türelemre int, és a 
szív megerősítésére. A lelkész az 
ének hangjai mellett gyújtotta meg 
a második gyertyát. „Szép Hajnal-
csillag Jézus, ragyogj fel! Teljék 
meg szívünk tiszta fényeddel! 
Ádventi csendben téged várunk. 
Jöjj, Urunk Jézus maradj nálunk!”

Harmadik gyertya
December 13-án Advent har-
madik gyertyáját a COVID-19 
betegség árnyékában a Jurisics 
téren Donatin Tamás református 
lelkész gyújtotta meg. Arról be-
szélt, hogy „e világ tekintetében 
Jézus Krisztus megjelenése ad 
értelmet mindennek. Istenüdvö-
zítő kegyelme Jézus Krisztusban 
közel jött mihozzánk, és kéz-
zelfoghatóvá vált. Nem a távoli 
dimenziókban kell keresnünk az 
örök élet reménységét.”. Megfo-
galmazta: A Karácsony lényege: 
Isten közénk érkezett emberi test-
ben. „Jöjjön változás a világba, 
szűnjön a bűn, legyen békesség 
az embernek Istennel! Kará-
csony szent csodájáért dicsőség 
Istennek!”

 Imaösvény
Az evangélikus gyülekezet 
rendhagyó módon segíti a kará-
csony ünnepére való lelki készülést.  
A templomkertbe egy adventi imaös-

vényt készítettek a park fáira táblákat 
rögzítve, melyeken elhelyezett igék, 
gondolatok, képek és imádságok 
segítik az egyéni elcsendesedést. A 
QR-kódot leolvasva lehet hallgatni 
a kapcsolódó éneket, zenét. A tablók 
hetente új tartalommal telnek meg.
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Határátkelő és bicikliút
November 26-án 12.00 órakor 
megnyílt az autósok előtt a 87-es 
út új határátkelője. A 2x1 sávos 
utat a régi mellett a domboldal-
ra felvezetve építették meg, és a 
dombtetőn találkozik az osztrák 
B61a úttal. December 5-ig a régi 
nyomvonal utolsó aszfaltdarabjait 
is elbontották az építők. Az ősrégi 
határellenőrzési ponthoz kiépítik az 
új útról a csatlakozást, onnét, ahol 
novembertől – a vírusos időszak 
okán – rendőrök ellenőrzik a for-

galmat. Kihelyezett táblák mutat-
ják a majdani útcsatlakozás helyét, 
de az irányt jelző szöveget áthúz-
ták. A környezet változása óriási. 
Az egykori átkelő jellegzetességeit 
december 5-én – akkor még – há-
rom építmény őrizte. (22. old.) Kér-
dés: mikor döntik romba az egykori 
határőrök ellenőrző tornyát.
A november 26-án tartott útát-
adást követően az autósok az új 
úton haladtak nyugati irányba. Dr. 
Hende Csaba országgyűlési kép-

viselő kiemelte, hogy az elkészült 
átkelő Bécs, Ausztria elérhetőségét 
teszi gyorsabbá, és mindez Szom-
bathely és Kőszeg számára egy-
aránt fontos. Básthy Béla polgár-
mester a 100 évvel ezelőtti Trianoni 
diktátumra utalt, amikor a határ az 
ország gyengítését célozta, az át-
adott út mindkét nemzetet erősíti. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
szavai szerint egy város környeze-
tét is fejleszteni kell, utalva arra, 
hogy Kőszegre sok-sok milliárd 
Ft támogatás érkezett az elmúlt 
években. A városban megvalósu-
ló fejlesztéseket tovább erősíti a 
Kőszeget és Rőtfalvát – magyar 
oldalon – összekötő 825 méter 
hosszú új útszakasz. A forgalomba 

helyezett 2x1 sávos út teljes egé-
szében 2021. június 30-ig készül 
el. Addig a kivitelező vállalatoknak 
meg kell építeni az útcsatlakozást a 
régi határellenőrzési pontig, illetve 
meg kell oldani a csapadékvíz el-
vezetését. A 87-es út nyomvonala 
melletti árokban vezetik el a vizet  
a „Nemezgyár”.-hoz becsatlakozó 
útig. Innét a Gyöngyös-patakba ve-
zet egy vizesárok, amely áthalad az 
építés alatt álló bicikliút nyomvo-
nalán. A kerekezők szempontjából 
fontos lesz az új bringaút, amelyet 
az egykori vasútvonalon építenek 
meg az osztrák határig. Az utolsó 
szakaszon a bicikliút a november 
26-án lezárt szervizúton halad.

KZ

Gratulálunk!
Prof. Dr. Bakay Kornél a kősze-
gi múzeum egykori igazgatója a 
Magyar Érdemrend Középkeresztje 
kitüntetést vehette át október 23-
án a Vigadóban Kásler Miklós mi-
nisztertől.   
Földesiné Németh Csilla tánc-
pedagógus koreográfust Modern-
kortárs Táncpedagógus Nívódíjjal 
tüntette ki a Táncpedagógusok 

Országos Szövetsége. A 30 éves 
Dance Jam Tánccsoport alapító 
vezetőjének kiemelkedő szakmai 
tevékenységét értékelték a díj át-
adásával.
Szövényi Zsolt Márton Áron Em-
lékérem kitüntetést érdemelte ki a 
Bethen Gábor Alapítvány részéről. A 
november 13-ra tervezett díjátadót 
csendes időszakra halasztották. 
Az alapítvány alapító tagjai: Illyés 
Gyula, Csoóri Sándor, Németh Lász-
lóné, Kodály Zoltánné, Király Tibor.
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– A fontos kőszegi műemléképületek értékőrző 
helyreállítása és új rendeltetéssel a fenntartható-
ságuk biztosítása a Miszlivetz Ferenc és csapata 
által kidolgozott KRAFT projekthez kapcsolódik.                                             

– Kőszeg nemcsak a „szülőhelye” a KRAFT -
nak, hanem a megvalósításának első, bizonyos 
értelemben kísérleti helyszíne is. Ez egy átgon-
dolt program, projekt „üzemi” megvalósítása, 
valós körülmények között. Kőszeg valóban 
ideális helyszín ideértve fizikai és nem anya-
gi örökségét, értékeit is. A KRAFT program, az 
iASK, a partner Pannon Egyetem jelenlétének 
a pozitív hatása egyszerre mutatkozik meg a 
megújuló műemlékekben, épített örökségi, 
környezeti elemekben és az általuk iniciált 
szellemi pezsgésben.
– Az összes érintett épület, létesítmény pusz-
ta felsorolása is hosszú, annak ellenére, hogy 
Kőszeg van olyan gazdag műemlékekben, ér-
tékes történeti épületekben, hogy számos fon-
tos épület nincs benne ebben a körben, olya-
nok sem, amelyekre szintén ráférne a kiemelt 
gondoskodás. Legfrissebb eredmény a város 
egyik legnagyszerűbb történeti épületének, az 
úgynevezett Bencés Rendháznak a teljes körű 
helyreállítása, amely ezután szállodaként tudja 
kiszolgálni a Kőszegre látogatókat. 
– A Jézus Szíve-templom egyike a város építésze-
ti csodáinak, mely Kőszeg középkori városfalain 
kívül épült. Méreteivel ma is uralkodik a környe-
zetén.  A harmonikus megformálás egyaránt igaz 
a templom tömegalakítására, és a belső tér be-
rendezésére, díszítésére. Korábban a historizmus 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Dr. Fejérdy Tamás műemlékvédelmi
szakmérnökkel

 Templomaink eleink hitéről tanúskodnak
Történelmi értékű városfejlesztés, város-
megújítás zajlik Kőszegen, melyet nem 
csak az épületek állapota, de az is indo-
kolja, hogy nyolc év múlva ünnepli Kőszeg 
a királyi várossá nyilvánításának 700. év-
fordulóját. Nemrég jelentette be Soltész 
Miklós egyházügyi államtitkár, dr. Székely 
János püspök atyával és Básthy Béla pol-
gármesterrel közös sajtótájékoztatón, hogy 
kezdődhet az egyházi épületek felújítása. 
A városnak több mint 6 milliárdos összeg 
áll erre a célra rendelkezésre.  A hatalmas 
munka szakmai irányítói között, ponto-
sabban az élén olyan vendégszakemberek 
működnek közre, mint Dr. Fejérdy Tamás 
műemlékvédelmi szakmérnök, címzetes 
egyetemi tanár. Kőszeggel való kapcsolata 
műemlékesként hosszú évtizedekre tekint-
het vissza.  Minőségi és mélységi változást 
e kapcsolatban az hozott, hogy 2009-ben 
Miszlivetz Ferenc professzor meghívta elő-
adónak az Európa Ház, az ISES keretében 
szervezett örökségvédelmi menedzser kép-
zésbe. Ez a kapcsolat azóta is élő, részese az 
iASK, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
sokrétű munkájának és büszke arra, hogy 
bekapcsolódhatott az Intézet nagyszerű, 
inspiratív szellemiségébe.  Budapesten szü-
letett 1947 Pünkösd vasárnapján a család 
hat gyermeke közül ötödikként. A katolikus 
hit ajándékát szüleitől kapta. A Rózsadomb 
tövében, az egykori Rákócziánum kápol-
nája, a Krisztus Király lelkészség mellett 
laktak. A II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban 
érettségizett. A Budapesti Műszaki Egye-
temen 1970-ben építészmérnöki, majd 
1981-ben műemlékvédelmi szakmérnö-
ki diplomát szerzett, 1984-ben ugyanott 
doktorált. A DLA (szabad művészetek) fo-
kozatot 2009-ben nyerte el a Pécsi Tudo-
mányegyetem Doktori Iskoláján. Mostani 
kávészünetünkben vele beszélgetünk, őt is-
merhetjük meg közelebbről és általa képet 
kaphatunk azon szakmai rendező elvekről, 
melyek a projekt során prioritást élveznek.   
– Az egyetem elvégzése után néhány évvel let-
tem „műemlékes”. Közel 36 évig, a 2012. év 
végéig az OMF-nél és a jogutód állami műem-
lékvédelmi intézményekben dolgoztam. Aktív 
részese lehettem a hazai és a nemzetközi mű-
emlékvédelemnek különféle vezetői pozíciók-
ban. Az UNESCO Világörökség Bizottság soros 
elnöke Magyarország képviseletében 2002-
2003-ban voltam.  

alkotásait sajnos nem tartották igazi értékeknek, 
emiatt is romlott le e nagyszerű épület. Az ere-
deti tetőfedő mázas cserepek ügye sajnos más 
műemlékek estében is problematikus, amióta a 
Pécsi Zsolnay gyár „már nem a régi”. Ennek el-
lenére biztos vagyok abban, hogy lesz szakszerű, 
jó megoldás, lehet, hogy megint külföldi - talán 
csehországi-forrásból… de ezt majd meglátjuk.                                                                                                                                       
– A Szent Jakab-templom a frissen megújított 
Bencés Rendházzal „összenőtt” templom, Kő-
szeg igazi ékessége. Homlokzatainak a helyre-
állítása egészen biztosan feladat, de arra számí-
tok, hogy nem marad el a teljes körű - külsőt és 
belsőt egyaránt érintő - műemléki helyreállítás.
– Dr. Székely János püspök atya óhaja szerint, a 
leromlott állapotú temetői Szent Vér-kápolna  a 
felújítás után minden felekezet híveit szolgálja.                                                                                                                        
– Lehet bízni abban, hogy a mostanában lát-
ható, a korábbi évtizedekben megszokotthoz 
képest „látványosabb” tempóban fognak meg-
valósulni a felújítások.
– Jó volna az egykori Szegényház különle-
ges barokk épületének a helyzetét is mielőbb 
megoldottnak látni. A kőszegi Kálvária-temp-
lom az ország legszebb rálátással épült kálvá-
riája. Ennek a tájban csodálatosan elhelyezett 
épületnek is ugyanaz a „baja”. A régen volt 
helyreállítás utáni gondozás hiánya. Biztos va-
gyok abban, hogy ez sem nem lesz elfelejtve.                                                                    
– Ami számunkra, fizikai testben élő emberek 
számára fontos, hogy legyenek olyan helyek, 
ahol különösen és közösségben is átélhetjük 
az Istennel való találkozást. Nem idejét múlt és 
nem fölösleges tehát a templomaink léte, ame-
lyek, - II. János Pál pápa megfogalmazásában 
- eleink hitéről tanúskodnak.
– Mindannyiunk számára szokatlan körülmények 
között indul ez az új egyházi év, a mostani ád-
vent. Sajnálom, hogy az idén teljesen kimaradok 
a Jézus Szíve-templom felejthetetlen szépségű 
Roráté miséiből. Mindez azonban semmit nem 
vehet el a Karácsony öröméből, mert tudván tud-
juk, hogy Gyermek született nekünk, a Megváltó!  
A Karácsony családi ünnep is, de sokkal több is 
annál. Természetesen hiányozni fog, ha a szűk 
család – nálunk ez, a tizennégy unokával ösz-
szesen huszonnégy személy – nem lehet együtt 
a megszokott, hagyományos módon a szeretet 
ünnepén. Karácsony – így is a szeretet ünnepe, 
a valamennyi gyermekét végtelenül szerető, és 
ezért, a megváltásunkért, az emberi létezés kor-
látait és a kereszthalált is vállaló Isten szeretetéé! 
Ő bennünk él, és mindenhol velünk van. 
 Kiss János
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Így lett jó
Márciustól októberig építették a 
Várkört a Kiss János utcától a Kék-
fény Vendéglő vonaláig. Csaknem 
zavartalan közlekedés mellett a 
kőszegiek láthatták a jó irányú 
változásokat. Legalább olyan jó 
minőségű lett az útszakasz, mint a 
Kiss János utca. A beruházás 150 
millió Ft-ba került, és a Kőszegi 
Városmajor környezettudatos re-
habilitációja program KRAFT pro-
jektjének részeként valósult meg. 
Biciklisek, autósok közeledési zajá-
ban, télies időjárás mellett decem-
ber 4-én történt meg a hivatalos 
átadása. Básthy Béla polgármester 
köszöntötte a szűk körben jelen-
lévőket, a beruházásban szerepet 
vállalók közül többen nem tudtak 
az eseményen részt venni. Ott volt 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
aki – a városvezető szavai szerint 

– „mindig velünk van”. Arról is 
szólt, hogy ünnepnap az átadás 
napja, amelyhez „Kőszeg város 
megújításának aktuális állapo-
ta és jövőbeni ígérete kötődik”, 
és kiemelte, hogy az FTI-vel való 
közös munka eredménye a Várkör 
újjászületése. Mindez láncszeme 
a Városmajor megújításának, a 
kőszegiek által pozitívan fogadott 
térkőburkolat a Várkör járdáit is 
dísziti. A polgármester emlékezte-
tett arra, hogy a tervezés idősza-
kában voltak a lakosság részéről 
félelmek. Ehelyett tapasztaljuk: így 
lett jó, hogy megújultak a parko-
lóhelyek, megújultak a járdák, a 
felújított úton megjelent a kerék-
pársáv, és a zöldterületek bővülése 
révén is sokkal szebb lett az utca. A 
Városgondnokság felé jelezte a vá-
rosvezető, hogy ezentúl az útjavítá-
sok helyett sok-sok kézimunkával 
kell a zöldterületeket gondozni.

Kámán Z

Nem az égből pottyant a pénz
„A kőszegiek érdeklődéssel, 
büszkeséggel tekinthetnek arra 
a munkára, amely Kőszeg előtt 
áll” – fogalmazta meg Ágh Péter 
országgyűlési képviselő december 
4-én a Várkör átadásán tartott saj-

tótájékoztatón. Visszautalt a 2020-
ban befejezett útépítési egymilliárd 
110 millió Ft összegű beruházá-
sokra. Ezen felül van a már elkez-
dett Dózsa György utca 100 millió 
Ft-ból megvalósuló útfelújítása.
„Kőszegen folytatódnak az út-
építések”, és utalt a képviselő arra 
a kormányhatározatra, amely 2 
milliárd 805 millió Ft támogatást 
ad Kőszegnek a belterületi utak 
felújítására, parkolók építésére és 
csapadékvíz elvezetésére. „Nem az 
égből pottyant a pénz” – mondta 

Ágh Péter, de a jó szándék sokat 
segített. A fotó 2020 januárjában 
készült, amikor a képviselő Orbán 
Viktor miniszterelnökkel tárgyalt, 
és ennek egyik témája volt Kőszeg 
Város Önkormányzatának útfelújí-

tásokra vonatkozó 
„komoly összegű 
pénzügyi forráso-
kat tartalmazó” 
igénye. A képviselő 
nyugtázta, hogy – 
a „miniszterelnök 
fogadókészségét 
bizonyító” és az 
általa aláírt – a 
1747/2020 kor-
mányha t á r o za t 
100%-ban támo-
gatta Kőszeg igé-
nyeit. A képviselő 
szerint a rendkívül 

nagy összegű támogatás koránt-
sem elég mindenre, de a 2,8 mil-
liárd Ft-ot két éven belül kell fel-
használni. A miniszterelnökkel való 
tárgyalás része volt az új temető 
építésére vonatkozó 800 millió Ft 
kormányzati támogatás megadása. 
A képviselő hangsúlyozta: Kőszeg 
közös építéséhez szükség van a kő-
szegiekre, az önkormányzatra, az 
itt működő gazdasági, társadalmi 
szereplőkre és Magyarország Kor-
mányára.

KZ

Levélben
Az önkormányzat számára a Kor-
mány útfelújításokra adott 2,8 mil-
liárd Ft támogatását Básthy Béla 
polgármester levélben köszönte 

meg. Orbán Viktor miniszterelnök-
nek címzett levelet december 4-én 
adta át a városvezető Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnek, aki 
vállalta a Kőszeg lakossága nevé-
ben küldött köszönet átadását.   
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A város számláján van a 2 milliárd 805 millió Ft
Ennyi pénzt adott a Kormány Kő-
szegnek a belterületi utak felújítá-
sára, parkolók építésére és csapa-
dékvíz elvezetésére. A fenti összeg 
megérkezését Básthy Béla pol-
gármester jelentette be december 
4-én, és hangsúlyozta: „minden 
adott ahhoz, hogy folytatódjon 
ez egészen páratlan módon a 
közterületek felújítási program-
ja, amely elindult Kőszegen”. 
Arról is szólt, 2020 decemberében 
elindulnak(tak) a közbeszerzési 
eljárások első üteme a tervezési 
fázison túllépett utak felújítása 
érdekében. A tavasszal elindul-

hatnak az építkezések, amelyek 
során fenn kell tartani a közle-
kedés működőképességét. Ah-
hoz, hogy elindulhasson egy-egy 
útépítés az ott lévő közművek 
felújítását, hosszabb távon való 
működőképeségét biztosítani kell. 
Különösen fontos a VASIVÍZ Zrt.-
vel való egyeztetés a vízközművek 
vizsgálata miatt. A városvezető 
kérte a lakosság megértését a 
munkavégzések ideje alatt, de 
„az esetenként nehézségekkel 
járó közlekedés azt jelenti, hogy 
egyszer majd nagyon jó közúton 
haladhatnak a járművek”.

Milyen utcák kerülnek felújításra?

Decemberben elindult a Panoráma körút és Felsőerdő út felújításá-
nak közbeszerzési eljárása.  Mindezt a városvezető úgy is megfogalmazta, 
hogy „fel tudunk majd menni a Szabóhegyre”, hozzátette, hogy sokat 
és sokan vártak erre. Mindez nemcsak a kőszegieket, hanem a turistákat 
is szolgálja.

Strand sétány, az Alsó körút Strand sétány és Kórház utca közötti 
szakasz felújítása érdekében is elindult a közbeszerzés. Az elhangzott in-
doklás szerint az utak nagyon rossz állapotban vannak, és a szomszédos te-
rületek hasznosítása miatt is fontos a megfelelő infrastruktúra létrehozása.

A Hunyadi utca és a Jurisich Miklós Gimnázium előtti parkoló felújí-
tásának közbeszerzési eljárása már december elején megkezdődött. Fon-
tos lesz a felújítás az iskolaváros diákjainak kiszolgálása, de különösen a 
városlakók érdekében.

A sajtótájékoztatón történt bejelentés szerint decemberben elindult a Ká-
rolyi Mihály utca felújítását szolgáló közbeszerzési eljárás.  A Temető utca 
felőli lakók már két éve megújult úton közlekedhetnek, a következő évben 
már a teljes útburkolat új külsőt kap. A két éve elhangzott ígéretet akkor 
az ott élők még alig hitték el.

A Károlyi Mihály utca folytatásaként a Sigray J. utca Űrhajósok útja fe-
letti szakaszának közbeszerzési eljárása decemberben megtörtén(t)ik a 
sajtótájékoztatón elhangzottak szerint. Ehhez kapcsolódóan a leromlott 
állapotban lévő, Sigray János utca 28. szám ház előtt lévő parkoló 
felújítását is elvégzik majd az építők a kiszolgáló, bekötő úttal együtt.
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„Sokszor félve mondtuk ki: Űrhajósok útja” – mondta a városvezető, és 
utalt a kavicsos út állapotára, amelyre több irányból is érkeztek panaszok. 
A decemberben kezdődött útépítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás egy 
igazi aszfaltos út megvalósítását indítja el. Ehhez szükség volt, mint a 
többi útfelújításhoz is, a megérkezett 2,8 milliárd Ft-ra.

Nagyon sokan és nagyon várják a Balog iskola előtti parkoló megépí-
tését, amelynek elindítása megtörténik az első építési ciklusban. Elkészül-
te után 70 db autó parkolására lesz lehetőség.

Elindult a közbeszerzés a lakótelepi belső tömb parkolójának a bővítése 
érdekében, így az első építési ciklusban 26 db új megálló helyet alakítanak 
ki a két évvel ezelőtt kialakított parkolók mellé.

Megújul a Deák Ferenc utca 3. előtti parkoló, az előtte lévő, megköze-
lítést szolgáló úttal együtt, mert az elkészült építési tervek lehetővé tették 
a decemberben történő közbeszerzési eljárás megindítását.

A második ütem tervezett útfelújításai
Básthy Béla polgármester az első építési ütemben megvalósuló útfelújítá-
sok után beszélt a következő ütem terveiről. „Intenzív az útkarbantartá-
sokra vonatkozó előkészítés” – megállapítás szerint, elkezdődött. 
Ennek egyik lépése a Várkör felújításának folytatása egészen a Ká-
roly Róbert térig, ezzel együtt megtörténik az ott lévő parkolók 
megújítása. 
„A parkolóktól már csak kicsit kell ugranunk” – fogalmazta a polgár-
mester, hogy eljussunk a Hegyalja utcába. A polgármester hozzáfűzte, 
hogy ezzel egy nagyon régi terv, és egyben álom valósul meg. A lakóknak 
tett régi ígéret okán elindul a Felsőkörút felújítására vonatkozó tervezés 
előkészítése. Ezen kívül Kőszegfalva sem szorult háttérbe, mert a tervek 
arról szólnak, megtörténik az Erdészház utca felújítása, miután elkészül-
nek az erre vonatkozó tervek.
A további útfelújítások terveiről, az aktuális helyzetről 2021. első negyed-
évében kap további információkat a lakosság. 

Kámán Zoltán 

9721 GENCSAPÁTI
IPAR ÚT 1.
NYITVA: H-P 7:00-15:30
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AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2020.12.14 - 2021.01.06.
AKCIÓ IDŐTARTAMA:
KŐSZEGI AKCIÓ

www.7forras.hu

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 

SPÓROLJON 
TÖBBET ! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN

1199 Ft/l

SPÓROLJON
TÖBBET !

2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA
899  Ft/db

2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA
ESETÉN

1199 Ft/l

2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA
ESETÉN

1199 Ft/l

Ferrosüt Zsemle, KifliSertés Karaj Csont Nélkül  Eh.Csirkemell Filé Eh.

Eduscho
 Kávé 
Őrölt

Dupla vagy 
Wiener Extra 

250g, 1996Ft/kg 

499 Ft/db 149 Ft/db 199 Ft/db 999 Ft/db99 Ft/db

 

199Ft/db

Steffl Sör
 Dobozos

 4.2% 0.5l, 398 Ft/l 

Löwenbrau 
Világos Sör

 Dobozos 4% 
0.5l, 390 Ft/l 

 

195 Ft/db

Ferrosüt
 Félbarna Kenyér 1kg 

29 Ft/db1199  Ft/kg 299 Ft/kg999 Ft/kg

399 Ft/db

753 Ft/kg

40 Ft/db

 Mizo Trappista Sajt 
 Tojás 

Dobozos "M" 10db-os

1699 Ft/kg

 Sága 
Füstli 
 Classic 

vagy Sajtos
Több Ízben

140g, 2279Ft/kg

319 Ft/db

Hazai Vaj
 3/4 Natúr vagy Enyhén Sózott 

100g, 2 290 Ft/kg

229 Ft/db

 Coop 
Frissföl 

20% Vödrös 
800g,  561 Ft/kg

449 Ft/db

Hell
Energiaital 

 Classic  vagy  
Multivitamin  

vagy Zero
 vagy Banán-Vanília 

0.25l, 596 Ft/l 

Theodora 
 Ásványvíz

 Kereki Szénsavas  vagy
 Kereki Szénsavmentes 

vagy Kékkúti Dús 1.5l, 66 Ft/l

 Xixo 
Ice Tea

Őszibarack
 vagy Feketeribizli vagy 

Őszibarack Zero 1.5l, 133 Ft/l

Törley 
Pezsgő

Charmant
 Doux vagy  Gála 

0.75l, 1332 Ft/l

Tchibo  Cafissimo
 Szezon Koffer Kapszula

 6x10db 100 Ft/db 

Poharas 
Illatgyertya

Több Illatban 
Illatmécses

 Több Illatban 

5999 Ft/db 499 Ft/db 199 Ft/db

Babati Csemege 
Debreceni Vcs. 

1699 Ft/kg

Minden Kedves Vásárlónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 

5999

Löwenbrau Löwenbrau 
Világos Sör
Löwenbrau Löwenbrau 

Pezsgő

2020.12.14 - 2021.01.06.2020.12.14 - 2021.01.06.2020.12.14 - 2021.01.06.

2 DB VÁSÁRLÁSA

2020. 12. 16  -
12.  24

2020.12.14 - 2021.01.06.

2020. 12. 18  -
12.  24

KoszegiHirdetes_202012_05.indd   1 2020.12.10.   11:09:24
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A Te végzettséged, képességeid: 
•  műszaki végzettség (pl.: lakatos, autószerelő,
 mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő) 
• mechanikus karbantartási területen termelő
 vállalatnál szerzett szakmai tapasztalat
• jó problémamegoldó képesség
• megbízható, önálló munkavégzés

A Te feladataid:
• termelésben üzemelő berendezések mechanikus
 telepítése, javítása, karbantartása 
• gépek folyamatos üzemmenetének biztosítása
• hibaelhárítás szoros együttműködésben 
 az elektromos karbantartókkal
• elvégzett javítások dokumentálása

Ajánlatunk: 
• versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag
• hosszútávú karrier lehetőség egy nemzetközi
 csapatban
• stabil, növekvő nemzetközi vállalat

 
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli

projektekre, valamint motivált
és barátságos csapatra számíthatsz.

SCHOTT Hungary Kft. 
Hungary, 

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Telefon: +36 94 568-484 

Email: karrier.pph@schott.com

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech 
anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év tapasztalata

• 35 országban • közel 16.000 alkalmazott
• innovatív ötletek a jövőnkért

A SCHOTT Hungary Kft. sikeres csapatának
erősítésére lukácsházai gyárába munkatársat keres

az alábbi munkakörbe:

Mechanikus karbantartó
kettő műszakos munkarendbe

Egyre több a kutyatámadás
Az utóbbi időben egyre több a bejelentés közterületen gazdátlanul kóborló 
ebekről, vagy ebet póráz nélkül sétáltató gazdákról, de mindenkinek tudni 
kell, hogy az ebtartóknak a jogszabályokat be kell tartani.
Akik a jogszabályokat nem tartják be és póráz nélkül sétáltatják kutyáikat, 
vagy nem gondoskodnak arról, hogy a kutyájuk közterületre ne tudjon ki-
jutni, felelőtlen magatartásukkal embertársaik egészségét, testi ép-
ségét veszélyeztetik. Élő példa minderre a Vas Népében 2020. november 
9-én ÷Kutya a szomszédból – Hét év, négy támadás, egy rottweiler és 
peres eljárás Kőszegen” című cikk. Vagy az a Kőszeg Város Polgármesteré-
hez érkezett lakossági bejelentés, amely szerint egy kocogó párra rontott 
rá egyik hajnalban egy bernáthegyi és egy németjuhász kutya a Mohás 
úton. Nekik sikerült az ebeket elkergetniük, szerencséjük volt. 
Az ebtartóra kiróható bírság sem kevés, akár több százezer forint is 
lehet, mégis elenyésző ahhoz az akár maradandó sérüléshez képest, amit 
egy kutya harapása tud okozni. 
Ha valaki nem tud felelősséget vállalni kutyája iránt, ha az ingatlanja nem 
alkalmas kutya tartására, akkor ne tartson kutyát!
A legfontosabb: mindenki úgy tartson állatot, hogy az ne veszé-
lyeztethesse más állatok, illetve az ember biztonságát. 
Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelye-
zéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Továbbá 
legyen olyan a kerítés, a kapu, hogy azon a kutya se a szomszédba ne tudjon 
átjutni, se közterületre ne tudjon kiszökni. 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet tartalmaz rendelkezéseket. Közterületen 
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén ebet 
csak pórázon lehet vezetni, és csak olyan személy vezetheti, aki az eb irá-
nyítására, kezelésére és féken tartására képes. Tehát póráz nélkül kizárólag 
a kutyafuttatásra kijelölt területen sétáltatható eb. 
Kőszegen az alábbi területek vannak kutyafuttatásra kijelölve:
– Kórház utca - Gyöngyös patak - Malomárok által határolt terület, 
– Egészségház és műjégpálya közötti terület, 
– Csónakázótó melletti - Malom utca által határolt terület.

A Szőlőtermelők Szövetkezete Igazgatósága
pályázatot hirdet

ELNÖKI tisztség betöltésére.

Bővebb információ a Szövetkezet irodájában: 
Kőszeg, Várkör 54. Tel: 94-361-014

email: koszeg@szolotermelok.t-online.hu
Beadási határidő önéletrajzzal: 2021. január 1.

Vásároljon KŐSZEGI TERMELŐI BORT
KARÁCSONYRA! 

Termelői borkimérés a Hegyalja utcában!
Folyó és palackos borok értékesítése:

Kőszegi Kékfrankos, Zweigelt, Shiraz, Cabernet franc
KŐSZEG, Hegyalja utca 25.

Nyitva tartás: 
kedd, csütörtök: 10-14 óra, szerda: 13-16 óra

Szőlőtermelők 
Szövetkezete
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2020. december 10. 
Kőszeg Város Önkormányzata

Sajtóközlemény  
Az Észak-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-
-fejlesztési Együttműködés projektzárása

December 31-én zárul az Észak-Vas Megyei Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés című, 
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 azonosító számú projekt. 
A 2017 januárjában indult, „foglalkoztatási paktum” néven is 
ismert programra a megvalósító konzorcium 614 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert. A konzorcium vezetője Kőszeg 
Város Önkormányzata, tagjai a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas 
Megyei Önkormányzat és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 
A projekt kezdeti célja a térségben jellemző szakképzett munkaerő-hiány-
ból fakadó munkáltatói nehézségek enyhítése volt. A 4 éves projektidő-
szak alatt jelentős változások történtek a helyi munkaerő-piacon: az egyes 
ágazatokban jellemző munkaerő-hiány mellé 2020-ban társult az az új 
körülmény, hogy a veszélyhelyzet miatt duplájára emelkedett a regisztrált 
álláskeresők száma. 
A projektbe a Kőszegi, a Celldömölki, valamint a Sárvári járás területén 
élő, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű regisztrált álláskere-
sők kerülhettek be. A 408 programba vont álláskeresőt a Nyugat-Pannon 
Nonprofit Kft. mentorai segítették önéletrajzírásban, állásinterjúra való fel-
készülésben, az álláshirdetések közti eligazodásban, pályázásban, valamint 
a munkahelyre történő beilleszkedésben és bennmaradásban egyaránt. A 
támogatás eredményeképpen 280 fő jutott munkához, a létszám több, mint 
fele a támogatás lejártát követő 6 hónappal később is munkában maradt. 

A térségi munkáltatók 260 millió forintot meghaladó értékben részesültek a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához kapcsolódó bérköltségtámogatásból: 
amennyiben a projekt célcsoportjához tartozó álláskeresőt alkalmaztak, a 
munkavállaló bérének teljes összegét és járulékait maximum 8 hónapig a 
projekt fedezte. A munkáltatóknak minimum a támogatási időszak felével 
azonos időtartamú tovább-foglalkoztatást kellett vállalniuk. 
Mintegy 100 millió forint összértékű támogatással 113 fő önfoglalkoztatóvá 
válását segítette a program azzal, hogy az indulás első 6 hónapjának idősza-
kában fedezte vállalkozói bérüket. A programban 25 millió forintot megha-
ladó értékű képzési támogatás és a kapcsolódó költségek biztosítása 29 fő 
részére tette lehetővé az elhelyezkedéshez szükséges képesítés megszerzését. 
Az álláskeresők a munkáltatók igényeire épülő képzéseken vehettek részt, pl. 
targoncavezető, raktáros, TB ügyintéző, virágkötő, bolti eladó és nyelvi kurzus. 
A paktum alapelveinek megfelelően a projekt vállalta a szektorok közti 
együttműködések kiépítésének és működtetésének támogatását: a mun-
káltatók igényeire épülő partnerségi találkozók, fórumok szervezésével 
számos alkalmat teremtett a térségben a szakmai párbeszéd kultúrájának 
megszilárdítására. A projekt további, a térségi gazdaságfejlesztésre hosz-
szú távon is kiható eredménye az a programelem, mely a helyi termékek 
piacra jutását és vásárlását ösztönzi, valamint segíti a befektetők megta-
lálását, informálását és letelepítését. 
Az elért eredmények mögött a konzorciumi 
partnerek példás összefogása és a 
munkatársak elhivatott és össze-
hangolt munkája áll. Megfelelő 
lehetőség esetén a jövőben is 
keressük a hasonló foglalkoz-
tatási és gazdaság-fejlesztési 
projektekben való együtt-
működés lehetőségét.

lálását, informálását és letelepítését. 
Az elért eredmények mögött a konzorciumi 
partnerek példás összefogása és a 
munkatársak elhivatott és össze-
hangolt munkája áll. Megfelelő 
lehetőség esetén a jövőben is 
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Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS 

EGÉSZSÉGBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Hálásan köszönjük bizalmukat!

A következő évben is széles áruválasztékkal, 
szakértelemmel és rengeteg kedvezménnyel 

várjuk Önöket!
A további elérhetőségeinken is szívesen állunk

rendelkezésükre:
koszegoptika@gmail.com

Kőszeg Optika és Főtér Optika facebook oldala

Magyarországon üzembe helyezett 
napelem paneljeink száma 307042 db.

Elérhetőség:
Keresse kőszegi üzletkötőnket, 

vagy megtalál minket 
bemutatótermünkben Szombathelyen 

a Zanati út 41. szám alatt.

Varga Zoltán
+36 30 1557 964

zv@bnrg.eu

Kérjen ajánlatot Magyarország 
piacvezető napenergia szolgáltatójától és 

a kőszegi napelempark kivitelezőjétől!

Megújuló energetikai rendszerek tervezése, 
pályáztatása, engedélyeztetése, kivitelezése 

cégek és lakossági ügyfelek számára.

BNRG Kft.
Budapest, Rétköz utca 5. • www.bnrg.eu

Külügyminiszter Lukácsházán
A SCHOTT Hungary Kft. Magyaror-
szág meghatározó gyógyszeripari 
üveg csomagolóanyagokat gyártó 
üzeme. A céget idén tavasszal a 
koronavírus járvánnyal összefüg-
gésben olyan kiemelt tevékeny-
séget végző vállalattá nyilvání-
totta a Honvédelmi Minisztérium 
Akciócsoportja, amely az ország 
működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. 
25 éve működik Lukácsházán a 
SCHOTT Hungary Kft., amely a 
jogelőd, a forma vitrum Kft. te-
vékenységét folytatja. Mostanra a 
SCHOTT konszern legnagyobb ter-
melőkapacitású gyára, ahol évente 

több milliárd ampullát, karpullát és 
üvegcsét gyártanak. A koronavírus 
megjelenésével még nagyobb lett a 
termelésük iránti igény. 
– Szijjártó Péter külügyminiszter 
úr december 4-én 11 órakor ér-
kezett vállalatunkhoz – mondta 
Vizi Balázs ügyvezető igazgató. – A 
látogatás a kormánytámogatáshoz 
kapcsolódik, amelynek keretében 
több mint 2 milliárd Ft támogatást 
kaptunk. Ennek felhasználásával 
13,5 milliárd Ft értékű beruházást 
valósítunk meg, 16 db újgeneráci-
ós. automatizált gyártósor telepíté-
sével bővítjük a termelő kapacitást. 
A nagy sebességű, magasan szinten 

automatizált, fejlett méréstechnikai 
és IT eszközökkel felszerelt gépek 
termelésére szükség lesz a jövő-
ben. Az új gyártósorokon készülő 
évi több százmillió késztermékkel 
a SCHOTT jelentős mértékben hoz-

Óriási feladat
Ózongenerátort adományozott Ágh 
Péter országgyűlési képviselő a Kő-
szegen és több településen működő 
Vas Megyei Egyesített Szociális In-
tézménynek. Az ajándékozásának 
célja: a COVID-19 betegség elleni 
hatékonyabb védekezés az ellátot-
tak és az intézményekben dolgozók 
érdekében.

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

zájárul a COVID-19 betegség elleni 
oltóanyagok ellátási láncához.
–  Jelenleg mekkora a dolgozói 
létszám?
– A SCHOTT Hungary Kft. 
foglalkoztatotti létszáma a 
2019/2020-as üzleti évben átla-
gosan 530 fő volt.

KZ

A szakdolgozók munkájáért külön 
is köszönetet mondott a képviselő. 
Először december 4-én tette ezt 
meg, ajándékcsomagokkal érke-
zett Kőszegen a Munkácsy Mihály 
utcába, illetve a Kálvária utcában 
lévő idősotthonba. A képviselő – 
tiszteletét kifejezve – megköszönte 
a szociális ellátás területén dolgo-
zók elhivatott munkáját. Ők óriási 
feladatot látnak el a vírusveszélyes 
helyzetben.

AK
TU

ÁL
IS
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Lukácsháza
Adventi gyertyagyújtás idén el-
maradt. A Szombathelyi utcai fa 
harangláb alatt lévő betlehem Né-
meth Lászlónénak köszönhetően az 
idén is felállításra került. A hely su-
gározza a település lakóinak advent 
szellemét. A mindenki karácsonya 
műsorok helyett december 1-jétől 
a település valamely ingatlanjának 
ablakában kigyullad az adventi 
fény. A facebookon és a települési 
honlapon is utcára lebontva megje-
lenik az ingatlan adventi ablakának 
képe. Minden nap esténként, ami-
kor kigyulladnak az adventi fények, 
k érjük a családokat keressék fel az 
adott nap „felöltöztetett” ablakát. 

Az Európai Borlovagok Magyar-
országi Rendje Vas megyei Régió 
Lukácsházi Lovagi Széke ez évben 
is, a karácsony ünnepének köze-
ledtével, lovagi hagyományainak 
megfelelően, jótékony támogatás-
ként a Lukácsházi Gyöngyház Óvo-
dának ötvenezer Ft-ot adományo-
zott közösségi játékokra.
Bölcsődebővítés. Lezárult a 
Bölcsőde bővítése Lukácsházán 
projekt közbeszerzési eljárása. A 
közbeszerző a Szárnyas Kft. leg-
kedvezőbb ajánlatát javasolta el-
fogadni. Megtörtént a szerződés 
aláírása és a munkaterület átadá-
sa is. 2021. július 31. a befejezés 
határideje. Egy 14 fős új bölcsődei 
csoport indulhat 2021 szeptembe-
rében.

Színjátszás. A III. Térségi Szín-
játszó Találkozó 2020. november 
7-én került volna megrendezésre 
a Közösségi házban. A kialakult 
vírushelyzet miatt ez halasztásra 
került, de a Németh Lászlóné ve-
zette Színjátszók nézők nélkül a 
Falutévé kamerái előtt bemutatták 
a Ciprián mester című darabjukat, 
amely a Falutévé internetes felüle-
tén megtekinthetik az érdeklődők.
Idősek napja. A rendezvény a ví-
rushelyzet miatt elmaradt. Szemé-
lyes felkereséssel köszöntötték a 
település legidősebb hölgyét Bilics 
Miklósnét (94 éves), a két legidő-
sebb férfit Gyarmati Józsefet és 
Deli Józsefet, valamint a jubiláns 
korú 70-75-80 és 85 éves idős 
embereket.

Szociális tűzifa program pá-
lyázat útján az önkormányzat 28 
erdei m3 tűzifa támogatást nyert 
el. A beérkezett kérelmek alapján 
17 család között került felosztásra 
a famennyiség. A Gyöngyösmenti 
Nonprofit Kft. munkatársai a 
kályhakész tűzifát decemberben 
kiszállítják. 
Bursa Hungarica felsőfokú ösz-
töndíj pályázatra 6 lukácsházi 
egyetemista adta be kérelmét. A 
rendelet szerint 10 hónap időtar-
tamra az önkormányzat havi 6-8-
10 ezer forintos támogatást nyújt a 
diákoknak.
Karácsonyi díszkivilágítás meg-
késve, de 22 elemmel bővülve már 
36 villanyoszlopon került felhelye-
zésre a település utcáin.

Gyöngyösfalu: December elején 
megtörtént a Magyar Közútkezelő-
vel együttműködve a Petőfi Sándor 
utcában található nagyméretű, for-
galmat veszélyeztető tuják kivágása.
A fákat a polgármester vágta ki, 
segítségére volt Kovács György 
képviselő, a munkát követően a ta-
karítást az önkormányzat dolgozói 
végezték el.
A szociális tűzifa hasogatása meg-

történt, 21 családnak szállítják ki 
folyamatosan.
A kormányzati szándékot megelő-
zően a képviselő-testület döntött, 
hogy a pandémiás helyzetre való 
tekintettel 2021-be n nem lesz 
adóemelés. A falu iparűzési adó 
bevétele idén nagy mértékben 
csökkent, és vannak olyan adózók, 
akiknek hátraléka van, gátolják 
a közös terhek viselését. Az ilyen 
irányú eljárásokat a szabályzatnak 
megfelelően a hivatal folytatja le.
Advent második vasárnapjára a 

Szent Márton templom énekka-
ra bethlemet készített a Bethlen 
Gábor Alapítvány támogatásával. 
Köszönöm H. Nagy Kati segítségét, 
hogy sikerült megint szebbé tenni 
valamit a mi kis falunkban.
A település életében szomorú ese-
mény: december 6-án Desics Rita 
szeretett képviselőtársunk meghalt. 
Aktív, segítő életvidám hölgyként 
ismertem meg. A családi vállalko-
zásban dolgozott, munkáját tavaly 
az év vállalkozó asszonya kitünte-
téssel ismerték el. Minden közösségi 

rendezvényen ott volt és megvá-
lasztása után, a testület aktív tagja 
volt. Gyöngyösfalu Község Önkor-
mányzata a családnak és hozzátar-
tozóknak őszinte részvétet kíván.
Az idei évben nem tudtunk köz-
meghallgatást tartani, ezért a falu 
éves beszámolóját minden háztar-
táshoz eljuttatjuk.
Áldott, Békés, Karácsonyi Ünnepe-
ket, vírusmentes életet kívánok az 
önkormányzat nevében a Tisztelt 
Lakótársaknak.

Tóth Árpád

Tűzifát adnak

Kiscsömöte településrészén talál-
ható az 1867-ben épült harang-
torony, a toronyszerű téglaépület 
kősisakkal fedett. Őseink egy oltárt 
helyeztek el, és üvegajtóval zártak 
le. 1993-ban arra ébredtek az utca 
lakói, hogy az ajtót felfeszítették, s 
a fából faragott fogadalmi szob-
rot elvitték. A nyomozás nem 
vezetett eredményre. Sokáig az 
oltár fülkéjében csak két feszü-
let ’árválkodott’, amelyeket az 
1949-ben államosított iskolákból 
helyeztek ide. Gulner Laci bácsi - 
aki településünk helytörténetével 
sokat foglalkozott - egy karjában 
Jézust kezében tartó Mária-szo-
borral szerette volna betölteni az 
űrt. Ez a gipszből készült szobor 
sokáig a Szent Antal-kápolnában 
pihent. A felújítása során várat-

lanul tűnt fel a faszobor, amit a 
hagyomány erejével átköltöztetett 
két fiatalember 2020. november 
10-én este a ráccsal védett kis ol-
tárra. Teljesült Laci bácsi akarata, 
akit nem felejtünk.

Balaton Tihamér

A szobrot elvitték Díjazták! 
Nemescsó: A pandémia miatt az 
idei évben az idősek napi rendez-
vény elmaradt, ezért a nyugdíja-
sokat egy-egy csomag átadásával 
köszöntötte a képviselő-testület. 
A Mikulás december 5-én elláto-
gatott minden nemescsói kisgyer-
mekhez, az ablakon keresztül át-
adta az ajándékokat. A csomagok 
kiosztásában 8 krampuszka is köz-
reműködött.
Elkészült a falu közös adventi ko-
szorúja a faluház előtt. A közös 
gyertyagyújtás elmaradt, ahogy 
sajnos a Falukarácsony is. Most a 
legfontosabb, hogy túl legyünk a 
víruson és jövőre majd egészség-
ben ünnepelhessünk együtt. Azért, 
hogy a várakozást mégis emlé-
kezetesebbé tegyük az idei évben 

ablakkalendáriumot indítottunk. A 
kezdeményezéshez szívesen csat-
lakoztak a falu lakói. Öröm végig 
sétálni a falun és keresni az újabb 
ablakot, ahol kivillan a fény. Kö-
szönjük a résztvevőknek!
Az Önkéntesség Világnapjához 
kapcsolódva díjazták Vas megyé-
ben a kiemelkedő önkéntes tevé-
kenységet végző személyeket. Igazi 
öröm: településünk lakója, Szalmer 
Istvánné „Az Év Vas Megyei Önkén-
tese 2020” civil kategória díjazottja 
lett. Köszönetet mondunk neki a 
köz szolgálatában végzett munká-
jáért, azért, hogy őrzi a hagyomá-
nyokat, segíti a település fejlődését. 
A további munkához kitartást és jó 
egészséget kívánunk.
Legyen áldott a karácsonyi ünne-
pünk, egészségben teljenek el a 
hónapjaink!

Szerdahelyi-Bánó Irén
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Kőszegszerdahely 2020.
Nehéz lenne egyetlen, tömör 
mondatban minősíteni a 2020. 
évet, mert lendület és megtorpa-
nás, bizakodás és bizonytalanság, 
korlátok és új megoldások kere-
sése jellemezte napjainkat, így 
Kőszegszerdahelyét is. A falura 
jellemző pezsgő közösségi alkal-
mak, rendezvények március 8-tól 
elmaradtak, vagy más formában, 
visszafogottan kerültek ünneplésre, 
üdvözlésre, köszöntésre. És mégis 
… Kőszegszerdahely nem adta fel! 
Folytatva hagyományait, épített, 
felújított, a jövőre tervezett.
Környezetbe illő, komfortos, új busz-
váró építésével kezdte az újévet. 
Megújult az orvosi rendelő tetőzete 
komplett lécezéssel, fóliával, csere-
pezéssel, ereszcsatornával a költ-
ségvetésben tervezett 5 millió Ft 
nagyságrendben. Pályázaton elnyert 
támogatással korszerű orvosi eszkö-
zök beszerzése megtörtént, egyide-
jűleg teljes bútorcsere valósult meg.
A Kőszegi u. 1. szám alatti koráb-
bi orvosi ház felújítása 11 milliós 
keretösszeggel folyamatban van. 
A szigetelést, burkolást, nyílászárók 
cseréjét, belső átalakítást, fűtés-
korszerűsítést követően az ingatlan 
bérbeadással hasznosul, növelve az 
önkormányzat saját bevételeit.
Az Alkotmány u. 4. szám alatti 

Közösségi Ház felújítása befejezés 
előtt áll. Közel 10 millió Ft nagy-
ságrendben valósul meg a nagy-
terem színpaddal való bővítése, 
szociális helyiségekkel, tárolóval 
való kiegészítése, a fűtés korsze-
rűsítése, az udvar tereprendezése. 
A felújítás a korábban megvaló-
sult építményekkel (fedett csarnok, 
kemence, esőbeálló-kiülő), kültéri 
bútorzatokkal komplett lehetőséget 
biztosít közösségi alkalmak meg-
rendezésére. A bővítés sajáterős 
anyagi ráfordítás mellett, példaér-
tékű szervezéssel, a közfoglalkoz-
tatottak és néhány helyi szakember 
segítségével valósulhatott meg. Ez 
úton is köszönjük a közösségért 
végzett munkájukat! 
A korábban létesített gyermekját-
szótér közelében pályázati forrás-
ból épült meg az átadás előtt álló 
kültéri sport-park.
Kőszeghegyalja csapadékvíz el-
vezetési rendszerének fejlesztése 
(TOP pályázat) keretében Kőszeg-
szerdahelyen közel 28 millió Ft a 
beruházás értéke. A kivitelezési 
munka ősszel megkezdődött.
Az önkormányzati fejlesztések mel-
lett látványos építések valósultak 
meg, vagy újszerű vállalkozói kez-
deményezések vannak folyamat-
ban. Kőszeg felől a faluba érkezve 

látható a valamikori, leromlott 
állapotú irodaház korszerű, több-
lakásos társasházzá alakítása. Az 
épület közelségében termelői piac 
nyitása valósulhat meg. Előkészítés 
és bíztató szervezés alatt áll a volt 
iskolaépület Apáczai Waldorf Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tagintézményeként való mű-
ködtetése.
Bár a 2020-as esztendő sokszor 
akadályokba ütköző, mégis látvá-
nyos, zömében sajáterős fejleszté-
sei hosszú távon élhetővé teszik a 
növekvő lakosságszámú települést.  
Kőszegszerdahely minden lehetősé-
get kihasználva továbbra is pályázik 
útfelújításokra, közterület karban-
tartására alkalmas eszközbeszerzé-

sekre, kiemelt figyelmet fordít jóléti 
szolgáltatásokra, környezet és kö-
zösségfejlesztésre. Garanciát jelent 
ehhez, és köszönet illeti a település 
polgármesterét, aki a közösség ér-
dekeit mindenkor előtérbe helyezve 
a falu látványos fejlődését szolgálja. 

KZ

Diktátum és Szent Márton
Ólmod: November 11-én a Tria-
noni diktátumot felidézve a ha-
gyományok szerint koszorúzott 
Ólmodon a 11-es Huszár ezred 
Hagyományőrző Egyesület. Hu-
szárruhába öltözve, lovas hagyo-
mányok szerinti viseletben érkez-
tek az egyesület tagjai, akiket a 
Marton Szállás lovasai kísértek. A 
trianoni emléktáblánál Hergovich 

Vince polgármester köszöntötte a 
hagyományőrzőket, a lovasokat, 
majd a járvány okán kis közösség-
ben koszorút helyeztek el.
November 7-én megtartották a 
lampionos felvonulást Szent Már-
ton tiszteletére Horvátzsidánytól 
Ólmodig. A COVID-19 betegséghez 
igazodó kereteken belül tartották 
meg a hagyományos programot.
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Útvonal        Időpont
Kórház utca 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház utca 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

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

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Nemezgyár jelenéről
A százéves múltra visszatekintő Ne-
mezgyárnak 2016. október 20-tól 
új tulajdonosai vannak. Multifelt 
Factory Kft. névvel viszik tovább a 
nemezgyártás kőszegi hagyománya-
it. Két budapesti asszony vásárolta 
meg a telephelyet, az idei eszten-
dőben Fodor Ilona magára maradt, 
a társa, Hargitai Éva elhunyt. A 
közgazdász végzettségű Ilona vágya 
volt, hogy egy termelő üzem legyen 
a közös vállalkozásuk. December 
8-án Kőszegen COVID-helyzetben 
beszélgettünk az ügyvezetővel, aki 
másnap már a fővárosban volt. Fon-
tolgatja, hogy esetleg Kőszegre köl-
tözik, de tény, hogy a Kft. nagyobb 
vásárlói Budapesten működnek.
– A Nemezgyár jellegzetes termé-
ke volt a dekorációs, illetve az ipari 
célokat szolgáló nemez – mondta 
Fodor Ilona. – A cég megvásárlását 
követően az ipari nemez egyre na-
gyobb mennyiségben érkezett be az 
országba távolkeletről, és átalakult 
a dekorációs anyagok hazai fel-
használása is. A társammal már az 
indulásnál új piaci szegmens kiala-
kítását kezdtük meg, piackutatást 
végeztünk a vásárlás előtt. Azt vet-
tük észre, hogy Nyugat-Európában 
reneszánszát éli a gyapjú, mert a 

természetes anyag 
jó fizikai tulajdon-
sággal rendelkezik. 
Ezért elterjedt a fel-
használása a belső 
építészetben fal-
burkolatok, hang-, 
zajelnyelő akuszti-
kai panelok formá-
jában. Hazai viszonylatban kiemelt 
célunk volt, hogy a nemez tulaj-
donságait a belsőépítészek megis-
merjék. Azt is kerestük, hogy a ne-
mezből milyen továbbfeldolgozott 
termékeket lehet előállítani, cél 
volt, hogy a nemezt ne méterben 
adjuk el, hanem valamilyen piac-
képes termékbe ágyazva. Átalakult 
a termékstruktúra: gyártunk többek 
között gyapjúfilcből táskákat, ülő-
párnát, építészeti vonalon akuszti-
kai kész paneleket. Az idei év volt 
az első, amikor beérett ez a munka. 
Örömmel mondom, hogy több iro-
daházban, kereskedőnél ott vannak 
a gyapjúfilc késztermékek.
– Vagyis elkezdődött a továbbfel-
dolgozott termékek értékesítése?
– Azt látjuk, hogy a vevő kész-
terméket szeretne vásárolni. Ez 
számunkra igényel egy gyártáson 
kívüli munkát is, mert a végter-

méket a cégünk adja át a vevőnek. 
Minden munkafázisért, amit az 
alvállalkozó végez, mi vagyunk a 
felelősek a vevő felé. A termékeink 
gyártását Kőszegen és környékén 
működő alvállalkozókkal meg tud-
tuk oldani. Kialakult egy működő-
képes kapcsolatrendszer úgy, hogy 
első osztályú termékeket tudtunk 
átadni a vevőknek.

– Mi a helyzet az ipari fel-
használású anyagoknál?
– Az idei évben kicsit nőttek 
az igények. Nem beszélnék 
nagy lendületről, feltételez-
hető, hogy a vírushelyzet 
miatt kevésbé megbízható 
időpontban érkezhet be kül-
földről a megrendelés. Jönnek 
hozzánk az új vevők, azt nem 
tudom, mennyien maradnak 
meg. Előnyünk, hogy mivel mi 

gyártunk, kiszámítható határidővel 
szállítunk.
– Milyen a kft. eredményessége?
– Tízen dolgozunk, a vírus hatása 
hozzánk is megérkezett, most azt 
látom, hogy az elmúlt évhez képest 
csak kisebb mértékű lesz az árbe-
vétel csökkenése.

Kámán Z
fotó: RepeszTech

AKTU
ÁLIS

Oklevelek
Díszdiplomákat kaptak, akik több 
évtizede vették át a pedagógusi 
oklevelüket.
Platina (75 év) oklevelet kapott: 
Surányi Imréné sz. Fatalin Erzsébet 
Rubin (70 év) oklevelet kapott: Ke-
lecsényi Józsefné sz Horváth Anna 
– Németh Lászlóné sz. Schwahofer 
Vilma – Rákosi Györgyné sz. Faze-
kas Edit – Döbrősy József.

Vas (65 év) oklevelet kapott: Gráf 
Lászlóné sz. Árbócz Györgyi – Kiss 
Tiborné sz. Marhold Mariann – Su-
lyok Károlyné sz. Lóránt Irén – Soós 
Gyuláné sz. Sas Erzsébet – Tancsics 
Györgyné sz. Hauczinger Irén – Ke-
lemen Józsefné sz. Szűcs Anna Éva.
Gyémánt (60 év) oklevelüket ve-
hették át: Németh Jánosné sz. Papp 
Gabriella – Németh János.
Arany (50 év) oklevelüket vehet-
ték át: Feigl Lajosné sz: Milos Kata-
lin – Tóth László. 
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Adventski vijenac
Adventska doba ili Došašće je pripravljanje na 
sám Božić, na Jezuševo rodjenje. Prve advent-
ske sviće su se 29. novembara, nedilju nažgale 
na adventskimi vijenci. Četire adventske sviće 
simboliziraju četire tajedne pred Božići. Nekada 
su na adventski vijenac postavili 24 sviće, 20 
malih, bijelih i 4 črljene. Velike su upalili nedilju, 
a male sviće svaki dan. Ovako su sviće svakod-
nevno spominjale vjernike na duhovno priprav-
ljanje. Črljene i bijele farbe spominjaju nas na 
Jezuševu žrtvu i pobjedu.U nekoj drugoj tradiciji 
se stavu tri ljubičaste i jedna ružičasta svića na 

vijenac, kot znak pokore i radosti Jezuševomu 
dolasku. Vijenac u kolobaru/krugu simbol je vje-
kovječnog života kot i na njega upletene zelene 
grančice od jelve. Svaka adventska svića, s tim 
i svaki tajedan, isto u sebi nosu simboliku. Prva 
svića je postilica ili prorokova svića – simbolizira 
nadu i iščekivanje. Druga svića je pomirilica ili 
betlehemska svića – označava mir.  Treta svića  
je pastirska – slavi radost i veselje. Četvrta svića 
je svića andjela i doprimi – ljubav. Ljetošnji Ad-
venat je malo drugačiji zbog pandemije Corona-
virusa.Vjerski susreti – adventski koncerti, otva-
ranje adventskih oblokov, zornice, sv. maše,…
su zbog liječničkih uputnih pravila ili zabranjeni 
ili premešćeni na internetski val ili su u manjem 

broju poišćeni. Pripravljenje na najveći kršćanski 
svetak ali familijarno, obiteljsko i osobno mo-
remo pripraviti. Moramo najti mogućnost da 
ljubav, radost, mir i veselje nudimo našim naj-
bližnjim, pominkom,  ponašanjem i djelovanjem. 
Molitve naše će stignuti do vjekovječnoga Boga, 
da nam i ovo ljeto na Božić pošalje radostnu vist 
Jezuševoga rodjenja.
Adventi készülődésünk  egyik  hagyományos  
eseménye az adventi koszorú gyertyáinak 
meggyújtása. Az örök életet szimbolizáló kör 
alakú koszorú gyertyáinak jelentése – re-
mény, béke, öröm és szeretet – a felkészülés 
lelki tevékenységeiben is iránymutatást nyújt. 

Marija Fülöp Huljev
Foto: Internet

Német nemzetiségi hírek
Adventskalender in Schwaben-
dorf /Adventi kalendárium
Kőszegfalva ablakaiban

A Kőszegi Német Önkormányzat 5 éve kez-
deményezte, és immár hagyomány, hogy 
Kőszegfalván 24 ház ablakát a december hónap 
valamelyik napjának számával feldíszítjük, mint 

egy „ablakkalendárium”-ot. Ezeket 
a kis óvodások séta közben örömmel 
fedezik fel. Karácsonyig minden nap 
más család készségesen és nagy 
kedvvel vesz részt ebben, az adventi 
várakozást így is szebbé téve. Nagyon 
köszönjük mindenkinek! 

Der Nikolaus kam zu 
Fuß / A Mikulás gyalog 
érkezett

Ablakokban figyelték és várták a kis 
gyerekek a Mikulást és krampuszait 
december 5-én este Kőszegfalván. 
Ahol kicsi gyereket talált, egy cso-
magot rakott a kitisztított csizmákba. 
Persze előtte énekelni vagy verset is 
kellett mondaniuk a piciknek… majd 

az ajándékkal megtöltött csomagot izgatottan 
bontották ki. Köszönet érte!
Sajnos az adventi koncertek elmaradtak az idén, 
és közmeghallgatást sem tudtunk tartani, így 
ezúton kívánunk áldott adventi időt, boldog Ka-
rácsonyt, és egészséget az új esztendőben! 

Im Namen der Deutschen Selbst-
verwaltung wünsche ich Ihnen 
eine gesegnete Adventszeit, frohe 
Weihnachten und Gesundheit im 
neuen Jahr!           

                        Kőszegfalvi Ágnes  
NNÖ elnöke

valamelyik napjának számával feldíszítjük, mint 



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1050 Ft 1250 Ft 2350 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1400 Ft 1500 Ft 2600 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1450 Ft 1550 Ft 2650 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1490 Ft 1590 Ft 2690 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1650 Ft 1750 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!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
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Egy szerencsés kiállításról
A „Csók István Művészkör” szeren-
csésnek mondhatja magát. Egy hó-
napja még megtarthatták tervezett 
kiállításuk megnyitóját az Írottkő 
Hotel halljában. A képek még most 
is megtekinthetők volnának, de – a 
téma hiába aktuális – a korláto-
zások január 11-ig biztosan nem 
engednek hasonló rendezvényeket. 
A „Gyermekrajzok” című kiállítást 
Básthy Béla polgármester nyitotta 
meg november 7-én. Közreműkö-
dött Gerber Kata és Gerber Petra.
A pandémia tavaszi időszakában 
hirdettek pályázatot diákok számá-
ra. A téma: hogyan élték meg azt 
az időszakot, amikor nélkülözniük 
kellett az iskolai közösség hiányát, 
milyen gondolatok foglalkoztatják a 
korosztályukat. Születtek állatokat, 
tájakat… ábrázoló festmények, raj-
zok, de a nonfiguratív ábrázolás sem 
hiányzott. A „fő falra” egészen kiváló 
gyermekrajzok is jutottak. A bírák 

nem utasítottak el senkit. A kősze-
gi iskolák huszonnyolc tanulójának, 
összesen harmincnyolc szépen be-
keretezett rajza került a falakra. Al-
kotóik közül sokan életük első nyil-
vános városi bemutatóján lehettek 
„ünnepelt kis művészek”.  Oklevél 
és tárgyjutalom járt mindenkinek. 
A művekből naptár készült. A leg-
jobb tizenhárom rajz szerepel a 
kiadvány lapjain. Alkotóik ezekből 
is kaptak egyet-egyet. (Mellette ott 
volt egy-egy ajándék maszk is, ame-
lyeket Kőszegi Flóriánné készített.)
Gyerekeknek, gyerekekről szólt a 
délután, és – igen, mindenki érez-
hette – nemcsak a „Csók István 
Művészkör” mondhatta magát sze-
rencsésnek. Vidám színek és formák 
emlékével, valamint az egyik rajzon 
megjelenő felszólítással („Vigyázz 
az egészségedre!”) térhettek haza 
a látogatók. 

TáF.

A színházunkról
A K őszegi Várszínház annak ellené-
re, hogy a járvány megnehezítette 
az évadot, sikerrel zárta a nyarat, 
és ebben az esztendőben is meg-
lepték a közönséget: őszi bérletet 
hirdettek.
„Ha csak kis időre is, de színvo-
nalas összeállítást kínáltunk. Saj-
nos a járványhelyzet miatt az elő-
re eltervezett csecsemőszínház 
és a gyermekszínházi előadások 
már eleve nem kerülhettek be-
mutatásra” – nyilatkozta Gelencsér 
Ildikó művészeti vezető. 
Keserédes szájízzel, de nagy öröm-
mel indították az öt előadásból álló 
felnőtteknek, családoknak szóló 
őszi előadásaikat. Minderről így 
beszélt a művészeti vezető:
„A májusi karantén alatt született 
Grecsó Krisztián: Vera c. darabjá-
val kezdtünk, és ismét csodálatos 
alakítást láthatott a közönség 
Grisnik Petra jóvoltából. Ezután 
egy olyan előadás következett, 
amit nagyon vártunk, hiszen a 
kőszegi Varga Ádám végre ,,ha-

zatért”. Hihetetlen energiával és 
alázattal töltötte meg a színpa-
dot és az estét, nagy örömünkre. 
És itt sajnos véget is ért az öröm, 
mert az utolsó nap volt, amikor a 
színházak nézőket fogadhattak.”
A Kőszegi Várszínház őszi sorozatá-
ból három előadás nem valósulha-
tott meg: a Karádyról szóló zenés 
monodráma, a családoknak szóló 
János Vitéz, és az igazán önfeledt 
nevetést ígérő Telefondoktor.  
Ha a körülmények engedik, 2021 
tavaszán bepótolja „lemaradását” a 
várszínház, és újra találkozhatunk 
a nézőtéren és a színház közösségi 
terein. 
„Hisszük és tudjuk, hogy semmi 
sem lehet fontosabb, mint az 
egészség! De abban is hiszünk, 
hogy a színházi előadások, kon-
certek is fontosak az egészséges 
lélekhez. Ebben a szellemben 
dolgozunk és optimistán készü-
lünk a nyári évadra” – foglalta 
össze a üzenetet Gelencsér Ildikó.

TáF.A nehézségek ellenére
A Kőszegi Művészeti Egyesület is 
kihívásokkal teli évet zár: „Annak, 
amit 2019 végén terveztünk, csak 
szerény részét tudtuk megvaló-
sítani. Kamper Lajos és Erhard 
Ehm kiállítása februárban került 
megrendezésre a kőszegi vár lo-
vagtermében. ’Női művészek’ cím-
mel nagyszerű közösségi kiállítás 
nyílt meg március 06-án ugyanott. 
Az Arc című vándorkiállításunkat 
március 11-én éppen berendeztük 
Bernsteinben, a Sziklamúzeum-
ban, amikor a március 13-i meg-
nyitót le kellett mondanunk” – nyi-
latkozta az egyesület vezetősége.
„Ráadásként” Marilies Förster-
Romswinckel nagysikerű kiállítását 
még megnézhettük a várban, az-
után véget ért az egyesület társa-
sági élete is. A kényszerkörülmény 
megfosztotta a művészközösséget 
a megszokott hétköznapok lehető-
ségeitől. „Hiányoznak az emberi 

kapcsolatok, a testközeli együtt-
lét, a személyes tapasztalatcsere, 
a közös élmények” – fogalmazták 
meg. Majd kiemelték: „Biztatásul 
adjuk tovább a többi egyesület-
nek, közösségnek: A nehézségek 
ellenére elmondhatjuk, van mire 
emlékeznünk, és ÷van jelen, amit 
a sok korlátozás ellenére is érté-
kelnünk kell, és van jövőnk, amit 
– némi bizonytalanság ellenére 
is – közösen tudunk alakítani.” 

***
A Kőszegi Művészeti Egyesület el-
nöke is szerzője egy karácsonyra 
megjelenő kötetnek. Az Isten és a 
világ – Tóth Csaba szakrális műveit 
bemutató 121 oldalas kiadvány első 
részében a kiemelkedő minőséget 
teremtő kedvelt festőművész 1991-
től 1996-ig terjedő alkotói időszakát 
dolgozta fel Lőrincz Zoltán. A kötet 
értékes karácsonyi ajándék!

TáF.

FŰRÉSZLAP ÉLEZÉS 
Érdeklődni munkanapon 16 óra után

vagy szombat délután. 
Telefon: 06 70 662 8596

 

Az Írottkö Natúrparkért 
Egyesület és a Tourinform 

munkatársai békés karácsonyt, 
eredményes, boldog új évet 

kívánnak!  

EEEEEEE fooor
m 

na
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Nem mindenki figyel erre
Kőszegi műemlékek idén történt felújításával, 
alapvetően a szépséghibák művészi módon 
történt kijavításával letette a névjegyét Kamper 
László grafikusművész. „Az életre kelt szobor 
emberi kapcsolatokat ápol” – fogalmazta meg. 
Határozott a szándéka, hogy meg kell védeni a 
város történelmi múltját őrző értékeket, és át kell 
adni az utókornak. Üzenetet küld a jelen embe-
rének: „Vigyázzunk nemzeti örökségünkre!” 
Tudja, mondja, nem mindenki figyel erre. Amikor 
a nyáron javította a Jurisics téren magasba nyúló 
Mária-szobor talapzatán talált hibákat, próbálta 
megértetni másokkal, hogy a díszes vaskapualj 
nem játszótér, nem ülőhely, nem is a vásározók 
kőnehezéke. Vajon ki figyelmeztetett bárkit is 
arra másokat, hogy a „díszlánc mögötti terület 
egy másik világ”. 
A Kálvária-templom környékén megtalálta a te-
rület „egykori őrzőinek” lenyomatát, azt is, amit 
a jelenkor „renitensei” végeztek el. A Fájdalmas 
Szűz-kápolna egyik szobrát először eltörték, az-
tán el is vitték. Kamper László munkája lévén 
lehetett egy másik ősi angyalszobrot pótlásként 
elhelyezni. Általa kapott időjárás elleni védelmet 
a templom kapuja, hiánypótlást a „corpus” és 
ugyancsak a keresztekre feszített két lator. Az ott 
töltött napok megerősítették benne, hogy a Kál-
vária-hegy sok-sok ember számára nyújt békés 
fohászra lehetőséget, a természet közelségével 
ad lehetőséget pihenésre. Azt is megtapasztalta, 
hogy milyen jók, beszédesek tudnak lenne az 
emberek, jó hangulatú buzdító kívánságokkal 
árasztották el a restaurálást végző szakembert. 
Új köntöst kaptak a szenvedés állomásait jelké-
pező kápolnák. Nemcsak az aranyozott díszek-
nek van értéke, hanem – talán elsődlegesen 
– az aranykezű munkának, amit Kamper László 
végzett el a Stációkon.

Lelkesen beszélt azokról a 
percekről, amikor befejez-
te a Szegényháznál lévő 
szobor pompássá tételét. 
Az omladozó falai tövében 
dacolt az idővel az 1740-
ben faragott, ezüstös lili-
omot szorító Mária szob-
ra. A közelben élő egyik 
lakó köszönetet mondott 
Kamper Lászlónak az el-
végzett munkáért, és hoz-
ta is a saját virágját Mária 
dicséretére. Az, hogy a 
szobor környezete nyáron 
virágba borult, a Kőszeg-
szerdahelyen élő nyugdí-
jas kertész adományának 
köszönhető. A közeljövő-
ben megvalósuló felújítása után a Szegényház 
nehéz helyzetbe került családoknak nyújt me-
nedéket.
Az Árpád teret ékesítő Mária-szobrot dolgos 
kezek 1723-ban alkották meg, ezért viselheti a 

város legrégebbi Mária-
szobor címét. A szebbé 
tételét vállaló művész 
szavai szerint: „Lenyű-
göző az alkotás nemes 
egyszerűségében rejlő 
ünnepélyesség”.
A hegyoldalban végzett 
munkák után a Plébánia 
épületének homlokzatán 
álló Szent Imre faszob-
rának állagmegóvása 
követte. A restaurálás-
hoz értő mester szavai a 
szobor „ijesztően rossz 
állapotáról” szóltak. A 
kis szobrocska alkotójá-
nak ügyességét méltatta 
Kamper László. 
A város értékeinek meg-
óvásáért dolgozó sok-sok 
kiállításon szereplő mű-

vész csak a barátok kérésére vállalta, hogy a 
munkái kapjanak nyilvánosságot, mert szerinte 
nem a személy a fontos, hanem a történelmi ér-
ték, amit mindannyiunknak védeni kell.

Kámán Z

Szelíd íveivel a Várkör gyengéden öleli körül a belvá-
rost. Az egykor védelmet nyújtó városfal kontúrján be-
lül ma is oltalmat talál a nyüzsgő világ zakatolásától 
űzött vándor. A város ölén, a szívhez közel, mégis törté-
nelmi távlatokban.

A horizont fölé magasodó Kőszegi-hegység lankái tá-
maszt nyújtanak a szemnek, lágy gesztussal karolják fel 
a város tömegét. Pazar díszletet kínálnak az önmagá-
ban is festői látvány köré, teret engedve a fantáziának, 
kalandokat kínálva a természet szerelmeseinek. 

Megdobban a szív. A város keblére öleli a feléje barát-
sággal közeledő embert, örök élményt, pozitív nyomo-
kat hagyva a bensőben. Ez a szimbolikus ölelés össze-
kapcsolja a személyes és történelmi időt, meghódított 
és meghódítani vágyott tereket. Régit az újjal. Időst a 
fiatallal. Ismerőst az ismeretlennel. Helybélit az érke-
zővel.

Ölellek. Kőszeg

Köszöntések
Básthy Béla polgármester képeslappal köszön-
tötte a város szépkorú lakóit születésnapjuk al-
kalmából: Varga Jánosné Vlasits Anna (91 éves), 
Horti Józsefné Horváth Mária (93 éves), Huber 
László (91 éves), Brückler Józsefné Mondl Mária 
(97 éves), Zechner Antalné Ágfalvai Etelka (93 
éves), Mészáros Józsefné Csizmadia Anna (91 
éves), Magyar Józsefné Kasper Márta (95 éves) 
és Németh Istvánné Koltay Magdolna (90 éves).

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Varga Renáta és Simon Ádám 
lánya Lara, Faragó Regina és Honvéd Dániel 
fia Máté, Pados Szabolcs és Varga Hanna lánya 
Karola, Gálos Lajos és Kocsis Renáta lánya Bí-
borka Ella.

HÁZASSÁG: Rácz Mónika – Somlán Róbert 
Benjámin, Bajnok Linda – Léhmann Gábor, 
Kutschi Szabina – Wölfer Tamás, Mersich Kata 

– Szabó Gábor, Bali Rita Zsuzsanna – Szente 
Tamás.

HALÁLOZÁS: Toldi Péter, Gödölle Gyula Ist-
vánné szül. Horváth Ágota Mária, Kőszegfalvi 
Sándor, Tonházi Miklós, Baranyai Zsolt Krisz-
tián, Soproni Zoltán Ernő, Rábai József, Dr. 
Grozdits Károly, Kiss Vincéné szül. Pászner 
Anna Jusztina, Döbrössi Zoltánné szül. Korényi 
Katalin, Kendik Gézáné szül. Döbrössi Klára.
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Búcsú Soproni Zoltán pékmestertől 
Soproni Zoltánt Kőszeg város 
polgárainak nem kell bemutatni. 
Egyike volt azoknak, akik legelő-
ször váltak önálló vállalkozóvá. A 
Soproni Sütöde 1986-tól fogalom 
Kőszegen. A Büki gyógyfürdőben 
először kürtőskalács sütéssel fog-
lalkozott maszekként, ezzel ala-
pozva meg a családi vállalkozást, 
mely már több tucat embernek ad 
munkát. Kőszeg után megvette a 
csepregi üzemet, így a cég 63 tele-
pülésre szállít friss pékárut. 2020-
ig mint nyugdíjas irányította csalá-
di vállalkozását, büszkén két fiára, 
akik tovább viszik az ipart. 
Elszegényedett, egykori fogadós 
családból származott. Mint rend-

szeridegen végezte el a pék-cukrász 
szakmunkásképzőt. Az állami szek-

torban sok idős mesterrel dol-
gozott együtt, akiknek korábban 
önálló üzletük volt. Sokat tanult 
tőlük, és mindig tisztelettel emlé-
kezett rájuk.
Az elmúlt évtizedekben ren-
geteget segítette szponzori 
tevékenységével a kőszegi és 
Kőszeg környéki intézményeket, 
civil szervezeteket. Bármilyen 
egyesület, vagy közösség fordult 
hozzá segítségért, mindig önzet-
lenül és anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül segített.
E mellett a rendszerváltást köve-
tően közéleti szerepet is vállalt, 4 

éven át volt önkormányzati képvi-
selő az Ipartestület színeiben.

Ezek a száraz tények. De e mögött 
látnunk kell a köztiszteletben álló 
kőszegi polgárt, az Ipartestület osz-
lopos tagját, a jó kedélyű szorgal-
mas iparost, aki a legbonyolultabb 
kérdést is le tudta fordítani a hét-
köznapok nyelvére. Tisztelte és ér-
tékelte a becsületes munkát. Ha Ő 
becsült valakit, annak rangja volt a 
városban. Sokszor tértek be a ven-
dégek az Ő „reggeli” idején a sü-
tödébe baráti beszélgetésre, vagy 
éppen tanácsot kérve. Egy küzdel-
mes élet ért véget 2020-ban. Egy 
POLGÁR távozott közösségünkből. 
De visszatekintve a pékmester 
büszkén vallhatná: „A jó harcot 
megharcoltam, a pályát végigfu-
tottam, hitemet megtartottam.”

Búcsúznak kőszegi iparos 
társaid

Pisti emlékére
A döbbenet, amely érte kis létszá-
mú karitász csoportunkat, szinte 
belénk markolt: Csizmadia István 
munkatársunk halálhíre.
Pisti kitartóan, végtelen nyugalom-
mal végezte karitatív munkáját. 
Még halálát megelőző negyedik 
napon a Soproni Pékségből vitte az 
adományt a közösségi házba. Fel-
adatai közül elsőként az Evangé-
likus Szakközépiskola konyhájáról 
kapott friss ételt szállította a kö-
zösségi házba, és részt vett rászo-
rulóknak való átadásában. A kari-
tászmunka szinte minden fajtájából 
kivette a részét. A hét öt napján 
minden reggel fogadta a TESCO-
ból érkező ételszállítmányt, majd 
csomagolta, és segített a szétosz-
tásban. Kivette a részét a karitász 
események szervezéséből. A kará-
csonyfa díszítése minden évben az 

ő keze munkáját dicsérte, vállalta a 
hajnali misék után a diákok regge-
liztetését. 
Pistit igazán pótolhatatlan segítő-
nek érezve, halála estéjén közös 
időpontban érte mondott imával 
búcsúztunk el  Tőle. 
Adjon az Úr örök nyugodalmat 
Neki, és munkájáért, emberségért 
bőséges jutalmat Odaát.
Emlékét szívünkben megőrizzük!

Kőszegi Jézus Szíve Karitász 
munkatársai

Gyermekek ajándékozása!
Az ÖSSZEFOGÁS KŐSZEGÉRT EGYESÜLET 250 ajándékcso-
maggal szeretné a Kőszegi Gyermekek Karácsonyát szebbé tenni. 
Megszokott adventi gyertyagyújtásunk most nem lehetséges, ezért 
SalaMandel eljuttatja Önökhöz a meglepetéseket! Arra kérjük a 
Szülőket, hogy a 0670/3256524 telefonszámon jelentkezze-
nek a Kőszegi Karácsonygyár Igazgatónőjénél, Briginél, ha 14 
éven aluli gyermekük örömmel fogadná ajándékunkat! Köszönjük az 
ajándékozást lehetővé tevő rengeteg felajánlást!!! Kizárólag telefonon 
várjuk a jelentkezéseket, készleteink erejéig.
Jelentkezési határidő: december 17. csütörtök 18.00.

Összefogás Kőszegért Egyesület

Karitász
November 27–29. között a TESCO 
áruházban gyűjtötték az adományo-
kat a Kőszegi Jézus Szíve Karitász 
önkéntesei. A tartós élelmiszerből 
860 kg-ot tettek a jó szándékú vá-
sárlók a karitász kosarába. Egy idős 
asszony egy kg cukrot adott át olyan 
boldogsággal, hogy az önkéntesek 
örökre megőrzik az asszony – ado-
mányozás örömét sugárzó – arcát. 
A gyűjtéssel a feladat nem ért véget, 
mert a 860 kg-ból 82 csomagot ké-
szítettek az önkéntesek. Jól ismerik 
a városban élő rászorultakat, akiket 

nemcsak az év végén, hanem több-
ségében nap mint nap támogatnak. 
Adventkor is mindenkinek névre 
szóló csomagot adnak a család 
létszámától függően. A karácsonyt 
megelőző ünnepi fogadások idén el-
maradnak, de az ajándékozás nem. 
A plébánián leadott adományokból 
(3.old) csomagot kapnak az ismert 
rászorultak, a hajléktalanok is. A 
plébániához tartozó filiák, falvak te-
rületén élő, nehéz helyzetben lévők 
is kapnak ajándékot.
A Brenner Ház parkoló felőli bejá-
ratánál van egy fogas. Oda visznek 
ismeretlenek ruhát, kabátot, cipőt, 
amelyek aztán új gazdára találnak.

Gyűjtöttek az Árpád-háziban. A Máltai Szeretetszolgálat a GLS 
csomagszállító és EMMI Köznevelési helyettes államtitkársága  segít-
ségével szervezett ajándékozáshoz csatlakozott az intézmény. A diá-
kok saját, de jó állapotú játékokat hoztak be otthonról, gyűjtötték több 
irányból, és azokat bevitték az iskolába. Az összeállított csomagok a 
szervezők közreműködésével jutnak el a rászoruló gyermekekhez.
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Határátkelő – ’melósjárat’ – Csónakázótó
A 87-es út új határátkelő pontjának 
megépítésével egy korszak biztosan 
feledésbe merül. November 26-án 
délig lehetett autóval a régi határ-
átkelőnél átlépni. Nem tudjuk ki 
tehette meg ezt utolsóként, de azt 
tudjuk, hogy 2007. december 20-
án éjfélkor történt meg Kőszegen 
is schengeni határnyitás, amikortól 
szabadon – határőrizeti ellenőrzés 
nélkül – lehetett az ellenőrző 
ponton átlépni Ausztriába. A 
Kőszegi Hírmondó tudósítása 
szerint „a határnyitás első 
pillanataiban sötétbe bo-
rult a kőszegi határátkelő. 
összegyűltek az aktív és a 
nyugdíjba vonult határőrök, 
Himnuszt énekelve élték át 
a történelmi pillanatot”. Éj-
félkor Takács Mónika zászlós, 
ügyeletvezető helyettes zárt 
le egy történelmi pillanatot. 
Akkor így nyilatkozott: „A 
késő esti órákban megin-
dult a ’melósjárat’, Ausztri-
ában dolgozók jöttek haza. 

Sokan kérték útlevelükbe – az 
utókornak megörökítve – a kő-
szegi határátkelő aznapi bélyeg-
zőjét”.
A szigorú határellenőrzési kor-
szakból három épület maradt meg 
2020. december 5-ig. A főépület, 
amelynek sorsát nem ismerjük, 
valamint a magyarországi oldalon 
vámellenőrzést szolgáló fémvázas 

épület, és a határőrök 
figyelőtornya, ahonnét 
a katonák ellenőrizték 
a határátlépést. A jövőt 
sejteti, hogy ez a két 
épület nem marad meg 
a következő nemzedé-
keknek. A torony igazi 
múltidéző lehetne száz 
év múlva is. Ezért mu-
tatjuk be fotón a 2020. 
december 5-i állapota 
szerint. 
Kőszeg határváros lé-
vén, sokan érkeztek a 
városba katonaként 
távolról, közülük most 
is itt élnek velünk, és 
részt vesznek a min-
dennapi életben. Kiss 
Bandi (fotó) egykori 
határőrszázados no-
vember 27-én elhunyt. 
Apja magyarsága miatt 1947-ben 
a Felvidékről kitelepítették, így ér-
kezett új hazába. Sorkatonából tiszt 
lett, majd a Hörman-forrásnál lévő 
laktanyába került, és Kőszegre, a 
Petőfi laktanyába. A felvidékről 
származó férfi – FEP-en, forgalmi 
ellenőrzési ponton tevékenykedve 
– még látta azt a figyelőtornyot, 
amely jelenleg a sorsára vár. A Kiss 
Bandi, mert a volt katonái így hív-
ták, tették közzé halálhírét, azt is, 
hogy „Mi volt határőrök tudjuk 
azt, hogy Bandi bácsinak meny-
nyire a szíve csücske a 
Csónakázótó”.
Miért is? Erről nyilatko-
zott 2013-ban a kávé-
szünet rovatban:
– ÷A lakótelepre a fe-
nyőket a Hörmannról 
hoztuk és a katonáim 
ültették. Dr. Csiszár 
Károly akkori tanács-
elnök vetette fel azt is, 
hogy csónakázó tavat 
kellene létesíteni a 
homokbánya helyén. 
Éppen itt voltak a 
műszakiak, a lakta-
nyában állomásoztak 
hatalmas gépeikkel. 
Bágyi János ezredes 
úr ugyan nem enge-
délyezhette, de jóin-
dulatból tudomásul 

vette, hogy Réda János őrnagy 
és Novák László főtörzsőrmester 
emberei egyengetik a nehézgép 
szakasz gépeivel a tó medrét. Ma 
már talán senki nem tudja, hogy 
alapvetően katonáknak köszön-
hető a kőszegi Csónakázótó”.
A Csónakázótó a város legszebb 
természetes környezeti pontjainak 
egyike. Köszönet jár mindazoknak, 
akik az elindításában részt vettek, 
és azoknak a horgászoknak, akik 
nap mint nap gondozzák.

Kámán Z

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

A kedvezményes havidíj feltételei: 
Az előfizető vállalja a negyed éves előre 
fizető számlázási időszakot, PDF alapú 
elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG

• Az ölelés gyógyít, csökkenti a stresszt. Ellazít, oldja 
a feszültséget, segít megélni a pillanot.

• Mélyíti a bizalmat és biztonságérzetet ad, 
segít a félelmek leküzdésében.

• Az ölelés által növekszik önbecsülésünk is, 
átérezhetjük, hogy fontosak vagyunk más számára.

• Boldogságérzést ad, szervezetünkben ilyenkor 
megnövekszik a szerotonin és az oxitocin hormon 
szintje („örömhormon” és „szeretethormon”). 

• Egy nagy ölelés felér egy meditációval vagy egy 
kiadós nevetéssel, ez pedig életenergiával lát el 
bennünket.

• Segít megnyugodni, kiegyensúlyozottá tesz, így 
érdemes természetes „nyugtatóként” alkalmazni.

• Az ölelés megtanít adni és kapni.

Ölellek.
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Futsal: Töredezett bajnokság

A labdarúgó szövetség az alsóbb osztályokban a csapatokra bízta, vállal-
ják-e a játékot. A nagypályás megyei első és harmadosztályban megállt az 
élet. A csapatok valamikor 2021-ben folytatják. A tavaszi szezon február 
21-én rajtol, de a halasztott mérkőzéseknek még nincs új időpontja. A 
megyei harmadosztályban, a Kőszegfalva csoportjában is a 13. forduló 
volt az utolsó teljes kör. A 14-dikben a mérkőzések felét, a 15-ben csupán 
egyetlen mérkőzést játszottak le. A tavaszi nyitány február 28-án lesz. A 
pótlások időpontja még itt sem ismert.
A futsal NB III-ban (Futsal regionális bajnokság) induló Lóránt FC hazai 
mérkőzéseit a járványhelyzet miatt Répcelakon, a Répce Sportcsarnok-
ban kénytelen játszani, nem kevés többletköltséget vállalva magára. Hét 
ellenfelük közül a győri SzC Futsal, Sárvár és Pázmándfalu vállalta, hogy 
lejátssza a mérkőzéseket. A kőszegiek így a 4. fordulóbeli mérkőzésükkel 
nyitottak. Győrben az SzC Futsal Kft. ellen az első félidőben a házigazda 
jutott minimális előnyhöz. A második félidő elején sikerült fordítani, de a 
hajrá nem a kőszegiek szája íze szerint alakult. A győrieknél kiszakadt a 
gólzsák. Négy perc alatt négy találattal eldöntötték a mérkőzést. A záró 
percben elért góljuk már csak hab volt a tortán. A helyzet bármikor változ-
hat, de jelenleg úgy látszik, hogy a KLFC 2020-ban még egy mérkőzést 
játszik. A Répce Csarnokban fogadják Pázmándfalut.

Eredmény 4. forduló: SzC Futsal Kft.-Kőszegi Lóránt FC 6:2 (1:0), 
gólok: Szolyák, Fehár Dániel.

Foci: Utánpótlás számokban
A kőszegi utánpótlás csapatok szereplése a 2020-21-es bajnokság őszi 
szezonjában. A vírushelyzet miatt ezekben a bajnokságokban is vannak 
problémák, elmaradt mérkőzések, bizonytalanságok, de a kialakult erővi-
szonyok mutatják, hogy a Kőszegi Lóránt FC csaknem mindenhol jelentős 
tényezője a sorozatnak.
U19 Az éllovastól egy győzelemmel van lemaradva a KLFC. A közvetlen 
üldözőket egy, illetve három ponttal előzik meg, de azok egy-egy mér-
kőzéssel kevesebbet játszottak. A bajnokság első köréből két mérkőzése 
van hátra a Kőszegnek. Tabella: 2. Kőszegi Lóránt FC 11 mérkőzés /8 
győzelem /1 döntetlen /2 vereség /42:13 gólarány /25 pont. Legjobb 
góllövők: Németh Olivér 18. Sárga lapok: Lakihegyi Patrik, Németh Olivér 
3-3 . Piros lap: Márton Gergő 1. 
U14 „Szombathelyi csoport” A csapat a Haladással holtversenyben áll 
az élen, de a riválisa egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A kőszegiek 
még két mérkőzésük van hátra a bajnokság első feléből. Tabella: 1. KLFC 
9 /8 /0 /1 /60:7 /24. Legjobb góllövő: Albert Olivér 32 (Toronymagasan 
vezeti a bajnokság góllövő listáját is.).
Futsal utánpótlás:
U15 „B csoport” A KLFC eddig valamennyi mérkőzését lejátszotta. Egy 
mérkőzése van hátra: azon nem a kőszegi csapat az esélyes. Az elmaradt 
mérkőzések miatt a végső helyezést nehéz megjósolni, mivel a Kőszeg 
mögött álló VAFA és Söpte még jó pár pontot szerezhetnek. 5. KLSE 7 
/2 /1 /4 /42:41 /7. Legjobb góllövők: Varga Balázs 19, Abért Olivér 16. 
Sárga lap: Varga Balázs 1.
U13 A KLFC két csapattal nevezett. Az első villámtorna után az „A” csa-
pat élen áll. A „B” csapat egyelőre nyeretlen. A második torna tervezett 
időpontja (december 13.) egyelőre nem változott. „A” csoport” Tabella 
(1 kör után): 1. KLFC 4 /4 /0 /0 /37:7 /12. Legjobb góllövő: Zsoldos 
Szebasztián 12. „B” csoport Tabella (1 kör után): 4. KLFC 40/0 /0 /4 
/6:18 /0. Legjobb góllövő: Varga Zénó Szilárd 4.
U11 Ebben a korcsoportban is az első torna zajlott le. A győzelemre kevés 
esély mutatkozik, de a második helyezést mindkét csapat megszerezheti. 
Az „A” csapat Söptével, a „B” a Kék Sünikkel áll harcban az ezüstére-
mért. „A” csoport Tabella: 2. KLFC 4 /2 /1 /1 /8:5 /7, Legjobb góllövő: 
Pápai Szilárd 3. „B” csoport 3. KLFC 4 /2 /1 /1 /11:16 /7, Legjobb 
góllövő:Csánits Máté 4.

Ávár Imre (1949–2020)
Életének 71. évében elhunyt Ávár Imre a Kőszegi Latex egykori lab-
darúgója. Velemben szerette meg a labdarúgást, de mivel akkoriban 
Kőszeghegyalján nem volt focicsapat, Nemescsóban lett igazolt játé-
kos és csatárként lőtte a gólokat. Kőszegre kerülésekor a középpályán 
és a védelemben kapott helyet Jenkei Ede edző csapatában. 1970-
1978 között 165 mérkőzésen 6 gólt rúgott. Visszavonulása után az 
öregfiúk csapatának volt egyik szervezője és játékosa. 
A kőszegi labdarúgás fájó szívvel búcsúzik egy nagyon jó baráttól és 
játékostárstól. Emlékét megőrizzük !

Bozsoki Utánpótlás Futball
Rendkívüli őszt tudhat maga mögött a 2002-ben megalakult Bozsoki 
Sportegyesület. Kezdetben csak felnőtt csapattal rendelkezett az egyesü-
let. 2015-től azonban ifjúsági, U 19-es együttessel bővült az egyesület. Az 
idei évben pedig már két utánpótlás korosztályban is nevezett csapatot a 
Bozsok, a Bozsik Program keretein belül. A gyerekek az U6/7 és az U8/9 
korosztályban versenyeznek. Az ősz folyamán kettő-kettő alkalommal 
Kőszegen, majd Bükön is szerepeltek Bozsik Fesztiválon. A gyerekekkel 
szakképzett edző foglalkozik, várják az óvodáskortól kezdődően a lányo-
kat és fiúkat egyaránt! Jelentkezni a 06/70 6083737-es telefonszámon, 
Kratochwill Zoltánnál lehet.

A KŐSZEGI SE szebb napokat megélt Teke Szakosztálya új tervekkel vág 
neki a 2021. esztendőnek! A Magyar Teke Szövetség, Kőszeg Város Ön-
kormányzata és a  Kőszegi SE is megismerheti a kőszegi tekések terveit a 
jövőre vonatkozólag! A szakosztály négy helyszínen várja a Kőszegi Nyílt 
Tekebajnokság résztvevőit, januárban ausztriai helyszíneken. Információ 
és nevezés a 70/6052114 telefonszámon.
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