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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.JÁSZOL A SZÍVEKBEN
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ANGELICA LEÁNYKAR,
BÖNDITZ SZABOLCS ÉS GRÁF ZSUZSANNA 

MINDENT ELÁRUL
„Csillagoknak teremtője vigyázz min-
den emberekre, árvákra és özvegyek-
re, útonjáró legényekre” – népdalt 
Kodály Zoltán feldolgozásában énekelte 
az Angelica Leánykar december 5-én 
a Jézus Szíve-templomban. Ahogy Gráf 
Zsuzsanna megfogalmazta a dal „min-
dent elárul a hitről, a reményről, Ko-
dály Zoltán gondolatairól”. A népdal 
az Árpád-házi iskola diákja, Bönditz 
Szabolcs szólóénekével is elhangzott. 
Az énekhangok elcsendesedével a taps 
ütemes lett, és hosszan tartott. Mindez 
a leánykar másfél órás koncertjének egy 
kicsi, de szívhez szóló része volt. Gráf 
Zsuzsanna és általa vezetett Angelica 
Leánykar a kitüntetések, díjak soro-
zatával rendelkezik. Eljöttek Kőszegre 
dr. Perger Gyula plébános meghívásá-
ra. A koncert vonzotta a közönséget, a 
templom a 16.00 órai kezdés előtt már 
negyedórával megtelt. Kezdetként Ave 
Maria hangjaival az énekesek méltóság-
teljesen indultak gyertyafény mellett az 
oltár irányába. Elkezdődött az érzéseket 
árasztó koncert, amelyet a mondatok 
nem adhatnak vissza, de a nézőkben, a 
hallgatóságban sokáig megmaradnak. 
Az előadás első részében, ahogy Gráf 
Zsuzsanna – Kőszeg Város díszpolgára 
– megfogalmazta, különböző népektől, 
zeneszerzőktől hangzottak el művek, 
amelyek arról szóltak, hogyan fogadják 
mások a csodálatos ünnepet, a kará-
csonyt. Majd a magyar nemzet kultúrá-
jához tartozó művet szólaltatott meg az 
Angelica Leánykar. Ó, gyönyörűszép ti-
tokzatos éj cím alatt dolgozta fel Kocsár 
Miklós a magyar nép karácsonyhoz kö-
tődő dalait. Több szólamban hangzott fel 
a közönség előtt az egyik legfőbb kíván-
ság: „Békesség földön az embernek”, 
és a karácsony angyala – egy meseszép 
énekben – lejött a mennyből. A koncert 
záróéneke, Kodály Zoltán Esti dalban 
kérte „Bátorítsa Szívünk álmát, Adjon 
az Isten Jó éjszakát”.

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán
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Megjelenés 
Kedves Olvasó! A következő 
lapszám január 17-én jelenik 
meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos ész-
revételeiket a lap alján meg-
adott elérhetőségeken szíves-
kedjenek megtenni! 

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos.szhely@gmail.com), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6450 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

EGÉSZSÉGBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

A következő évben is mindkét üzletünkben 
szeretettel várjuk 

széles áruválasztékkal és
hihetetlen akciókkal!

Fogadóórák időpontjai
BÁSTHY BÉLA polgármester: 2022. január 5. 
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2022. január 12.

TERPLÁN ZOLTÁN alpolgármester: december 15.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

FEKETE-PATAKI EDIT önkormányzati képviselő
december 15-én (szerdán) 17.00 – 18.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza földszinti ügyfélfogadó helyiségében.

TÁNCSICS PÉTER önkormányzati képviselő
december 17-én (pénteken) 8.00 – 9.00 óra között

fogadóórát tart a Városháza 137. sz. helyiségében. 

ÁLDOTT
KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET

KÍVÁNOK!
A KÖVETKEZŐ

ESZTENDŐ 
ADJON EGÉSZSÉGET, 

BOLDOGSÁGOT!

Ágh Péter
az Ön országgyűlési

képviselője A KÉP AZ OSTFFYASSZONYFAI TEMPLOMBAN KÉSZÜLT. 

facebook.com/aghpetervasmegye

Dvorákné Kővári Anikó

December 10-én
Dvorákné Kővári Anikó

örökre itt hagyta szeretteit.
A földi létét befejezte a

Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes

 örökös művészeti vezetője.
Örökül hagyta az életművét,

a Néptáncegyüttest.

FOTÓGALÉRIA
A lapszámban megjelent 
írásokhoz tartozó fotók 

elérhetősége:

bit.ly/kvfotok
linken,

a kereső címsorába írva.



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2021 . DECEMBER  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

3

Ü
N

N
EP

Dr. Székely János megyéspüspök 

Szeretetre születtünk
A II. világháború végén egy embert 
elhurcoltak málenkij robotra a Szov-
jetunióba. Ahogyan később elmesél-
te, a fogsága legnehezebb napja az 
első karácsonyuk volt. Már dec. 24-
én délelőtt halkabbak, szótlanabbak 
voltak a rabok. Este azután leültek 
a barakkban a nagy faasztal köré. 
Eleinte még úgy ahogy folyt a szó, 
de aztán egyszer csak elakadt. Egy-
re fojtogatóbb lett a csend. Akkor 
az egyik rabtársuk kiment, tört két 
fenyőgallyat, összeillesztette őket 
kereszt alakban, beletűzte a kis fe-
nyő-keresztet egy fél krumpliba, és 
odaállította az asztal közepére. Ez 
lett a kis karácsonyfájuk. Aztán a 
rabtársuk azt mondta: „Ne szomor-
k odjatok! Értünk is megszületett Jé-
zus Krisztus, a Megváltó, hogy akár 
kiszabadulunk innen valaha, akár 
nem, mégis szabadok legyünk!” 
Aztán még hozzátette: „Álljatok fel, 
imádkozzunk!” Az a rab, aki élve 
hazatért abból a fogolytáborból, 

elmesélte, hogy sok 
karácsonyt átélt még 
a további életében, 
ragyogó karácsony-
fákkal, sok-sok aján-
dékkal, de egy sem 
volt olyan izzó és igazi, 
mint ez a karácsony 
ott kinn a fogságban: 
karácsonyfa nélkül, 
ajándékok nélkül, de 
Jézussal együtt.
A karácsony: oda-
fentről jövő csoda. A 
lényege nem az, amit 
mi teszünk. Nem a 
csillogó karácsonyfák, nem a bő-
séges étkezések, nem a sok-sok 
ajándék, még csak nem is pusztán 
az emberi szeretet megnyilvánulá-
sai. A karácsony lényege odafentről 
jön, ingyenesen, csodaként. Advent 
arra való, hogy nyissuk, felkészítsük 
a lelkünket erre a csodára. Advent 
arra való, hogy kisöpörjük a lel-

künkből a sértettséget, a panasz-
kodást, az önmagunk körül forgást, 
arra való, hogy adjunk a szegény-
nek, hogy bocsánatot kérjünk, hogy 
segítsünk a házi munkában, hogy 
kimondjunk egy-egy őszinte szót, 
hogy megtegyük azt, amivel nagy 
örömet szerzünk valakinek, hogy 
letegyük a bűneink terhét, hogy 
időt szánjunk egymásra, önma-
gunkra, Istenre.
Az orosz fogságban az a különleges 
rab a szabadságról beszélt. Kará-
csony ennek az igazi szabadságnak 
az ünnepe. Annak a békének és 
örömnek az ünnepe, amit semmi-
lyen földi dolog nem tud adni, és 
semmilyen földi dolog nem tud el-
venni sem tőlünk.
A Biblia arról ír, hogy Isten tíz igé-
vel teremtette a világot, és ezzel 
utalni akar a tíz parancsolatra is, 
melyet így is neveztek: tíz ige. A 
Biblia arra tanít ezáltal, hogy a tíz 
parancs igéje (az erkölcs igéje) és a 
teremtés igéje ugyanaz. Az erkölcs, 

az isteni törvény objektív. Bele van 
teremtve a világba egy gyönyörű 
isteni harmónia. Bele van teremtve 
az atomokba, a sejtjeinkbe, a lel-
künkbe. Vagy megtanulunk e szerint 
a gyönyörű isteni harmónia szerint 
élni, vagy lassan tönkretesszük a 
Földet, a természetet, és elpusztít-
juk önmagunkat is. Nem csak a ter-
mészetnek van egy gyönyörű isteni 
harmóniája, hanem az emberi élet-
nek, a családnak, a társadalomnak 
is. Ez az objektív harmónia és rend 
nem ellenünk van, nem korlát, nem 
akadály. A szabadság nem önkényt 
jelent, nem a valóságtól elszakadó 
szubjektív szeszélyek követését. 
Az igazi szabadság felismeri ezt a 
gyönyörű isteni harmóniát, és abba 
belesimulva keresi a boldogság, a 
kibontakozás, az emberség útját.
A karácsonyi örömüzenet ez: „Az 
Ige testté lett”. Isten örök teremtő 
Igéje, amelyet beleültetett a terem-
tett világba, az idők teljességében, 
2000 évvel ezelőtt megjelent, felra-
gyogott számunkra Jézus életében. 
Benne tárult fel a világ titka, az em-
ber titka. Benne vált egészen vilá-
gossá az, hogy ez a világ szeretetből 
lett, és mi emberek arra születtünk, 
hogy megtanuljunk szeretni, hogy 
ajándékká tegyük az életünket. Aki 
rálel erre az ösvényre, az szabad 
ember. Azt semmi nem köti többé 
gúzsba. Megtanul szárnyalni, min-
den szenvedélytől és lehúzó erőtől 
szabadon megtanul szeretni és 
adni, alkotni és építeni.
Szívből kívánok ilyen igazi kará-
csonyt minden kedves Olvasónak! 
Olyan igazi karácsonyt, aminek a 
lényege nem az emberi csillogás, 
hanem a föntről érkező csoda. An-
nak a felismerése és hálás befoga-
dása, hogy szeretetből és szeretetre 
születtünk.
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Évtizedek legnagyobb fejlődése
A 2021-es esztendő végét írjuk. 
Advent gyertyáit meggyújtottuk, 
várjuk a Karácsony ünnepét. A 
Pandémia okán a maszk haszná-
lata újra mindennapossá vált. A 
Városházán is maszkban beszélget-
tünk, tettük fel a kérdéseket, me-
lyekre Básthy Béla polgármester 
válaszolt. 
– Igen, akárcsak tavaly, most itt 
maszkban beszélgetünk, de há-
romszor beoltva. Elmondhatjuk, 
hogy ami rajtunk múlott, megtet-
tük a járvány terjedése, és végzetes 
következményei ellen. Az életünk 
nem működhet bizalom nélkül, 
nem tudunk mindent személyesen 
ellenőrizni. Arra kérek mindenkit: 
bízzon a szakemberek hozzáértésé-
ben és jószándékában, és ha még 
nem tette, vegye fel az oltásokat, a 
harmadikat is!
– A Városháza homlokzatáról vi-
szont már lebontották az építési 
állványokat.
– Valóban, a kőszegi Városháza 
most már nem csak látványnak 
csodaszép, de megújult tetővel, 
energetikai rendszerrel, olcsóbb 
üzemeltetéssel szolgálja a kősze-
gieket. Jegyző úrral nagy figyelmet 
szenteltünk a ház felújításának, 
amit a pályázatból nem sikerült, 
azt saját erőből végeztük el. A 
Városüzemeltető Kft-t is dicsérni 
kell: a szennyvízcsatorna cseréje, 
az udvar rendezése az ő feladatuk 
volt. Remélem, karácsonyi megle-
petésünk, a Jurisics tér és a Chernel 
utca közötti sikátor felújítása, a vá-
ros történetét ismertető időszalag is 
elnyeri majd a kőszegiek tetszését. 
Mi Trifusz Péterrel és a Kőszegi Vá-
rosi Múzeum kollégáival nagyon 
élveztük a munkát.
– Nem csak a Városháza újult 
meg.
– Nem bizony! A szövetség, ame-
lyet Kőszeg fejlesztéséért 2019-
ben a választókkal és a Kormány-
nyal megkötöttünk, folyamatosan 
bővül és ontja a feladatokat. Az 
„Építsük együtt Kőszeget!” szlogen 
egyre jobban megtelik tartalom-
mal, egyre jobban láthatjuk, hogy 
megvalósul a komplex városmeg-
újítás. Természetesen a következő 
évre is áthúzódó útfelújítások és a 
KRAFT program, illetve a katolikus 

egyház épületeinek felújítása a leg-
látványosabb eredmény. Számom-
ra azonban még a látványos fej-
lesztéseknél is fontosabb a kőszegi 
emberek, intézmények, vállalkozá-
sok ambíciója, amely most egyre 
erősebb hittel, bizakodással páro-
sul! Meggyőződésem, hogy lelkileg 
átléptünk egy holtponton, és ezt a 
hozzánk látogatók is érzik. Partne-
reink, Ágh Péter országgyűlési kép-
viselőnk és a megyei, kormányzati, 
minisztériumi vezetők is büszkék 
arra, ami Kőszegen történik. Min-
den reményünk megvan arra, hogy 
ez a szövetség megmarad, és tá-
mogatásuk a jövőben is kitart!
– Ha fotóalbumot készítene az 
elmúlt évről, milyen képeket vá-
logatna bele?
– Rengeteg kép villan elém az 
elmúlt évből, örömteliek, fájdal-
masak, küzdelmesek egyaránt. A 
járvány kapcsán emlékezetes az 
oltópont nyüzsgése és máig fájó 
tragédia Darabos Béla bozsoki pol-
gármester elvesztése. Az útfelújítá-
sok kapcsán gyakran eszembe jut a 
Szabó-hegyen élők, vagy a Balog 
Iskola közösségének boldogsága, 
az új pakolóba játékmotorokon be-
guruló óvodások, vagy Kőszegfalván 
az Erdő utca átadójának sokasága. 
De felejthetetlen a Csónakázó-tónál 
a görpályát birtokba vevő fiatalok 
lelkesedése, a főtéri lombos juhar-
fa ültetése a rengeteg Facebook-
szavazóval, a Panoráma szálloda-
tűz oltása a viharban, az ostromot 
szervező egyesületünk lelkesedése, 
vagy legutóbb a sikeres újraélesztés 
eufóriájából szerveződő adakozás, 
a defibrillátor beszerzése. Külön 
albumot töltenének ki azok képei, 
akiknek elismeréseket nyújthattam 
át: sikeres sportolóink, diákjaink 
jubiláló egyesületeink, a Királynap, 
vagy a Prima-díj kőszegi kitünte-
tettjei. Egyházi életképek is eszem-
be jutnak: Perger Gyula plébános úr 
érkezése, vagy a 78 év szünet után 
újra megszervezett zsidó hanuka 
ünnep. Túlzás nélkül állíthatom, le-
nyűgöző mennyi emberi és közössé-
gi erő lakik ebben a városban.
– Melyek voltak a múló év legna-
gyobb feladatai?
– Városházi szempontból a záru-
ló uniós projektek befejezése és 

a tavaly novemberben 
elnyert rendkívüli tá-
mogatásokból elindított 
munkák előkészítése 
jelentette a legnagyobb 
megterhelést. A Városhá-
za felújítása, a főtéri Tou-
rinform Iroda, a Város-
üzemeltető telephelyén 
megvalósult ipari park 
fejlesztés, az ausztriai 
kerékpárút megépítése, 
a határon átnyúló alpannonia és 
veloregio pályázatok lezárása mel-
lett el kellett indítani az útfelújítá-
si programot és a temető, majd a 
mentőállomás tervezését. Közben 
zajlott a vasútállomás átépítésének 
és az új 87-es útnak a tervezése. A 
felsorolt és fel nem sorolt támoga-
tások felhasználása mind határidő-
höz kötött, bonyolult és rengeteg 
egyeztetést igénylő feladat. Óriási 
elismerés illeti az Önkormányzati 
Hivatal, de intézményeink és part-
nereink, a Városüzemeltető Kft. 
vagy a Natúrpark munkatársait is.
– Miben látja a következő idő-
szak kihívásait?
– Sajnos továbbra is a város pénz-
ügyi egyensúlyát kell első helyen 
említenem. Az Önkormányzat ki-
adásai gyorsabban emelkednek, 
mint a bevételei, így takarékos, 
megfontolt gazdálkodásra van 
szükség. A jelentős állami támoga-
tásokból sok mindenre jut pénz, de 
az alapvető önkormányzati felada-
tok ellátásában a saját bevételeink 
emelkedése hozhat majd jelentős, 
tartós változást. A felújítások nyo-
mán örömmel érzékelem a vállal-
kozói érdeklődés erősödését. Rég-
óta tudjuk, hogy sokkal erősebb 
gazdaságra van szükségünk! Keve-
sebbet emlegetett, de nagy jelen-
tőségű ügyünk a generációváltás. 
Ennek igazságát most az egészség-
ügyben érzékelhetjük leginkább. 
Nagyon komoly feladat nyugállo-
mányba vonuló gyermekorvosaink 
pótlása. Hasonló kihívások más 
területeken is várnak ránk. Egyesü-
leteink, civil szervezeteink életében 
is óriási jelentőségű, hogy legyenek 
fiatalok, akik átveszik a közösséget 
évtizedek óta szolgálók feladatait. 
Reménykeltő, hogy több szerveze-
tünknél sikeres váltás tanúi lehet-

tünk. Kőszegen mindig volt és lesz 
igény meghatározó személyiségek-
re intézményeink, gazdálkodó és 
társadalmi szervezeteink vezetésé-
ben egyaránt! 
– Konkrétan a 2022. évben mi-
lyen célok megvalósítását terve-
zik?
– Több intézményünk életében 
új időszak kezdődik: új bölcsődei 
csoportot indítunk, a Kőszegi Vá-
rosi Múzeum és Könyvtár immár 
a Levéltárat is működteti majd. 
Folytatjuk Kőszeg történetének 
legnagyobb útfelújítási programját, 
megépítjük a város új temetőjét, és 
a mentőállomást. Januártól meg-
nyílnak a 2022-2027-es időszak 
TOP pályázatai: tovább szeretnénk 
fejleszteni óvodáinkat, pályázunk 
iskoláink tornatermeinek felújítá-
sára, illetve csapadékvíz elvezető 
rendszerünk és a lakótelep járdá-
inak, közterületeinek fejlesztésére 
is. A Szombathely-Kőszeg vasút-
vonal felújítása után elindulhat az 
intermodális csomópont megépíté-
se. Megkezdődik a Bálház és a MÁV 
Gyermekotthon felújítása. Intézmé-
nyeinkkel és partnereinkkel, mint a 
Vízügyi Igazgatóság, a Vasivíz Zrt., a 
Magyar Közút, a Felsőbbfokú Tanul-
mányok Intézete, számos további 
fejlesztés előkészítésén dolgozunk. 
Ha sikerül fenntartanunk együtt-
működésünket velük és Magyar-
ország Kormányával, akkor jövőre 
is nagyon fáradtan, de elégedetten 
várhatjuk majd a Karácsonyt.
– Ön szerint mi 2021-ben a Kará-
csony üzenete?
– Karácsonykor Isten egy családon 
keresztül érkezett az emberek közé. 
Ennek megélését kívánom most is 
a kőszegieknek. Ha lehet, családi 
körben.

KéV
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Az Írottkö Natúrparkért 
Egyesület és a Tourinform 

munkatársai békés karácsonyt, 
eredményes, boldog új évet 

kívánnak!  
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Advent gyertyái
A gyertyák vasárnaponként 17.30 
órakor gyulladtak meg a Jurisics 
téren. A több, mint egy évtizedes 
hagyomány mostanra már sok-sok 
kőszegi számára egy értéket adó, a 
Pandémia ellenére is csalogató kö-
zösségi esemény.
Szánalmas erőlködéssel
Advent első vasárnapján Perger 
Gyula plébános köszöntötte a 
középkorból eredő téren a jelen-
lévőket. Nekik és az „otthon ma-

radottaknak kívánok 
áldott, szent adventi 
készülődést Urunk, 
Jézus Krisztus szüle-
tésének emlékezeté-
re” – mondta az atya. 
Így imádkozott: „Adj 
békét, mindnyájunknak, Uram! …
Add, hogy mosolyogjunk a csend 
hallatán, hogy találjuk meg min-
den napban az ünnepünket. Add, 
hogy gyakran kezdjük így a Veled 

való beszélgetést: köszö-
nöm, Istenem!”  
A Kisjézust kérve így fogalma-
zott: „Kérünk téged Kisjézus, 
hogy lépj be az otthonaink-
ba, ahol modern kísértések-
kel birkózik a lankadt sze-
retet. Foglalj helyet a kon-
ferenciák és kongresszusok 
asztalainál, hol szánalmas 
erőlködéssel akarják meg-
tervezni az új világot, de 
nélküled. Jöjj el, Kisjézus és 
töltsd be egész világunkat a 
szereteteddel!”

Nem mi érünk fel
Miközben az evangélikusok egyházi 
kórusa énekelte „Jertek Hívek Jé-
zus elé, Betlehem kis jászla felé”, 
meggyújtotta Baranyay Csaba lel-
kész az adventi koszorú második 
gyertyáját is. Beszélt arról, hogy az 
elmúlt két év megmutatta: nem az 
ember irányítja a világot. 
Arra emlékeztetett, hogy „a kereszt 
vízszintes vonala az ember útját 
mutatja születéstől a haláláig. A ke-
reszt függőleges vonala az Isten út-
ját, amely felülről lefelé halad. Nem 
mi érünk fel az Istenhez, hanem ő 
hajol le hozzánk az ő irgalmával, 
szeretetével. A két út keresztben ér 
össze. Az ő keresztjében, amelyben 
nem csupán az ő útját mutatja meg 
nekünk, az ő igazságát is kinyilat-
koztatja számunkra”.

Mit akarunk?
A harmadik vasárnap Donatin 
Tamás református lelkész így 
szólt a jelenlévőkhöz. „Kará-
csony a Jézussal való talál-
kozás misztériuma, az első 
találkozás Isten Fiával. Arra 
készülünk, hogy találkozzunk 
a jászolnál a testet öltött Isten-
nel. Mit mondunk neki, amikor 

megállunk színe előtt? Az Igében 
egy nagyon szép gondolat, kérés, 
vágyakozás fogalmazódik meg: 
tegyél engem pecsétként a szí-
vedre, és karodra. Hadd tartoz-
zak hozzád, hadd legyek az a va-
laki, aki olyan közel áll hozzád, 
hogy a szíveden és kezeden van. 
Karácsony szent ünnepe döntés-
re hív bennünket! Mit akarunk a 
Földre érkezett isteni gyermek-
től? A pecsét, az elpecsételés a 
szeretet kifejeződése. Jézusban 
az Isten szeretetének ÷keménysé-
ge” mutatkozott meg. A szeretet, 
amely a halálon túl is szeretet, a 
szeretet, amely a keresztre feszí-
tésben válik láthatóvá, ez érke-
zett el hozzánk Karácsony szent 
éjszakáján. Örvendezzünk!”
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felújítások kapcsán. Rendet teremtünk  templo-
maink körül, legutóbb lomtalanítottunk a plébá-
nos úr felügyelete mellett. Mindenki, aki ott volt, 
szívügyének tekintette a rendrakást. Azt gondo-
lom, hogy a jó ügy jó közösséget kovácsol össze. 
Végül az esti mise előtt megnézhettük a rész-
ben már megújult Plébánia épületét. Nagyon 
ízlésesen, a múltbéli értékek helyreállításának 
szem előtt tartásával, ötletes megoldásokkal, a 
műemlékvédelem szigorú felügyelete mellett, 
hatalmas munkabefektetéssel szépül meg a ház 
a plébános úr irányításával.  

– Dr. Perger Gyula érkezését nagy várakozás 
előzte meg a hívek részéről. Már 2010-ben 
hallottuk hírét, akkor még Rómában folytatta 
tanulmányait. Porpáczy József gyögyösfalui es-
peres büszkén beszélt a tehetséges fiatal papról, 
akit ő segített a papi hivatás útjára. Már a bemu-
tatkozó szentmiséjén úgy éreztem, mintha régről 
ismernénk egymást. Fiatalos lendülete, világlá-
tott egyénisége, műveltsége, nagyon jó minta az 
egyházközségben. Közösségteremtő képessége 
példaértékű. Reméljük, az ő hozzáállásának is 
köszönhetően szépen megújulnak templomaink, 
amihez nagyon sok támogatás kell. Hiszen Isten 
országa – ha nem is e világból való – ebben a 
világban van, és igényli az anyagiakat. 
– A múltkori lakossági fórum a templomban, a 
megújult Fatimai mise, Wittner Mária tanúságté-
tele és még sok minden más megelégedéssel tölt 
el mindannyiunkat. Régóta egy ilyen összefogás-
ra várt a kőszegi egyházközség, amelyért hálá-
sak vagyunk, s ebben a munkájában szeretnénk 
aktív partnerei és segítői lenni Plébános úrnak.
– A templomhoz, a valláshoz való vonzódásom 
már gyerekkoromban kialakult. A hitre szüleim,  
nagyszüleim neveltek. Apai nagyszüleim Csep-
regen laktak. Nyaralás alatt templomba jártunk, 
és imádkoztunk reggel, délben és este. Szakonyi 
nagyszüleim is nagyon szerettek minket. Minden 
nyáron nyaraltunk ott is. Mama imái kísértek éle-

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Frank Szabolcs egyházközségi elnökkel
 Karácsonyváró beszélgetés

Édesapja néhány éve büszkén említette, 
hogy három fia és tíz unokája van. Közü-
lük négy a középső fiúé, Szabolcsé. Családi 
ünnepek alkalmával bizony tizennyolcan 
ülik körül a nagy asztalt náluk. Az édesanya 
a Gyógypedagógiai Intézet pedagógusa 
volt nyugdíjig, az édesapa mezőgazdasági 
üzemmérnökként zárta aktív munkáséveit.  
Ők a  régi világban, 1971-ben egyházilag 
még titokban házasodhattak össze Sopron-
ban. A gyermekeiknek azonban vallásos ne-
velést adtak, hiszen ezt hozták otthonról. A 
három fiú életében meghatározóak voltak a 
csepregi és a szakonyi nyaralások a nagy-
szülőknél.  A búcsúk, a disznóölések, a kerti 
munkák, a feléjük áradó, óvó szeretet. Kö-
zülük csupán Péter viszi tovább a mezőgaz-
dasági vonalat, aki Szabolcs legjobb barátja 
is. János közgazdász, de szőlészkedik, a vi-
lág legjobb humorú embere, beszélgető tár-
sam pedig a műszaki világban van otthon. 
Az általánost a Kossuth Zsuzsanna iskolá-
ban végezte, majd az autószerelő szakmát a 
405. Szakmunkásképzőben tanulta. Később 
technikusi, majd Győrben mesteri fokozatot 
szerzett. Teodóra lányuk az Árpád-házi Gim-
náziumból Győrbe készül gyógypedagógus 
szakra, Szabolcs fiúk informatikai rendszer-
technikusnak tanul. Tamás 6. osztályos, 
Márton pedig középsős ovis. Mindhárom fiú 
birkózik a kőszegi egyesületben. 
Szabolccsal a közelgő karácsonyról, a csa-
ládjáról, az Egyházközség elnöki feladatai-
ról, a munkájáról és a táncról beszélgettünk.
– Kőszegen is évtizedek óta szép hagyomány 
az advent, a karácsonyvárás tartalommal való 
megtöltése, megünneplése. Az egyházközség az 
új plébános úrral az élen, most is lehetőséget ad 
erre a vasárnapi adventi gyertyagyújtásokkal, a 
hajnali szentmisékkel, a rorátékkal, és az adventi 
karácsonyi koncertekkel. Igazán szép meglepetés 
és öröm volt, hogy László Attila, a székelyföldi 
énekes, vagy a Városmajori Gimnázium Angelica 
kórusa angyali koncertjét hallhattuk, majd Pitti 
Katalin operaénekes művésznő karácsonyváró 
koncertjében gyönyörködhettünk. Régebben 
hajnali miséken tele volt a templom. Jó lenne, ha 
az emberek újra így készülnének a kis Jézus szü-
letésének megünneplésére. Ne a vásárlási lázat 
és az ajándékozást tartsuk fontosnak, hanem el-
sősorban a lelkünkben gazdagodjunk. 
– A kőszegi egyházközségi testület világi elnö-
ke vagyok. Az a küldetésem, hogy a közösség 
célkitűzéseit együtt megvalósítsuk. A jó gazda 
gondosságával, a tagok támogatását élvezve 
vigyázzuk és óvjuk egyházközségünk értékeit.  
Sok munka vár ránk, különösen most a nagy 

temben, megmentettek nehéz helyzetekben, sok-
szor éreztem, hogy velem van. Gyönyörű gyerek-
kori élményeim kapcsolódnak nagyszüleimhez. 
– Feleségem, Szilvia Kőszegen dolgozik. Ő a 
család szíve. Rendelkezik azzal a zseniális képes-
séggel, amellyel bensőséges kapcsolatot teremt 
szülők és gyermekek között. Minden helyzetben 
igyekszik a legjobban ellátni négy gyermekün-
ket, akik között kisgyermek és kamasz is van. Ő 
családanya, a szó klasszikus értelmében. Nem-
csak főz, mos, takarít, hanem lelki támasza is 
minden családtagnak. Gyermekeink az Árpád-
házi Szent Margit  iskolában tanulnak, tanultak.    
– Karácsony előtt az adventi naptár mellett az ad-
venti koszorúval beköltözik otthonunkba a kará-
csonyvárás hangulata. Feleségem mézeskalácsot 
készít, a tésztát és a díszítést a gyerekekre bízza. 
Illatától elvarázsolva kicsit több beszélgetéssel, 
fények gyújtásával várjuk a csodát. Együtt részt 
veszünk az éjféli misén, melyen kisebb korukban a 
nagy gyerekeink, rendszerint minisztráltak is. 
– Szakonyi dédapám kovácsmester volt. Pél-
daképem, nagyapám megtanulta és folytatta 
a mesterséget. Lovakat patkoltak, szekér kere-
kekre raktak kerékabroncsot. Aztán a szekereket 
felváltották az autók, a kovácsokat az autósze-
relők. Én már ennek a szakmának a képviselője 
vagyok, de génjeimben jelen vannak ezen ősi 
mesterségnek az elemei. 1994 óta a szombathe-
lyi Ford Strauss Autószalon szerviz vezetőjeként, 
vizsgabiztosként és kárszakértőként tevékenyke-
dek. Tanulók gyakorlati képzőhelye is vagyunk.    
– Bárhova tekintek a világban, azt látom, hogy a 
népi hagyománynak, táncnak, zenének óriási ösz-
szetartó ereje van minden egyes kultúrában. Kő-
szegen sincs ez másképp. Anikó néni és Laci bácsi 
heti többszöri próbán tanítja a kicsiket és nagyo-
kat. Pár éve alakult a Senior Táncsoport, mely 
a gyermekeit tánc közben néző, és a tudásukra 
irigykedő szülőkből alakult. Gyerekként is cso-
dáltam a hangszereket, jártam zeneiskolába, 
csellón játszottam, talán ez is közrejátszott ab-
ban, hogy kedvelem a népzenét. Általuk eljutot-
tunk budapesti táncház találkozóra, Csopakra és 
Karádra néptánc táborokba, falunapokon léptünk 
fel. Napjainkban a személyes találkozások kiha-
lófélben vannak, és erre a koronavírus csak még 
jobban ráerősít. Azt gondolom, hogy kapcsola-
tainkat a közösségi oldalak helyett személyesen 
kellene megélnünk, amihez kiváló lehetőségeket 
ad például a táncsoport és a kőszegi birkózás. Hi-
szen ezeknek a közösségeknek kapcsolatteremtő 
erejük van, így talán gyógyírként szolgálhatnak 
erre a problémára. Fontosnak tartom  azon  mun-
kálkodni, hogy a múlt értékeiből minél többet 
adjunk át a jövőnek, gyermekeinknek.
   Kiss János
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Gyermekotthonból tudásközpont
Egy újabb, óriási fejlesztés előtt áll Kőszeg. Igaz, 
az egykori MÁV Gyermekotthon új funkciójára 
sokan és régóta vártak. A Kormány határoza-
ta arról szól, hogy a következő két évben 12,5 
milliárd Ft-ból valósul meg az új Tudásközpont 
Kőszegen a MÁV Gyermekotthon épületének az 
alapos felújításával. Prof. Miszlivetz Ferenc így 
fogalmazott. – „Ez a nagy jelentőségű, nem-
zetközi doktori iskola a KRAFT fejlesztési 
koncepció utolsó, legnagyobb tétele, amely 
messze túllép Kőszeg város határain”.
A Felsőbbfokú Tanulmá-
nyok Intézete (FTI-iASK) és 
a Pannon Egyetem Kősze-
gi Kampusza egy nemzet-
közi szintű, közép-európai 
kisugárzású tudásközpont 
kialakítását tervezi, kutatói 
és fejlesztő laboratóriumok, 
előadótermek és vendégszo-
bák kialakításával. A KRAFT 
program jóvoltából eddig Kő-
szegen már hét épület újult 
meg. Az építés fázisában áll a 
Zsinagóga és a Bálház. Vajon 

ki tudná összeszámolni, mennyi pénz érkezett 
eddig Kőszegre a KRAFT program részeként.
Ágh Péter országgyűlési képviselő így fogalma-
zott:
– Ez a fejlesztés új távlatokat nyit Kőszeg előtt. 
Közös munkánk révén Magyarország mostani 
Kormánya egymás után olyan szintű döntéseket 
hoz, amelyek hosszú távon biztosíthatják Kőszeg 
stratégiai céljainak elérését.
Ha a KRAFT program részeként Kőszegre érke-
zett kormányzati támogatásokhoz hozzáadjuk az 

utak, egyházi ingatlanok, más fejlesztések ösz-
szegét, akkor ezt, a sok-sok milliárd Ft-ot egy 
köznapiember talán fel sem tudja fogni. Érde-
mes ezen elgondolkodni!!! 
Az építési beruházásról (615542-2021) köz-
zétett döntés márciusban megszületett, de a 
nyertes kivitelezővel az év végén kötöttek szer-
ződést a kőszegi Kutatási és Fejlesztési Központ 
és Kampusz kialakítására. A beruházás során fel 
kell újítani a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon 
Főépületét (7715.39 m2), valamint a Vendégház 
épületét (595,98 m2). A közbeszerzési pályázat 
nyertese a WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari 
Szolgáltató Kft., a beruházás elfogadott ajánla-
ti összege 8 995 976 990 Ft. Sokféle munkát 
kell elvégezni, ezek közül néhány: homlokzati fal 
hő- és hangszigetelése 4631,43 m2 – magastető 
hő- és hangszigetelése 3867,1 m2 – lapostető 
hő- és hangszigetelése 478,94 m2 – acél tető-
szerkezet, acélgerendás kiváltás tartószerkezetei 
14,75 tonna – acélszerkezetű épületváz eleme-
inek helyszíni összeállítása oldható és hegesztett 
kapcsolatokkal 38,584 tonna – térkő burkolat 
beépítés 8832 m2 – növénytelepítési munkák 
47000 m2 – 200 adagos főzőkonyha kivitelezése 
– két db új felvonó beépítése és/vagy felújítása.

Kámán Z
(Az épületről a fotó 2005-ben készült.)

Fotógaléria az újság írásaihoz

bit.ly/kvfotok
linken, a kereső címsorába írva

Oklevelek
December 2-án a lovagteremben díszdiplomá-
kat kaptak, akik több évtizede vették át a peda-
gógusi oklevelüket.
Arany (50 év): Frank Jánosné, Kiss János; Gyé-
mánt (60 év): Garisa Józsefné; Gaál Árpádné; 
Czimber Béláné; Gamauf Etelka; Gáspár László 
János; Vas (65 év): Weigl Béláné; Rubin (70 
év): Dr. Tóth Sándorné; Platina (75 év): Né-
meth Istvánné.

53 és 88 millió Ft
December 9-én reggelre hó takarta a várost. 
A kőszegi utak építői készülhettek erre, mert a 
megelőző napokban sokan és intenzíven dol-
goztak. A Várkör felújítás részeként az ország-
zászló mellett a kertészeti munkát akkora már 
befejezték, a Gyöngyös utca felöli oldalon rakták 
le a térköveket. A felújított Várkört – a Kékfény 
étteremtől az országzászlóig – a kőszegiek már 
használják, és nagyszerű úton lehet errefelé 
haladni a Feketekerttől. A havazás előtti napon 
az Írottkő utca felújítása már elkészült, a belső 
– jelentősen kibővített – parkolóban még tér-
köveztek a munkások. A lakótelepen élőknek 
szüksége is van a sok parkolóhelyre.
November 24-én hideg, de napsütéses időben 
lehetett sétálni a Szent Lénárd utca, a Petőfi tér 
és a Rohonci utca egy szakaszán, amelynek fel-
újítására bruttó 53 090 000 millió Ft-ot fordí-
tott az önkormányzat a Belügyminisztérium tá-

mogatásából. Az útkorszerűsítés folytatása volt 
a Petőfi tér benzinkút környékén már korábban 
felújított részének. Básthy Béla polgármester 
arról beszélt, hogy ez a terület a városlakók szá-
mára egy alternatív közlekedési útvonalat jelent, 
és fontos, hogy a város a külön elnyert pályázati 
támogatásból újíthatta meg ezt a szakaszt.
December 11-én a felújított Herman Ottó ut-
cában a hóval borított útszegélyek mellett Ágh 
Péter országgyűlési képviselő 12 db olyan utat, 
parkolót sorolt fel, amelyek felújítása idén fe-
jeződött be. Mindez a Kormány döntése által 
Kőszegnek adott 2,8 milliárd Ft támogatásból 
valósulhatott meg. Ebből a pénzből újították fel 
a Borsmonostori, a Vámház utcát is. A képviselő 
visszaidézte az egyik ottani lakó évekkel ezelőtt 
feltett kérdését, kérését az útjaik felújításáról. 
Ennek a három utcának felújítására összesen 
750 méter hosszban bruttó 84 milliót Ft-ot for-
dított a város a Kormány támogatásából. A kép-
viselő arról beszélt, hogy „nem tettünk mást, 
mint amit ígértünk, építsük együtt Kőszeget”. 
Majd megtörténik a kiváló minőségben elké-
szült Hermina utca átadása is. Az egyik ottani 
lakó egy tál süteménnyel fejezi ki a köszönetét, 
ezt ígérte Básthy Béla polgármesternek a de-
cember 10-én tartott nyugdíjas találkozón.

KZ
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Köszöntések
Básthy Béla polgármester ké-
peslappal köszöntötte a város 
szépkorú lakóit születésnapjuk al-
kalmából: Tánczos Bélát (90 éves), 
Varga Jánosné Vlasits Annát (92 
éves), Zechner Antalné Ágfalvai 
Etelkát (94 éves) és Németh Ist-
vánné Koltay Magdolnát (91 éves). 

PERLADENT Fogászat - Dr. Incze Judit
Szombathely, Kossuth L.u. 10

Gondoskodunk fogai épségéről, és mosolyt 
csalunk arcára, 100% elégedettségi garanciával!
Teljesen fájdalommentes beavatkozások, kima-

gasló minőségű anyagok, korszerű eszközök, 
költséghatékony fogászati ellátás.

A járványhelyzet ideje 
alatt is a legnagyobb 
odafigyeléssel dolgozunk! 
Folyamatosan fertőtlenített 
rendelőmben várom minden 
régi és új páciensemet! 
 

Barátságos légkör, 
személyre szabott gondoskodás!

SŰRGŐS ESETBEN 
IS SZÁMÍTHAT RÁNK

HÍVJON BÁTRAN!

0630 986 5000

0630/986 5000

Kellemes 
        Ünnepeket!

A hulladék kevesebb, de mégis sok
Évek óta igaz, hogy a város környe-
zeti állapotáról – a képviselő-tes-
tületi ülésen – a beszámoló hosszú 
ideig tart. November 25-én az ész-
revételeket, a javaslatokat a képvi-
selők ötven percig sorolták. Básthy 
Béla polgármester elmondta, hogy 
a város tisztaságának védelme ja-
vult az elmúlt években, de sok még 
a tennivaló. Tényként említette, 
hogy évekkel ezelőtt mintegy 300 
tonna hulladékot szedtek össze 
egy-egy lomtalanítási időszakban, 
az idei évben az STKH 154 tonnát 
gyűjtött össze. Kovács István ehhez 
hozzáfűzte, hogy a Városüzemeltető 
Kft. további húsz tonna lomot vitt 
el, olyan lakossági hulladékot, amit 
nem lehetett volna kirakni az utcá-
ra. A környezetre veszélyes anya-
gok gyűjtése, azok későbbi feldol-
gozása, tárolása más módszereket 
követel. Nagyon sokan kirakták a 
hűtőket, elektromos készülékeket, 
autógumit, mindazt, amit ingyenes 
átvétellel a kőszegiek kivihetnek 
a Hulladékudvarba. A Városüze-

meltető kényszerhelyzetbe kerülve 
húsz tonna lomot szállított, mert ők 
óvják a város környezeti állapotát. 
Táncsics Péter szerint a környezet 
védelme akkor lesz hatásosabb, ha 
az érintett személyek „zsebükön 
keresztül” érzik azt, amit a környe-
zet ellen tettek. Velkyné Ball And-
reát az is bosszantja, hogy egyesek 
kisteherautóval megálltak mások 
háza előtt, és ott pakolták le a ki 
nem rakható lomokat is. Fekete-
Pataki Edit hangsúlyozta, hogy 
a lakótelepen élők felé hatékony 
kommunikációra lenne szükség 
annak érdekében, hogy szelektíven 
gyűjtsék a szemetet, és ne állandó-
suljon egész évben az, hogy abla-
kokat, bútorokat raknak ki szabály-
tanul az utak szélére. 
Kovács István arról beszélt, hogy 
– az elmúlt évben kezdődött, idén 
befejeződött, pályázat útján meg-
valósított – hulladéktakarítás során 
450 m3 mennyiségű hulladékot 
gyűjtöttek össze hat helyszínről. 
Gelencsér Attila azt kérte, hogy a 

Csónakázótónál létesített játszó-
tér közelében helyezzenek el több 
hulladékgyűjtőt, mert a játékokat 
egyre többen veszik igénybe, és a 
szemét is több lesz. Táncsics Péter 
a hulladékok szabálytalan elhe-
lyezésének kontrolljaként a kame-
rák telepítésében látta a megol-
dást. Básthy Béla polgármester 
elmondta a kamerarendszerek 
kiépítésével foglalkozó cégekkel 
tartja a kapcsolatot, mert ennek a 
jövőbeni fejlesztésére szükség lesz. 
A hulladékok szabálytalan lera-
kására a kamerás ellenőrzés nem 
ad megoldást, hiszen az emberek 
rendszerint találnak új és új helye-
ket. A városvezető tart kapcsolatot 
olyan vállalkozásokkal, amelyek az 
elektromos hulladékok gyűjtésére 
szakosodtak. Kérdésként merült 
fel, az egykori Bútorszövetgyár 
87-es út mellett lévő, elhanyagolt 
terület jövője. A polgármester arról 
beszélt, hogy tulajdonos táblán jelzi 
az eladás szándékát. A tervek kö-
zött szerepel az is, hogy az iskolák 

vezetőivel az önkormányzat felveszi 
a kapcsolatot a diákok – város ér-
dekében végzett – közösségi mun-
kája miatt. Ha egy-egy parkban 
a leveleket összegyűjtik, akkor az 
nagy segítséget jelent a Városüze-
meltető Kft.-nek. Hat ember végzi 
a kertészeti munkát, mostanra már 
közmunkára nincs ember, két üres 
álláshelyre várják a jelentkezőket. 
Fekete-Pataki Edit arról beszélt, 
hogy a lakosság részéről többször 
érkezett panasz különböző kerté-
szeti munka elvégzése miatt. Az 
érintettek alig hiszik, hogy kevés a 
munkavállalók száma, és ezért le-
hetnek halasztott munkák. 

KZ



 XXX IV.ÉVFOLYAM, 12 . SZÁM   2021 . DECEMBER  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
TU

ÁL
IS

Avar Szállóból lesz egyházi tábor
2020. július 22-én Kőszegen Sol-
tész Miklós államtitkár tartott saj-
tótájékoztatót a Jézus Szíve-temp-
lom felújításáról, de központi téma 
lett a Velemben lévő Avar Hotel 
hasznosítása is. Akkor dr. Székely 
János megyéspüspök arról beszélt, 
hogy a katolikus egyház lélekkel 
töltené meg az üresen álló épületet 
ifjúsági táborok szervezésével.
Az elmúlt közel másfél év mun-
kával, tervezéssel telt el, és ennek 
egyik állomása a 2021. november 
18-án az Avar-szálló területén tar-
tott sajtótájékoztató.
– Kerestük a lehetőségeket: ho-
gyan tudunk továbblépni az Avar 
Hotel megmentése érdekében – 
mondta Ágh Péter országgyűlési 
képviselő. – A magyar állam átadta 
a tulajdonjogot az egyházmegyé-
nek. A Kormány döntése szerint 
egymilliárd Ft áll rendelkezésre a 
felújítás elkezdéséhez. A terület 
rendezése már elkezdődött, az át-
fogó végleges építési terveket ezt 
követően lehet elkészíteni.
– Kiemelten fontos, hogy a cso-
dálatos környezetben lévő velemi, 

egykori ifjúsági szálló megújuljon – 
mondta Soltész Miklós államtitkár. 
– Ehhez biztosította a Kormány a 
támogatását a Szombathelyi Egy-
házmegye részére. Ha szükséges 
lesz, a későbbi támogatásokkal 
együtt, szolgálja a környéken élő-
ket, a turisztikát, egyházat, táboro-
zásokat, lelki gyakorlatok megtar-
tását. Ifjúsági táborhely, közösségi 
tér jön létre, szállás- és sportfunk-
ciót kap az épület, de nemcsak 
katolikus fiatalok számára. Mindez 
fontos abból a szempontból is, hogy 
egy értékes környezet, sok mérnök, 
szakember kap munkalehetőséget, 

kájával a területük felajánlásával 
strandot építettek. Majd ennek 
szomszédságában, 1964-ben az 
akkori hatalom építette fel a KISZ-
tábort, amelynek célja volt a kom-
munista ifjúsági vezetők tovább-
képzése. A tábor környezetében 
elindult a hétvégi házak építése, ki-
épült a velemi üdülőövezet. A kris-
tálytiszta levegőjű falu még inkább 
az asztmások és kirándulók para-
dicsoma lett. Az épületet a 70-es 
években bővítették, a falu strandját 
a falu lakossága nem használhatta, 
később a strandot betemették.
1984 – 88 között a főépület te-
tőterét beépítették, a jobb oldalát 
bővítették, 1988-ig KISZ-tábor-
ként működött, utána lett ifjúsági 
táborhely. Elsőrendű cél volt az if-
júság táboroztatása, otthont adva a 
vándortáboroknak.
Ez az időszak Velem turizmusában 
meghatározó szerepet töltött be. 
Fiatalok és felnőttek, családok ezrei 
fordultak meg a faluban. Az évez-
redekkel ezelőtt egykor ott élő ava-
rokról kapta a turisztikai központ az 
Avar Hotel nevet. 2002-ben bezárta 
kapuit, az épületek állaga az elmúlt 
két évtizedben erősen leromlott.

KZ

és ezáltal is erősíti a magyar csa-
ládokat. 
A lerobbant, romos állapotban lévő 
épületet a politikusok megtekin-
tették, és elhangzott az a terv, mi-
szerint 2023-ban már a táborhely 
fogadja a vendégeket.
Ha mindez valósággá válik, és az 
eddig is betartott ígéretek szerint 
ez okkal várható, akkor a hegy lá-
bánál lévő romos épület életre kel, 
és az egykori KISZ-tábor szolgálja 
majd az ifjúságot.
Kérdés lehet az is: Milyen volt az 
épület eddigi életútja? 1936–38-
ban a velemiek áldozatos mun-

egykori ifjúsági szálló megújuljon – és ezáltal is erősíti a magyar csa-

Lomilottó nyertesei
185 ezer forintot sorsoltunk ki a 
LOMILOTTÓ novemberi játékosai 
között. Minden eddiginél többen, 
376-an vették igénybe a kősze-
gi Hulladékudvar szolgáltatásait, 
és vitték be feleslegessé vált, ki-
szuperált bútoraikat, elektronikai 
berendezéseiket, az autógumikat, 
a törmeléket, vagy akár a nyesedé-
ket, falevelet novemberben. Mindez 
a szeptember közepétől indított új 
városi környezettudatosságot erő-
sítő játékban sokat érhet, hiszen 
aki veszi a fáradtságot, és leadja a 

hulladékát, sorsjegyet kap. Havonta 
sorsolunk ki 100 ezer forint értékű 
Tesco és Coop vásárlási utalványt, 
amit öt szerencsés nyertes vihet 
haza. Az előző hónapokban át nem 
vett nyereményeket újra sorsoljuk, 
így most összesen 185 ezer forint 
talált gazdára.
A nyertesek:

PIROS 69:  40.000 Ft
SÁRGA 38:  30.000 Ft
PIROS 44:  15.000 Ft
PIROS 22:  10.000 Ft
SÁRGA 73:    5.000 Ft 

1204

microweb.hu
+36 30 181 2500
ugyfelszolgalat@microweb.hu
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.

Internet csomagjaink sebességei 30 Megabittől egészen 2 Gigabitig érhetőek el, azokat 
mikrohullámon, optikai kábelen vagy műholdas kapcsolaton keresztül nyújtjuk, így az elérhető 
sebesség a lefedettségtől függően változhat! Televízió szolgáltatásunk lehet IPTV, műholdas, 
vagy földfelszíni sugárzású. További információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

INTERNET MELLÉ TELEFON ÉS TELEVÍZIÓ
SZOLGÁLTATÁST IS RENDELHET NÁLUNK.

Újrasorsolt nyeremények:
ZÖLD 86:  30.000 Ft
PIROS 64:  30.000 Ft
SÁRGA 40:  15.000 Ft
SÁRGA 11:  10.000 Ft 

A nyeremények/utalványok a no-
vemberi bélyegzővel ellátott sor-
számok bemutatásával a Kőszeg 
és Vidéke újság december 13-i 
megjelenését követő 10 napon 
belül (december 23-ig) vehetők 
át személyesen a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfo-
gadási napjain a Városüzemeltetési 
Osztályon.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Hulladékszállítás
Szelektív gyűjtés: JANUÁR
Január 3. (1.körzet) – Január 4. (2. 
körzet) – Január 5. (3. körzet) – Ja-
nuár 6. (4.körzet)
Karácsonyfa gyűjtés: JANUÁR
Január 7. (1.körzet) – Január 14. 
(2.körzet) – Január 21. (3.körzet) – 
Január 28. (4.körzet)

Anyakönyvi hírek
Házasság: Budai Lívia – Ke-
szei Péter, Hován Zsófia – Seper 
Szilárd, Belancic Kitti – Reéb 
Valter

Halálozás: Jakab Istvánné szül. 
Juhász Gabriella Marianna.

Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő, csütörtök: szünnap
Kedd:  8.00 – 15.30 óra
Szerda:  9.00 – 16.30 óra
Péntek:  8.00 – 15.30 óra
Szombat:  Minden hónap 2. és 4. 
     szombaton 8.00 – 15.30 óra
Dec. 24-től január 3-ig zárva.
A zöld hulladék fogadása dec. 
15-től március 15-ig szünetel.



AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2021.12.13 - 01.08.
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 

*Sertés Karaj Csont Nélkül

12.15-
12.24

Házi Füstölt Negyedelt  
Darabolt Nyers Szívsonka 

Érlelt  2790 Ft/kg

1379Ft/kg279 Ft
/10 dkg

499 Ft/kg

Mandarin

599 Ft/db

Coop 
Napraforgó

 Étolaj 1l 

Pick 
Téliszalámi  6490Ft/kg 

Pick 
Téliszalámi  6490Ft/kg 

Pick 

649 Ft
/10 dkg

5990Ft/kg
599 Ft

/10 dkg

179 Ft/db

Tüskei Finomliszt 
Bl-55 1kg 

Pick  Szalametti  Szalámi 
Csemege vagy  Fokhagymás vagy Mix 

Szvg.70g, 5 700 Ft/kg  Több Ízben   

Pick  Szalametti  Szalámi

399 Ft/db

799 Ft/db

4719Ft/kg

899 Ft/db

Törley Pezsgő
Charmant Doux 

vagy  Muscateller 
Édes Egyutas vagy 

Alkoholmentes Rose 
0.75l, 1 199 Ft/l 

 Privát Hús Füstölt Hátsó 
Csülök 1290 Ft/kg

129 Ft
/10 dkg

Zwack Unicum 
Eredeti vagy 

Szilva 
vagy Barista 

0.5l, 40% 
Díszdobozos 

7 798 Ft/l 

4719Ft/kg4719Ft/kg

 Stuffer Füstölt
 Házikolbász  2490 Ft/kg 

249 Ft
/10 dkg

Tolle  Tejföl 12% 
800g, 686 Ft/kg  

549 Ft/db

329Ft 
1316Ft/kg

349 Ft/db

Rama 
Tégla Sütőmargarin  

vagy Vajas Íz  vagy 
Laktózmentes 250g, 

1396 Ft/kg 

Ceres  Ünnepi 
Tekercs  Mákos vagy

 Diós  400g,  2 248 Ft/kg 

SPÓROLJON 
TÖBBET ! 

2 DB VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN
1098Ft/kg

2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA2 DB VÁSÁRLÁSA

Nádudvari 
Félzsíros Túró 

450g,+50g, 
Ajándék 1198 Ft/kg,  12.15-

12.21
599 Ft/db

199 Ft/db

Steffl Sör
 Dobozos

4.1% 0.5l, 
398 Ft/l 

Ajándék 1198 Ft/kg,  12.15-12.15-
549  Félzsíros Túró549549  Ft/db

3899 Ft/db

KoszegiHirdetes_202112_01.indd   1 2021. 12. 09.   10:21:04
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Egy fiatal, életerős csapat
November 29-én a Kőszegi Polgári 
Kaszinó új vezetőséget választott, 
népes volt az önkéntes tűzoltóság 
oktató termében tartott közgyű-
lés. Az előző vezetőség lemondott, 
ahogy Németh János festőművész, 
elnök megfogalmazta: szépkorú 
volt a leköszönő vezetőség, amely 
átadta a feladatkört „egy fiatal, 
életerős, sajátos elgondolásokkal 
rendelkező csapatnak”, és mindez 
biztosíték a Kőszegi Polgári Kaszinó 
további működésére. Többségi sza-
vazással Csiki István történész kapta 
meg az elnök feladatkörét. A váltó-
társak párbeszédében tanár úr el-
mondta: „István az első években a 
kaszinó szürke eminenciása volt, 
de a közös programok, előadások 
levezetése során kitűnt a széles 
ismerete, műveltsége”. Csiki István 

annak tudatában vállalta az elnö-
ki feladatkört, hogy sok önkéntes 
munkával, felelősséggel jár mindez. 
Tapsot és jó kedvet váltott ki az a 
mondata, hogy az elnöki feladat 
egyben ’életbiztosítás’ is, hiszen a 
leköszönő elnök 86 éves, életerős, 
a korábbi elődök Dénes Andor 98 
éves koráig, illetve Kosztra Pál 101 
évig maradt közöttünk. A kaszinó 
további működése méltóan folytatja 
az alapító elődök  munkáját.
A szavazatszámok szerint az új ve-
zetőségi tagok is kiérdemelték a bi-
zalmat. Gazdasági vezető: Prátpál 
Ferenc, titkár: Kövesdi Andrea, 
mellette  Hetényi Tiborné és Gürtler 
Katalin is tagjai az új vezetőségnek.
A közgyűlés záró akkordjaként Csi-
ki István azt kérte a tagságtól, hogy 
Németh Szilárd az FTI-iASK kom-

munikációs vezetője is vegyen részt 
a kaszinó elnökségének munkájá-
ban. A közgyűlés ezt megszavazta 
egyhangúan, ugyanígy Németh 
János tiszteletbeli elnökként kapott 
bizalmat.
A Kőszegi Polgári Kaszinó tagsága 
méltóságteljesen megköszönte az 
előző elnökség eredményes, ön-
kéntes tevékenységét.
A leköszönő elnökség tagjai: Né-
meth János elnök, Schulcz Fe-
renc titkár, Kőhalminé Major Judit 

gazdasági vezető, Hegedűsné 
Reinhoffer Éva, dr. Küttel István, 
Márkos Erzsébet, Stipkovits István. 
Sok régi tagnak a lelke már a föl-
dön túlra szállt, rájuk néma felál-
lással emlékeztek a jelenlévők.
Külön is megemlékeztek Prof. 
Schöpflin Györgyről, egykori EU-
parlamenti képviselőről, aki nem-
csak rendszeres vendége volt a 
kaszinónak, hanem jelentősen tá-
mogatta az egyesület működését.

KZ

Amikor a ház ég
November 25-én a képviselők 
meghallgatták a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
beszámolóját Kőszeg tűzvédelmi 
helyzetéről. A tűzoltási, műszaki 
mentési feladatuk 58 településre 
terjed ki, ezek közül Kőszeg azon 
települések egyike, ahol önkéntes 
tűzoltók látják el elsőlegesen a fel-
adatot. Dr. Bognár Balázs tűzoltó 
dandártábornok által jóváhagyott 
adatok szerint 2020-ban Kőszegen 
89 vonulásra kötelezett esemény 
volt, hatvan esetben be kellett 
avatkozni valamilyen mentés el-
végzése érdekében. Legtöbbször 
műszaki mentést (33 esetben) vé-
geztek, tűz oltása 27 esetben tör-

tént meg. Húsz esetben téves jelzés 
is feladatot adott a tűzoltóknak, ki-
vonulást igényelt, és az esetek közé 
tartozik a szándékos megtévesztés 
vagy a helyszínen jelenlévők által 
már felszámolt esemény.
Lakatár Gábor ezredes kőszegiként 
beszélt a várost jellemző feladatok 
elvégzéséről. Kiemelte, hogy a tár-
sasházak lépcsőházaiban elhelye-
zett tárgyak gátolhatják a tűzoltók 
munkáját. Még fontosabb problé-
ma, hogy a hegyoldalban, külterü-
leteken a tűzoltók számára a közle-
kedést sok minden gátolja. Básthy 
Béla polgármester az érintett lakók 
felé adott különböző felhívásokról 
beszélt. A hegyes területen az út-

elzárás egyik módja, hogy sövényt 
ültetnek a közterületre, rendszerint 
az utak szélére. Ott még éppen el-
fér a személygépkocsi, de nagyobb 
autók közlekedését már gátolja. 
Azt is elmondta, hogy a leégett 
Panoráma Hotel tulajdonosát már 
többször felszólították – a környé-
ken élők kérésére – a tűzoltás utáni 
állapot rendezése érdekében.
A másik súlyos problémára 
Gelencsér Attila (önkéntes tűzoltó) 
hívta fel a figyelmet. Arról beszélt, 
hogy mindenkinek tudomásul 
kell venni, hogy belterületen, 
valamint külterületen egyaránt 
tilos avart és kerti hulladékot 
égetni. Rendszerint ontja a füstöt, 
és ha bejelentés érkezik erről, ak-
kor automatikusan elindul a tilos 
tevékenység miatt a hatósági, bün-
tető eljárás. A polgármester beszélt 
a fűtés okozta füstről, amely rontja 
a levegőt, mérgezi a környezetet. 
Milyen anyagok égetése teszi tönk-
re az egészségünket? A tüdőnket, 
gyermekeinket károsító méreg 
akkor száll a levegőbe, ha fűtésre 
alkalmatlan anyagokokkal tör-
ténik a fűtés: ruha, tejesdoboz, 
bútorlapok, ablakkeret, bár-
milyen műanyag, fényes papír, 
habszivacs, gumiabroncs. Egy 
a fontos: a kályhákban száraz 
tűzifával tüzeljen. 
A sok lomot ki lehet vinni a Hul-
ladékudvarba, az elhasznált ruha 

gyűjtését szolgálja a Liszt Ferenc 
utcában és a TESCO-nál elhelyezett 
konténer. 
A fűtési szezon, illetve a karácsonyi 
gyertyák meggyújtása a tűzesetek 
egyik okozója. Arról érdeklődtünk, 
hogy 2021 október és november 
hónapban mikor volt szükség a 
tűzoltók beavatkozására. Négyszer 
tűz miatt vonultak ki: (le)égett 
egy hétvégi ház, rövidzárlat miatt 
gyulladt ki egy ház, az úton halad-
va kigyulladt egy traktor, és meg-
gyulladt egy komposztáló. Ezen 
kívül a kőszegi tűzoltók 16 esetben 
vonultak ki műszaki mentésre kü-
lönböző balesetekhez. Néhányszor 
a mentősöknek segítettek a beteg 
szállítása, vagy hozzáférés érdeké-
ben. Egyik szombati napon történő 
mentést sokan látták, amikor a 
vezetés közben rosszul lett autós 
nekihajtott a Várkörön a villanyosz-
lopnak.

KZ 

FOTÓGALÉRIA
A lapszámban megjelent 
írásokhoz tartozó fotók 

elérhetősége:

bit.ly/kvfotok
linken,

a kereső címsorába írva.
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A két gyermekorvos befejezi praxisának működtetését
„Ismételten köszönjük, a kiér-
demelt kitüntéseken túl is a vá-
ros két gyermekorvosának – dr. 
Ágoston Zsuzsanna és dr. Kiss 
Gabriella – több évtizedes mun-
káját. Mindketten már fél éve 
kifejezték szándékukat, hogy 
2022. január 1-től befejezik a 
gyermekorvosi praxisuk működ-
tetését” – mondta november 25-én 
a képviselő-testületi ülésen Báshy 
Béla polgármester. Majd arról be-
szélt, hogy az orvosok utánpótlása 
országosan nehézségekbe ütközik, 
az már a város számára is további 

nehézség, hogy egyszerre két orvos 
fejezi be a praxis működtetését. Az 
önkormányzat számára elsődleges 
cél, hogy az orvosok önmaguk tud-
ják a praxist átadni, értékesíteni.
2022. január 1-től előzetes egyez-
tetés alapján az 1. számú gyermek-
orvosi körzetben a helyettesítést dr. 
Kiss Gabriella házi gyermekorvos 
2022. március 31-ig vállalja napi 
két óra rendelési és heti két óra 
tanácsadási időben. A 2. számú 
gyermekorvosi körzet (dr. Ágoston 
Zsuzsanna körzete) helyettesítését 
napi két óra rendelési és heti két 

óra tanácsadási időben dr. Izer Ildi-
kó és Kardosné dr. Szalados Kata-
lin vállalják 2022. június 30-ig. A 
testületi ülésen elhangzott, ha bár-
milyen probléma miatt fennakadás 
lenne a helyettesítésben, akkor dr. 
Ágoston Zsuzsanna vállalja a fel-
adatot. Határozott cél, hogy a két 
körzet rendelése között ne legyen 
átfedés, legalább egy körzetben 
orvos és ápoló, vagy ápoló legyen 
egész nap az ügyelet időpontjá-
ig. Az előzetes egyeztetések arról 
szóltak: aki a két órában igénybe 
veszi az ellátást, mindenképpen 

részesül az ellátásban. (A rende-
lési időpontokat később, a koszeg.
hu honlapon, illetve a rendelőben 
teszik közzé.)
A két körzet rendelésének zavarta-
lan ellátásához szükséges egy-egy 
ápoló, akit az önkormányzat alkal-
maz. Előzetes megbeszélés szerint 
dr. Kiss Gabriella jelenlegi mun-
katársa, Csukáné Horváth Andrea 
és dr. Ágoston Zsuzsanna jelenlegi 
munkatársa, Egyedné Berendi 
Márta vállalja ezt a feladatot 2022. 
január 1-jétől.

KZ 

Bölcsőde
Kőszeg Meseváros Óvoda és Böl-
csőde új épületrészének a műszaki 
átadása megtörtént, 2022. febru-
ár 1-jétől fogadják a harmadik 
bölcsődés gyermekcsoportot. 
Erről tárgyaltak a képviselők nov-
ember 25-én a testületi ülésen. 
A fejlesztést követően összesen 36 
apróság részesül kiváló nappali 
ellátásban. Básthy Béla polgár-
mester személyes örömét fejezte ki, 
hogy 12 újabb család kap a gyer-
meknevelésben segítséget egy új 
épületben, ahol helyben, szeretettel 
fogadják a gyermekeket. Fekete-

Pataki Edit a szakbizottsági ülésen 
elhangzott tájékoztatást ismertette, 
amely szerint a bővítés biztosítja 
a jelenlegi igények kiszolgálását. 
Guttmann Ferencné intézményve-
zető kérte a képviselőktől, hogy te-
gyék lehetővé a jelenlegi dolgozói 
létszám három és fél fővel történő 
növelését, amit a képviselők egy-
hangúan megszavaztak.
Az önkormányzat eredményes 
pályázata szerint a Pénzügymi-
nisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkársága bizto-
sított 125.671.838 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást 
az új bölcsőde megépítésére. En-

nek eredményeként megtörtént 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő 
bölcsőde bővítése. A munkaterü-
letet 2020 novemberében adták 
át a tömördi székhelyű, bölcsőde-
építés tapasztalataival rendelke-
ző Kollarits Gábor vállalkozónak. 
A beruházás keretében elkészült 
a több mint 50 négyzetméteres 
csoportszoba a hozzátartozó ki-
szolgáló helyiségekkel. A pályázat 
lehetőséget biztosított eszközbe-

szerzésre, amely alapján technikai 
berendezések, bútorok, játékok és 
egyéb felszerelések is az intézmény 
rendelkezésére állnak. A bölcsőde 
épülete impozáns, és kiválóan 
szolgálja a gyermekek ellátását.
Jelenleg 24 fő gyermek részesül 
bölcsődei ellátásban. Advent gyer-
tyáinak fényét együtt látják a kis-
gyermek-nevelőkkel, a fotó a gyúj-
tásra készülődés pillanatait mutatja.

KZ

Adományokból vásárolták.
A Nem Véletlen Tánczenekar egyik 
zenészének életét augusztus 29-én 
az Írottkő Hotelben lévő defibrillátor 

használatával mentették meg. Ok-
tóber 3-án, a Szív Napján – egy 
újabb készülék beszerzése érdeké-
ben – a zenészek adománygyűjtő 

koncertet szerveztek. 
Banki átutalásokkal 
együtt október 15-én 
a 9.00 órai adatok sze-
rint összesen 915.736 
Ft gyűlt össze az ado-
mányokból. A közzétett 
információk alapján a 
defibrillátor beszerzése 
megtörtént, elhelyez-
ték a Jurisics vár belső 
udvarához vezető ka-
puszínben. A készülék 
jól látható, használata 
egyszerű, hangos uta-
sítást ad a kezelőjének. 
Ne feledjük, ebben 
az évben két ember 
szíve állt meg Kősze-
gen, akiknek az életét 
sikerült megmenteni 
defibrillátor használa-
tával.

A defibrillátor üzemkész
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Élj tudatosan az Írottkő Natúrparkban! tisztazold.naturpark.hu 

Vegyszer nélküli takarítás?

Megy, mint a karikacsapás!
A sok évtizedes marketing hatása: olyan vegyszereket használunk ott-
honainkban, amelyek komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak, 
meddőségtől kezdve számtalan allergiáig. A mosószerek, öblítők, wc-
tisztítók és egyebek nem csak saját egészségünkre veszélyesek, de az élő 
szervezetekre, különösen a vízben élőkre. Ezekből a vegyszerekből sok-sok 
litert juttatunk naponta élő vizekbe és a talajba.
Vegyszermentesen otthon:

1. Mosás: mosódiót, mosószódát, folttisztító sót, citromsavat használ-
junk. Az öblítés és a jó illat ecettel, vízzel és mosóparfümmel meg-
oldható. Mossunk 30 fokon! Az energiazabáló szárítógép helyett 
teregessünk.

2. Mosogatás: mosószóda, citromsav, folttisztító só keveréke mehet a 
gépbe, öblítőként ott a 20%os ecet. Kézi mosogatáshoz biológiailag 
lebomló mosogatószer ajánlott: az Ahimsa egy magyar termék, csak 
növényi alapanyagokból. Mosogatószivacs kapható kenderből vagy 
kókuszból.

3. Tudom, a wc kényes téma - de korántsem lapulnak halálosan fertőző 
kórokozók benne, mint ahogyan a reklámok sugallják. Nyugodtan 
használjunk a tisztításához citromsavat, szódabikarbónát, ecetet.

4. A portörlés mehet sima vizes ronggyal. A felmosóvízbe elég az ecet 
és a szódabikarbóna.

5. Ablaktörléshez szintén kiváló az ecet. És ne felejtsük: sárkány ellen 
sárkányfű, vízkő ellen ciromsav!

Minden hozzávaló kapható Kőszegen a Biotékában és a Fókuszban. A 
Kamra szombathelyi boltjában egyes tisztítószerek csomagolásmentesen 
is elérhetők.

Felnőtt háziorvosi rendelés elérhetőségei
1. körzet: DR. NEDECZKY VERONIKA (94/360-178) 
  mobil: 0036 30 9690 422,
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: nedeczky55@freemail.hu
Rendelési idő:

hétfő, szerda, péntek: 7.30-12.00, kedd, csütörtök: 12.30-17.00
Helyettesít: Dr. Prugberger-Németh Lilla

2. körzet: DR. PUSZTAI GERGŐ, DR. PUSZTAI SZILVESZTER 
  (94/363-767) mobil: 0036 20 2155 123
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: pusztairecept@gmail.com
Rendelési idő:

hétfő, péntek: 7.30-12.00, szerda: 7.30-9.00, ill. 9.00-12.00,
kedd, csütörtök: 12.30-17.00

Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szakrende-
lés: 
 hétfő: 12.00-14.00, kedd 8.00-10.00
Helyettesít: Dr. Varga István

3. körzet: DR. VARGA ISTVÁN (94/360-287) 
   mobil: 0036 30 860 6079
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: koszeg3korzet@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, csütörtök: 7.30-12.30, kedd, szerda: 12.00-17.00,
 péntek: 10.00-13.00.
Kőszegfalva: szerda:15.00-17.00, előzetes telefonon történő megbe-
szélés alapján.
Helyettesít: Dr. Pusztai Gergő

4. körzet: DR. PRUGBERGER-NÉMETH LILLA (94/656-106) 
    mobil: 0036 70 701 5709
E-mail, receptíratás, lelet, kép beküldés: rendelesprugberger@gmail.com
Rendelési idő:
 hétfő, szerda, péntek: 12.30-17.00,  kedd, csütörtök: 8.30-12.00.
Helyettesít: Dr. Nedeczky Veronika

2022. január 1-től a gyermek háziorvosi rendelés ellátása mindkét körzet-
ben helyettesítéssel történik. A pontos rendelési időkről az orvosi rendelő-
ben, a honlapon és a facebookon adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatás
a térítésköteles

háziorvosi ellátásokról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2021. november 1-től a fel-
nőtt háziorvosoknál egyes, az egészségbiztosítás által nem finanszí-
rozott ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat a Magyar 
Orvosi Kamara ajánlása alapján a háziorvosok határozzák meg, az 
önkormányzatnak a díjszabásra nincs befolyása. 
A térítésköteles ellátásokról és a díjak összegéről kérjük, tájékozódjon 
háziorvosánál! 
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- Kábelgyártó 2 - 3 műszakban

- Fröccsöntőgép-kezelő 3 műszakban

- Gumi alkatrész pucoló 3 műszakban

 
 

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5. 

Amit érdemes tudni rólunk:
 Stabilitás 1991. óta folyamatos termelés
 Biztos jövő folyamatos technológiai beruházások

Amit nyújtunk:
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Emelt pótlékok (40% műszakpótlék)
 Bónuszrendszer (csatlakozási bónusz, minőségi bónusz, jelenléti prémium)
 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,

Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
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Támogatások a falvaknak
– Ismét számos kistelepülési el-
képzelésre sikerült kormányzati 
támogatást szerezni – mondta Ágh 
Péter, Észak-Vas megye ország-
gyűlési képviselője. – A Magyar 
Falu Program, a megyei TOP és a 
Belügyminisztérium pályázatai, a 
Magyar Templomfelújítási Program, 
a zártkerteket, kisboltokat támoga-
tó pályázatok és a közvetlen kor-
mányzati támogatások jelentős fej-
lesztéseket biztosítottak 2021-ben.
A képviselő megemlékezett Da-
rabos Béla, Bozsok – 2021-ben 
elhunyt – polgármesteréről. Hang-
súlyozta: „Emlékét megőrizzük, a 
település fejlesztését folytatjuk! 
Megköszönöm az idei közös 
munkát Banga Anikó alpolgár-
mester asszonynak, aki meg-
bízott faluvezetőként átvette a 
település irányítását. Bozsok az 
elmúlt időszakban közel 5 mil-
lió forintot nyert játszóudvarra, 
amely az óvodánál kerül kiala-
kításra. A Belügyminisztérium 
2021-es útfelújítási alapja is biz-
tosított több millió forintot a tele-
pülésnek”.
Majd a képviselő sorra vette a fal-
vakat, a Kormány által biztosított 
támogatásokat.
Sikeres évet zár Cák. A Belügy-
minisztérium nyertes pályázatán 
útfelújításra juttatott forrást. A fe-
lelős állattartás elősegítésére is tá-
mogatást biztosított a Magyar Falu 
Program. Átadhattuk a megszépült 
közösségi házat is. 
Gyöngyösfaluban is kormányzati 
támogatásból komoly források ér-
keztek útfelújításokra és a temetőt 
érintő munkálatokra.  A Gyöngyös-

falui Sportegyesület 1,9 millió fo-
rintot nyert eszközbeszerzésekre, 
melynek célja a falu sportéletének 
tartós fejlődése és a közösségi ösz-
szefogás erősítése.
Horvátzsidány is több területen 
fejleszthet. Belterületi útfelújításra 
több millió forintot, közterületi esz-
köz és falubusz beszerzésre nyert 
támogatást a település. A Horvát 
Katolikus Ifjúság Vallási és Kul-
turális Egyesülete a Híd házának 
felújítására 6 millió forintnyi tá-
mogatásban részesült, míg a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület csa-
patszállító járművet szerezhet be 5 
millió Ft értékben.
Kiszsidány 24,8 millió Ft támoga-
tást kapott a helyi önkormányzati 
tulajdonú közösségi tér fejlesztésére, 
és több mint 5 millió forintból vásá-
rolhatnak külterületi eszközöket.
Kőszegdoroszlóban régi álmokat 
valósíthat meg az önkormányzat. A 
faluház felújítására közel 30 millió 
Ft-ot nyertek, de érintettek a belte-
rületi út és járdafelújítási program-
ban is. A játszótér fejlesztése 4,9 
millió Ft támogatásból valósulhat 
meg, de közösségszervezésre is 
nyert az önkormányzat 1,9 millió 
Ft támogatást. Az önkormányzati 
temető felújítására kapott 4,9 mil-
lió Ft-ot.
Kőszegpaty 19,4 millió Ft-ot 
nyert belterületi út és járdafelújí-
tásra. A település lakóinak érdekeit 
is szolgálja a Magyar Falu Program 
részeként – a község közelében 
lévő – közutak felújítása.  
Kőszegszerdahelyre 22 millió Ft 
érkezik belterületi út- és járdafel-
újításra, és ugyanezen célokra a 

Belügyminisztérium pályázatán is 
sikerült nyerni további 19,8 millió 
Ft-ot.  A Kőszegszerdahelyi Sport-
egyesület ingatlanjának felújítására 
6 millió Ft támogatást kapott. A 
Kőszegszerdahelyi Kulturális Egye-
sület és a lakosság programjaira 
érkezett 1,3 millió Ft. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram pályázatán 51,5 millió Ft nyert 
a település csapadékvíz elvezetésre.
Lukácsházán TOP pályázat kere-
tében 105 millió Ft-ból elkészült 
a bölcsőde, a kilátó környezete is 
szebb lett, és a korábban nyert – 
közterületet rendben tartó – mun-
kagépek használata is elkezdődött. 
A településen több civil szervezet 
is részesült támogatásban, köztük 
a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete. 
Nemescsó önkormányzatához 5 
millió Ft érkezett közterületi eszkö-
zök beszerzésére. A Nemescsói Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület kapott 5 
millió Ft támogatást, további pénz 
érkezett arra a célra, hogy legyen új 
otthona a Tézsula Hagyományőrző 
Egyesületnek. 
Ólmod önkormányzata a belte-
rületi út- és járdafelújításra nyert 
forrást, ezen kívül az állami beru-
házásban megújult a településhez 
vezető út. 
Peresznyén a közösségi tér újul-
hat meg 24,9 millió forintból, és 
közterületi eszközök beszerzésére 
is nyertek 8,2 milliós támogatást. 
Elkészült az a közúti beruházás is, 
amely a Horvátzsidány-Peresznye 
közötti út felújítását jelentette. 
Pusztacsó a templomfelújításra 
kapott támogatást, a korábban 
felújított polgármesteri hivatal a 
helyiek érdekeit szolgálja. A Pusz-
tacsóért Egyesület 2 millió forintot 

nyert különböző programok szerve-
zésére. 
Velemben elindult a Stirling-villa 
rendbetétele. Ez év őszén további 
450 millió Ft támogatás érkezett a 
munka folytatására. Ebből befeje-
ződhetnek a villát érintő munkála-
tok, a többi épület rendbetételére, 
tereprendezésre, játszótér kiala-
kítására is lesz lehetőség. Újabb 
nagy változás a falu életében, hogy 
kormányzati-egyházi összefogással 
elkezdődött az Avar Szálló meg-
mentése. Erre a célra egymilliárd Ft 
áll rendelkezésre. Az idei év újabb 
eredménye: az Alpokaljai Vadászati 
Közösség Vadásztársasága 5 millió 
Ft-ot kapott gépjármű beszerzésére.
A képviselő hangsúlyozta, hogy a 
falusi kisboltok pályázati támoga-
tást kaptak működéshez, ebben 
Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsi-
dány, Lukácsháza, Velem keres-
kedői részesültek. E kormányzati 
program a már működő boltok 
mellett olyan helyszíneket is érint, 
ahol üzleteket akarnak nyitni. A 
Magyar Templom-felújítási progra-
mon pedig Bozsok, Cák, Gyön-
gyösfalu, Kőszegdoroszló, Kő-
szegszerdahely és Pusztacsó 
települések nyertek egyenként 
15-15 millió Ft-ot a helyi egyházi 
épületek felújítására. Az Agrármi-
nisztérium Kőszegdoroszlónak 
22,4 millió Ft-ot, Kőszegszerda-
helynek 20,2 millió Ft-ot, Peresz-
nyének 19,3 millió Ft-ot adott a 
zártkertek támogatására.
A képviselő visszatekintett a tíz 
évvel korábbi időszakra, ami-
kor egy-egy településnek az volt 
a nagy eredmény, ha elkerülte az 
adóss ágcsapdát. A mostani közös 
cél változatlan: lépésről lépésre, 
együtt építsünk minden települést.
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Nemescsó
Advent: Az advent a várakozás 
időszaka. Minden hétvégén össze-
gyűlik a falu apraja, nagyja, és az 
ünnepi műsort követően meggyújt-
juk az adventi koszorú gyertyáit. A 
szervezésben az egyesületek váltják 
egymást: az elsőt az Evangélikus 
Egyházközség, a másodikat a Ne-
mescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, a harmadikat a Tézsula Hagyo-
mányőrző Egyesület, a negyediket 
az önkormányzat és a Nemescsói 
Felelős Kutyabarátok Szabadidő és 
Sport Egyesülete valósította illetve 
valósítja meg. A település ünnepi 
fényei árasztják a melegséget, ezt 
erősítik advent ablakai. Az ünnepet 
megelőzően közösen mindenki el-
készíthette a saját adventi koszorú-
ját, kopogtatóját. A legkisebbek az 
adventi mese kalendáriumot, ame-
lyet Groznerné Schlögl Anett készí-
tett elő, kiválasztotta a meséket és 

rajzokkal tette igazán különlegessé.
December 6-án a Mikulás bácsi 
meglátogatta a falu gyermekeit a 
kicsi krampuszokkal. 
Kalincsák Balázs evangélikus lel-
kész „Kiemelkedő Társadalmi Sze-
repvállalásért” kapott díjat a Príma 
gálán. Büszkék vagyunk rá, és 
hálásak vagyunk a településért, a 
közösségért végzett áldozatos tevé-
kenységéért. További munkájához 
kitartást és jó egészséget kívánunk 
neki és családja minden tagjának.
Az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület új vezetőséget választott. A 
korábbi elnök, Bakos György és a 
három alelnök lemondott a tisztsé-
géről. Jelölni kellett személyeket, jó-
magam kaptam egy  kérést, ajánlást 
a jelölésre, ha azt elfogadom. Gon-
dolkodtam, és arra jutottam: ez 
egy megtiszteltetés számomra. A 
tagok támogattak, és attól kezdve 
a Vidékfejlesztésért Felelős alelnöki 
tisztséget bízták rám. Köszönöm  a 
bizalmat, a biztatást. Igyekszem se-

gíteni a közös munkát. Majdan egy 
jó csapattal tudok együtt dolgozni:  
Az egyesület új elnöke Schrott Ta-
más, szakmai képzettsége gazda-
sági szakmérnök, környezetvédelmi 
szakmérnök. A turizmus-rekreáció-
ért felelős alelnök Bakos Márton, 
képzettsége turisztikai-és projekt-
menedzser. A környezeti tudatossá-
gért és szemléletformálásért felelős 
új alelnök Illés Péter biológiatanár, 

agrármérnök. A természetvédele-
mért felelős alelnök Bogáti And-
rás, a Vasi Zöld Út Kft. ügyvezetője, 
túravezető, polgári természetőr.
Nemescsó Község Önkormány-
zata nevében Áldott, Békés, Sze-
retetteljes Karácsonyi Ünnepeket 
és Egészségben, Sikerekben Gaz-
dag Új Esztendőt Kívánok min-
denkinek!

Szerdahelyi-Bánó Irén

Kőszegpaty
Minden utca felújítása megtör-
tént!!! A Kossuth utca átadását 
november 27-én tartottuk. Az ün-
nepségre eljött Cák, Kőszegszer-
dahely, Lukácsháza és Nemescsó 
polgármestere, és Vaskó János 
jegyző. Ott volt közöttünk  Vas Csa-
ba András plébános úr. Az átadás 
előtti napon Ágh Péter országgyű-
lési képviselő megtekintette az el-
készült utcá(ka)t, és a Magyar Falu 
Program keretében beszerzett, a 
közterület karbantartását szolgáló 
gépeket, amit a falu 4.114.945 
Ft támogatásból vásárolt. Ezek 
tárolására az önkormányzati ön-
erőből felújította az eszköztárolót. 

A képviselő előző nap átadta a falu 
lakosságának írt, köszöntő levelét, 
amit Májerhoffer Attila polgármes-
ter tolmácsolt részünkre.
Arról is büszkén beszélt, hogy Kő-
szegpaty minden utcája – Rét, Pe-
tőfi, Meszleni és a Kossuth utca – az 
elmúlt években megújultak. Idén a 
Kossuth utca a Kormánytól kapott 
– 19.402.620 Ft – támogatásból, 
és ehhez még az önkormányzat 
közel 3,5 millió Ft önerőt tett hoz-
zá. Sokan kérték, és megtörtént a 
zsákutca tábla kihelyezése és kiépí-
tették a két fekvőrendőrt. Polgár-
mester Úr megköszönte a türelmet 
és a megértést, amire a munkálatok 
alatt szükség volt. Vázolta a jövőre 
vonatkozó terveket a kis községünk 
szebbé, élhetőbbé tétele érdekében.

Az ünnepélyes szalagátvágás után 
Vas Csaba András atyával együtt 
imádkoztunk, majd megáldotta az 
utat. Elmondta, hogy mindig szí-
vesen jött Kőszegpatyra, és emlék-
szik, amikor a gödröket kerülgetve 
lehetett a templomot, a temetőt, 
a falunkat megközelíteni. A sörös 
hordó gurításának lehetőségét át-
adtuk polgármesterünknek, majd a 
sikeres gurítás után azt csapra ver-
te. Az ünnepség után a jelenlevők 
megnézték a beszerzett eszközöket, 
és a felújított tárolót. Mindezt pezs-
gős koccintással ünnepeltük.
A fokozódó Covid helyzet okán a 
Polgármesteri Hivatal udvarán ál-
lófogadáson láttuk vendégül mind-
azokat, akik megtiszteltek ben-
nünket, velünk együtt ünnepeltek, 

örültek a falunk fejlődésének.
Az Idősek Napja alkalmából 
novemberben a 65. év felettieket 
– 27 főt – ajándékcsomaggal kö-
szöntötte a Kőszegpaty Jövőjéért 
Egyesület. Sajnos a Covid miatt a 
találkozásokra csak az utc án kerül-
hetett sor, elmaradt a beszélgetős 
est. Bízunk abban, hogy 2022-ben 
visszahozzuk a régit.
Mikulás. December 5-én nagy put-
tonnyal Mikulás bácsi végig sétált a 
falu utcáin. Kedves segítője cipelte 
a nagy zsákot, amelyből 22 db cso-
magot adott át a várakozó gyerme-
keknek. Többen a kapunál várták a 
Mikulást, ahol nem, ott ablakán át 
zörgetett. Nagyon sok rajzot, verset 
kapott a gyermekektől cserébe.

Milos Lászlóné

- gyógyító vagy relaxáló masszázst
  30, 40, 60 percben

AJÁNDÉKOZZ EGÉSZSÉGET AZ ÜNNEPEKRE!AJÁNDÉKOZZ EGÉSZSÉGET AZ ÜNNEPEKRE!

áldott békés ünnepeket kívánunk!
Kőszeg, Fő tér 4.  *  +36/30 716 3349

- asztrológiai elemzést az élet
  különböző területeiről:
  (munka * karrier * szerelem * egészség)

- személyre szabott asztrológiai 
  drágakő és védikus ékszer ajánlás

- tibeti hangtál meditáció
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Lukácsháza
November 28-án a Közösségi 
Ház udvarán, hagyományteremtő 
szándékkal a Lukács-házi Boszor-
kányok Egyesülete adventi vásárt 
szervezett, annak bevételét jóté-
kony célra fordítják. A vásár ideje 
alatt közösen díszítettek fenyőfát a 
település lakói. 
Ezen a vasárnapon ünnepelte a 
falu advent első vasárnapját. A 
Szombathelyi úton lévő harangláb-
nál a  Szent Márton Kórus énekelt, 
majd Bokor Zoltán plébános mon-
dott példabeszédet. Advent első 
vasárnapján az első gyertyát Virág 
Zsuzsa gyújtotta meg a megújult 
Betlehem előtt. 
December 4-én a Közösségi Ház-

ban karácsonyi kézműves foglal-
kozáson mézeskalács-, csuhé, és 
gyöngy díszeket készítettek közö-
sen a családok, Bakula Márta, Haj-
nal Edit, Szaffián Zsolt és Pálinkás 
Mónika segítségével. 
December 5-én advent 2. vasár-
napján a Dr. Tolnay Sándor Álta-
lános Iskola tanulói adtak ünnepi 
műsort, majd azt követően Imre 
Julianna igazgatónő és a gyerekek 
közösen gyújtották meg advent 
második gyertyáját. 
December 12-én advent 3. vasár-
napján a Gencsapáti hagyomány-
őrzők Varga Albin vezetésével bet-
lehemes előadását láthatták az ér-
deklődők. Az örömről Bokor Zoltán 
plébános mondta el a gondolatait. 
December  18-án a Közösségi 
Házban 15 órakor kerül megrende-

zésre  a Szent Márton Kórus Ünnepi 
Karácsonyi hangversenye. 
December 19-én negyedik va-
sárnapon Virág János polgármester 
köszöntője után a gyerekek műsor-
ral kedveskednek a vendégeknek. 
A település nyugalmazott espere-
se, Porpáczy József a szeretetről és 
advent szelleméről mond példabe-
szédet.
December 21-én 17 órakor a 
Közösségi Házban a  Mindenki 
Karácsonya műsorral várják az 
érdeklődőket. Fellépnek: a Szent 
Márton Kórus, a Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola tanulói, az Ács 
Mihály AMI növendékei és a Derű 
Néptánccsoport. 
December 30-án a Kilátónál az 
önkormányzat szervezésében a 
hagyományos Óév búcsúztatója 

kezdődik 13.00 órakor. Virág János 
polgármester 16.00 órakor mondja 
el évértékelő beszédét és köszön-
tőjét. A finom étel-ital mellett a 
gyerekeket kézműves foglalkozás 
várja az Alpannonia látogató és 
bemutató térben. A 2021-es év 
utolsó Lukácsházi rendezvényén a 
program tábortűzzel és 17 órakor 
tűzijátékkal zárul.
December 6-án megtörtént a TOP 
4.1.1 projekt keretében megvaló-
suló orvosi rendelő, gyógyszertár és 
szolgálati lakás komplex energeti-
kai felújításának műszaki átadása. 
A szakhatósági engedélyek beszer-
zése után a tervek szerint a felnőtt 
háziorvosi, házi gyermekorvosi 
rendelés és a védőnői tanácsadás 
a két ünnep között már a felújított 
rendelőben lesz.

Adventi készülődés

Kell egy bolt
Gyöngyösfalu: November Szent 
Márton hava, a Pösei templom-
kertben felelevenítettük a búcsú 
szellemét. Márton búcsúra az újbort 
már lehet kóstolni. A hegy gazdái 
bemutatták az éves munkájuk gyü-
mölcsét. Tömő Szabi bortermelő 
borkostólót tartott, Balogh Ferenc 
méhész mézet, és Bakula Márti 
disztárgyakat kínált. A helyiek kö-
zül a kirakodóvásárt sokan láto-
gatták, a rossz időjárás  ellenszere 
volt a forraltbor és a sültgesztenye. 
Köszönöm  a háziasszonyoknak a 

sütemények felajánlását. 
Az Idősek napja a hagyományos 
módon elmaradt, de azért okoztunk 
meglepetést a szépkorúaknak. Kí-
vánunk nekik erőt, egészséget!
Advent első vasárnapján gyertyát 
gyújtottuk a Ludadi betlehemnél,  a 
díszítéseket, a szervezést köszönöm 
Vanesson Dórinak.
A település  életében a bolt mindig 
fontos találkozó hely volt. Ott minden 
nap friss kenyér és tejtermék várja 
a vásárlókat. Nem egyszerű a bolt 
fenntartása, de küzdenek, hogy nyit-
va lehessen. A ludadi bolt már több 
évtizede látja el a lakosságot, szinte 
minden van. A mi boltosunknál élet-

revalóbb, vidámabb hölgy nincs, ezért 
is jó ott vásárolni. Aggódom a boltért, 
kérek mindenkit, aki teheti, ott vásá-
roljon, nem kell mindenért Szombat-
helyre menni. Nem lenne nekünk az 
jó, ha a többi település sorsára jut-
nánk. Kell nekünk is egy bolt!
A szociális tűzifa hasogatása fo-
lyamatban van, és a decemberi 
testületi ülésen döntés születik a 
kiosztásáról. 
Az új egyházközségi tanács megala-
kult, az alakuló ülésen egy közléke-
nyebb, több információt megosztó 
irányvonalat határoztunk meg. Cél 

a hívők számának gyarapítása. 
Gyöngyösfalu katolikus lakosságá-
nak 47 %-a fizetett egyházközségi 
adót. Ez nem egy jó arány a többi  
településhez viszonyítva.
A templomtorony felújításához az 
egyházmegyei főépítész elbírálása 
szükséges még. Reméljük, hama-
rosan elindul a projekt.
Az új osztálytermek pályázata jól 
halad, Sopár Katalin készíti el a 
terveket. Bízom benne, hogy a jó 
cél  sikerrel jár, 120 m2-rel lesz na-
gyobb az alapterület.

Tóth Árpád

Bozsok: Az önkormányzat, a civil 
szervezetek, a családok a hagyo-
mányos dolgokkal készülődnek a 
karácsonyra, bár néhány eseményt 
a pandémia miatt más módon 
szerveznek meg. Az önkormányzati 
képviselők személyesen keresték 
fel november utolsó hétvégéjén a 
szépkorúakat, ajándékcsomaggal 
kedveskedtek nekik. Felállították a 
hősi emlékműnél a falu karácsony-
fáját, elkészült a tűzoltószertárnál 
a betlehem, és karácsonyi díszítés 
teszi hangulatossá a köztereket. 
A Bozsoki Adventi Kalendári-
um már 3. éve nyitogatja ablakait 
december 1-jétől minden este más 
házon. Idén az óvoda egyik ablaka 
köszönti a Jézuska születését de-

cember 24-én. A Mikulás személye-
sen vitte el minden kisgyermekhez 
a csomagot, sokan verssel, rajzzal, 
dallal köszöntötték a nagyszakállút. 
A betlehemezés hagyományát sem 
hagyják veszni. Bár a házakat nem 
keresik fel kivilágított betlehemük-
kel a pásztoroknak öltözött fiúk, de 
advent 4. vasárnapján is szabad 
téri előadásra várnak mindenkit. 
December 19-én szeretetvásár 
lesz a Castanea Egyesület Kneipp-
házában. December 24-én a 16 
órakor kezdődő Jézuska várás után 
„jön meg a Jézuska” a legtöbb ház-
ba Bozsokon, hisz idén is több mint 
20 gyermek szerepel az 1998 óta 
minden évben megvalósított misz-
tériumjátékon.

Daloló kert
A gyöngyösfalui Szent Márton-
templom énekkara szeptember-
ben Daloló Templomkert címmel 
indított el egy programsorozatot, 
amit havonta vasárnap délután 
tartanak a templom kertjében vagy 
a templomban.
Első alkalommal a repertoárból 
választott legkedvesebb műve-
ket hallgatta meg a közel 80 fős 
közönség. Októberben az Aradi 

Vértanúk Napjához és Szűz Mária 
születésnapjához kapcsolódó dalok 
hangzottak el. Vendégelőadóként a 
gencsapáti Félnótás Népdalkör mű-
ködött közre. Novemberben Szent 
Mártonról, a templomban tartott 
ünnepi műsorral emlékeztek meg. 
Ezt az előadást Szombathelyen, a 
Múzeumfaluban rendezett Márton-
napi vásáron is bemutatták. 
December 18-án 15 órakor a ha-
gyományos adventi koncertre vár-
ják az érdeklődőket a lukácsházi 
Közösségi Házba.

VI
D

ÉK

Bozsoki Utánpótlás Futball. Komoly fejlődésen ment keresztül az 
utóbbi évben a Bozsoki Sportegyesület utánpótlása. A 23 kis focista 
három korosztályban képviseli hétről hétre a bozsoki színeket. Az U6/7 
és az U8/9 Bozsik Fesztiválokon, míg az U10/11 Bozsik Tornákon vett 
részt vasárnap délelőttönként Szombathelyen. A Megyei II. osztályú baj-
nokság során több alkalommal is bekísérték a gyerekek a felnőtt játé-
kosokat a mérkőzésre, szünetben pedig bemutató meccseket játszottak. 
Minden alkalommal nagy sikert arattak a kisfocisták! 



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 990 Ft 1190 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella) 1250 Ft 1450 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1500 Ft 1600 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1550 Ft 1650 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1600 Ft 1700 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1600 Ft 1700 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1600 Ft 1700 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1650 Ft 1750 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1650 Ft 1750 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1650 Ft 1750 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1650 Ft 1750 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1650 Ft 1750 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1650 Ft 1750 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1650 Ft 1750 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1690 Ft 1790 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1690 Ft 1790 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1750 Ft 1850 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1750 Ft 1850 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal egybesütve, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1750 Ft 1850 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1850 Ft 1950 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,
Lukácsházára és Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

Velembe és Bozsokra 1000 Ft/szállítás! 
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Nap mint nap látják
a hátrányos helyzetben élők tekintetét

December 1-től több napon át a 
Brenner-házban a Kőszegi Plébá-
nia Karitász önkéntesei csomagol-
ták a rászorulók számára az aján-
dékokat. Az átadás időpontjáról 
minden érintett család személyes 
meghívót kapott, de vannak töb-
ben is, akik az ajándékcsomagért 
nem tudnak elmenni, nekik szemé-
lyesen viszik ki. Nem spontán, vagy 
esetszerűen adják a személyeknek 
a karácsonyi ajándékot, mert a 
karitászosok pontosan ismerik a 
rászoruló családokat, személyeket. 
A csomagok készítését több tá-
mogatási forma teszi lehetővé. 
Az egyik az Élelmiszer Bank által 
jóváhagyott, a TESCO áruházban 
november 19 – 20 – 21-én tartott 
gyűjtés. Az akkori vásárlók többsé-
ge megtöltötte a bevásárló kosarat, 
és abból átadott a karitász önkén-
teseinek. A három nap alatt 950 kg 
tartós élelmiszert adományoztak a 
jó szándékú emberek. Biztosan ál-
lítható, minden apró ajándék oda 

érkezik, ahol a legnagyobb szük-
ség van arra, és erről az Élelmiszer 
Bank pontos tájékoztatást kap. A 
TESCO-ban gyűjtött élelmiszer ki-
egészül a Brenner Közösségi Házba 
– az adományozók által – bevitt 
csomagokkal vagy pénzbeni tá-
mogatásokkal. A karitászosok de-
cember 4-én vásárt tartottak, ahol 
különböző használati tárgyakért 
adakozhattak a ’vásárlók’. 
A Brenner-házban december 17-ig 
keddtől szombatig reggel 8.00 – 
10.00 óra között, valamint szerdán 
16.00 – 17.00 között fogadják az 
érkezőket, az adományokat.
A rászoruló személyeknek, csalá-
doknak 150 db ajándékcsomagot 
készítenek el az önkéntesek. Min-
den karitászos táska személyre sza-
bott, hiszen vannak egyedülállók és 
többgyermekes családok is. A fenti-
eken kívül a hajléktalan szálló lakói 
is kapnak ajándékcsomagot.
Az adventi ajándékozás szokásait a 
Pandémia idén is megváltoztatta. A 

karitászosok december elején meg-
lévő terveik alapján tartanak Bren-
ner Közösségi Házban december 
18-án 13.00 órakor egy kisebb ka-
rácsonyi ünnepséget a saját ottho-
naikból kiszorult személyek számára.
Addig is minden héten, keddtől 
szombatig, reggel fél kilenckor 
pékáru, zöldség, és másféle élelmi-
szert adnak át a Brennerbe érkező 
szegényebb embereknek. Öt ön-
kéntes kőszegi reggel hatkor elviszi 
a TESCO-ból a fogyasztható, a sza-
vatosság vége felé közeledő élelmi-
szert, amely csillapítja a nélkülözö 
emberek éhségét.

A Kőszegi Plébánia Karitász 26 éve 
működik, a megyei szervezet 30 
éves. Ezt foglalja össze egy vándor-
kiállítás, amely január 7-én 14.00 
órakor érkezik meg a Fő térre. Ek-
kor tartja dr. Székely János püspök a 
megnyitót, és azt követően a tabló-
kat két hétig lehet megtekinteni. A 
látogató ízelítőt kap a karitászosok 
életéből. Ők azok, akik nap mint 
nap látják a hátrányos helyzetben 
élők tekintetét, az átvett adomá-
nyok okozta örömét. Ők azok, akik 
az ismeretlenségbe burkolódznak, 
és egész évben önként dolgoznak.

Kámán Z

Egy kemény esztendő végén
Két gyermekkel egy keresetből él 
albérletben a Szabó – Schönfeld 
család. Ők az egyik család, akinek 
szüksége van a Kőszegi Plébánia 
Karitász által összegyűjtött ado-
mányokra. Hetente és reggelente 
háromszor – négyszer a házaspár 
egyik tagja elmegy a Brenner-ház-
ba az élelmiszerek osztására. Jól 
jön a segítség, hiszen a bérlakás 
összes havi költsége meghaladja a 
százezer Ft-ot. Sándor a Purinában 
folyamatos üzemben dolgozik, és 
fáradtan is segíti az egészségi prob-
lémákkal küszködő Zsuzsanna napi 

tevékenységét. Az asszony közmun-
ka szerződése lejárt, és a két gyer-
mek mellett korlátozott időszakban 
tudna az egészségi állapota szerint 
dolgozni, bármit elvégezne. A gye-
rekek születése után igénybe vette 
a 4 – 6 órás kismama műszakokat 
is. Hogy a család előbbre, biztonsá-
gosabb körülmények közé jusson, 
reménykedve várjak azt a döntést, 
amely szerint talán hozzájutnak 
önkormányzati bérlakáshoz. A fia-
tal pár életében több problémával 
is küzdött. Zsuzsanna családja kő-
szegi, szülei elváltak, nyolc évig élt 

Kunszentmiklóson. Ott ismerte meg 
párját, akivel az ottani munkahely 
hiánya miatt Kőszegre költöztek, 
„hiszen én mégiscsak kőszegi 
vagyok” – indokolta Zsuzsanna. 
Minden munkát elvállaltak, albér-
letből albérletbe költöztek, majd 
megszületett Máté és Dóra. A fiú 
második osztályos a Balog iskolá-
ban, a hatéves Dóra a lakótelepen 
lévő óvodába jár. Az ő feladatuk a 
karácsonyfa díszítése, amely ad-
vent első vasárnapján kezdődött 
el. Három éve vezették be ezt a 
szokást, egy nagyon kemény esz-
tendő végén. A gyermekek min-
den este egy-egy díszt feltesznek a 
fára, még a rendkívül élénk fiú is 

vigyáz a gyűjtődobozra, hogy más-
nap vagy több nap múlva is legyen 
lehetőségük a saját hagyományuk 
folytatására.
A kőszegi karitász öt éve átfogja 
a család mindennapjait, ahogy ők 
mondták „Feri bácsi sok minden-
ben segít”. Neki, nekik mindezt 
nem tudja a család eléggé megkö-
szönni. Sándor sokszor végez kari-
tászos munkát. Zsuzsanna a taka-
rításban segít a 97 éves, illetve 72 
éves rokonának. Egy – egy családi-
as beszélgetés „mindkettőnk lelki 
megnyugvását segíti” – mondta 
Zsuzsanna, amikor Dóra lányát az 
ölében tartotta.

KZlémákkal küszködő Zsuzsanna napi szegi, szülei elváltak, nyolc évig élt 
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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 15:25-15:35
Királyvölgy 15:35-15:40

Útvonal        Időpont
Vaihingen utca 15:43-15:50 
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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Vigyük ki a csodának a fényét
Nem volt könnyű elhinni, hogy újra meggyulladhatnak

December 6-án a Jurisics téren 
nyolc férfi Hanuka gyertyáin fellob-
bantott egy-egy lángot, de az igazi, 
tartós fényt a csendes Zsinagógá-
ban adták az ünnep percei után.  
Nagy András az FTI munkatársa 
arról beszélt, hogy „a Hanuka 
ünnepségét annak emlékére 
tartjuk, hogy 77 évvel ezelőtt ki-
aludtak Kőszegen ezek a lángok. 
Nem volt könnyű elhinni, hogy 
újra meggyulladhatnak”. Akkor, 
1944-ben a holokausztot élte át 
Kőszeg, a vasútállomás falán lévő 
tábla a deportált zsidó lakosságnak 
állít emléket.
2021. december 6-án 15.00 órát 
követően együtt érkezett a Jurisics 
térre prof. Miszlivetz Ferenc és Kö-
ves Slomó, az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség vezető 
rabbija. Akkor már a város egykori 
piacterén több százan álltak, várták 
a talán történelmi pillanatot, a lán-
gok meggyújtását. Az eseményre 
többen érkeztek Szombathelyről, 
Budapestről. 
„Egy olyan csodára emlékezünk, 
amely a zsidó néppel történt több 
mint 2000 évvel ezelőtt. Az üze-

net mindegyikünk számára fon-
tos” – mondta a főrabbi. Amikor 
megtörtént a csoda, a zsidó rabbik 
elrendelték, hogy a gyertyagyújtás 
ne legyen egy szűk közösség ün-
nepe. „Vigyük ki a csodának a 
fényét” – fogalmazta meg Köves 
Slomó. Modern korban már az 
utcán is állhatnak a Hanuka gyer-
tyatartói.
A csoda időszámítás előtt 150-ben 
történt. A görög elnyomók meg-

szentségtelenítették a bálványaik-
kal a jeruzsálemi templomot. Egy 
szabadságharcos család, Makka-
beusok harcosokat gyűjtöttek, le-
győzték a túlerőt, és újra meggyúj-
tották a hétágú mécsestartót. Az 

egy napra elegendő „tiszta, szent 
olaj nyolc napon át égett”. 
„Erre a dupla csodára, a kevesek 
győzelmének csodájára emlé-
kezünk a Hanuka gyertyáival. A 
dupla csoda üzenete: az értéke-
inkért merjünk kiállni, akkor is, 
ha egy hatalmas túlerővel állunk 
szemben. Ne féljünk, merjünk 
vállalni az értékeinket, amelyek 
fontosak lehetnek az ember-
társainknak is” – fogalmazta a 

Hanuka üzenetet a főrabbi.
Majd arról beszélt, hogy a 77 év 
után Kőszegen újra fellobbant láng 
jelzi azt is, hogy megújul a város-
ban a Zsinagóga. Hangsúlyosan 
megfogalmazta: „nem biztos, 

hogy az élő zsidó közösséget 
olyan szinten vissza tudjuk hoz-
ni, mint ahogy ennek a hagyo-
mánya megvolt hosszú időn ke-
resztül”.
Básthy Béla polgármester a csoda 
tanulságáról beszélt:
– A történet csodálatos, hiszen egy 
maroknyi, az úr támogatásáról 
meggyőződött ember érvényesíteni 
tudja igazát a sokaság, a túlerővel 
szemben. Pontosan ezért remény-
keltő és tanulságos minden nép 
számára.
Prof. Miszlivetz Ferenc Kőszeget 
a csodák várárosának nevezte, a 
csodákat nem részletezte, de arra 
figyelmeztetett, hogy „a csodákat 
meg kell becsülni”. A Hanuka 
megvalósítása azt jelenti, a ÷fény 
ünnepe meg tud mutatkozni”. A 
közeljövőben elkészülő Zsinagóga 
belső építészete is a fényről szól. 
Majd az FTI főigazgatója így fogal-
mazott:
– A belső fény ott van azokban, 
akik hisznek valamiben, abban, 
hogy létre is tudják hozni. A Zsina-
góga már készen volt, mi csak segí-
tettük azt, hogy egy nagyon komoly  
csapat elvégezze az újjá építését.
És az ünnep, a találkozó folyta-
tódott abban az épületben, amit 
Schey Fülöp építtetett.
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A Zsinagóga felújításáról
Novemberben a Zsinagóga kör-
nyezetében intenzíven dolgoztak, 
látványos volt a változás. Az elmúlt 
évben kezdődött el a műemlék 
felújítása, amely várhatóan idén 
befejeződik, 2022-ben lesz az át-
adása. Soltész Miklós államtitkár 
november 18-án Kőszegen járt, 
és egy váratlan programváltással 
megtekintette a Zsinagógát. Az 
államtitkárt, Ágh Péter országgyű-
lési képviselőt, Básthy Béla polgár-
mestert a bejáratnál Nagy Gábor 
vezetőrestaurátor fogadta. Akkor a 
két rabbiépület között lévő kaputól 
építették az utat a műemlékhez, 
az épület közelében már kertésze-
ti munkákat végeztek. A műemlék 
épület belső terét állványzat borí-
totta. A restaurált falak visszaidéz-
ték a Zsinagóga funkció világát. Az 
állványcsövek mellett alig lehetett 
látni a Tóra-szekrényt, és a fölötte 
lévő Dávid-csillagot. A politikusok 
a kiépített állványsoron érték el a 
felső szintet, a kupolát, és ott már 
a másfél évszázadra visszatekintő, 
helyreállított freskók fogadták az 
érkezőket.   
– Szó szerinti értelemben a halál-
ból hoztuk vissza az épületet, a fa-
lak jelentősen leromlott állapotban 
voltak a munkák megkezdése előtt 
– fogalmazta Nagy Gábor vezető-
restaurátor, akinek az ország több 
műemlék épületében van már ’örök 
érvényű kiállítása’, az ott elvégzett 
munkái okán. – A kőszegi Zsina-
góga egy különleges feladat volt 
számomra, és nagy öröm, hogy a 
mennyezeten lévő freskókat eredeti 
állapotba sikerült visszahoznunk. 
Pál Dániel festőművész kollégával 

együtt kialakított technológiával 
helyreállítottunk minden freskót, 
amelynek nyomai az elmúlt évti-
zedek során a károsodások ellenére 
is a falon megmaradtak. Hatalmas 
eredmény: a Zsinagóga kupoláján 
a freskókat teljes hitelességgel ere-
deti állapotba vissza tudtuk állítani. 

Az oldalfalakon a festett díszítések 
többségében hiányoztak, amely 
falrészekhez nem találtunk eredeti 
dokumentumokat, azt nem állítot-
tuk helyre. Mostanra már biztosan 
kimondható: a magyar nép egyik 
gyöngyszemének is titulálható épü-
let megmarad az utókornak.
Az államtitkár – kérdésekkel tarkí-
tott beszélgetés közben – hozzáér-
tőként vizsgálta a kupola elkészült 
freskóit, és elismeréssel szólt a resta-
urátorok munkájáról. Az elhangzott 
mondatai szerint tervezi, hogy az 
ország különböző műemlékein dol-
gozó restaurátorokat meghívja egy 
munkájukat értékelő találkozóra. 
Indoklása szerint: „csak Ágh Péter 

választási környezetében is több 
helyen végeztek kimagaslóan ér-
tékes műemlékvédelmi munkát”. 
Mindehhez Nagy Gábor hozzáfűzte, 
hogy a szakmai munkán kívül meg-
határozó volt a műemlékvédelmet 
szolgáló kormányzati akarat. Mind-
ez akkor kezdődött el, amikor a le-
robbant állapotban lévő Zsinagóga 
a KRAFT-program része lett.
Ne feledjük! A rendszerváltás után a 

Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság 
nem talált megoldást az épület hasz-
nosítására, ezért 1992-ben felaján-
lották a városnak ingyenes átadás-
sal, de felújítási kötelezettséggel. Ezt 
a feltételt az akkori képviselők nem 
tudták felvállalni, így nem vették át 
az államtól az épületet.
Ezt követően 1996 februárjában 
egy helyi vállalkozó megvásárolta a 

Zsinagógát, és vállalta a felújítást, 
de még ebben az évben tovább 
értékesítette az ingatlant. Az új tu-
lajdonos sem tett semmit az épület 
megmentése érdekében, csak köl-
csönökkel terhelte. Ezt követően 
került állami tulajdonba a mű-
emlék. A tulajdonosok váltásának 
egyetlen pozitív fejleménye az volt, 
hogy egy szombathelyi házaspár  
megvásárolta az utcafrontban lévő, 
különálló rabbi- és kántorlakáso-
kat. Létrehoztak egy kisebb múze-
umot, amit sokan megtekintettek. 
A kőszegiek a házaspárt igazi mű-
emlékvédőként ismerhették meg.
A Zsinagóga felújítása a Kormány 
támogatásával a Nemzeti Vagyon-
kezelő Ügynökség részvételével 
történik. A műemléket 1859.  
december 24-én a zsidó szertar-
tások szerint avatták fel, és ezt 
követően szolgálta az akkor még 
nagy létszámú zsidó közösséget. 
Az építését Schey Fülöp finanszí-
rozta, aki sokat tett a kőszegiekért. 
Megépítette a város első óvodáját, 
amelynek helyén most a Várkörön a 
COOP-áruház áll, és a szegényekre 
figyelve létesített egy szegényhá-
zat. Schey Fülöp magyarországi 
zsidóként elsőként kapott nemesi 
rangot az Osztrák-Magyar Monar-
chiában. A kőszegi zsidók életének 
tragikus éve volt 1944, amikor a 
holokauszt idején deportálták őket 
Auschwitzba.
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A kupola restaurálás előtt. A fotó 2014-ben készült.

GRATUÁLUNK! Prima Díjat kapott Földesiné Németh Csilla 
a Dance Jam tánccsoport vezetője, Trifusz Péter tanár-zenész-
képzőművész, Kalincsák Balázs evangélikus lelkész. Hámori Ádám 
ökölvívó bajnok Ifjúsági Prima Különdíjat vehetett át.
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Álláshirdetés
A kőszegi székhelyű

ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET és
TOURINFORM IRODA 

munkatársat keres

GAZDASÁGI VEZETŐ
munkakör

betöltésére, határozatlan időre, 4 órás munkakörre. 
Pénzügy és számviteli végzettség feltétel, azonban vállal-
kozói mérlegképes könyvelő végzettség előnyt jelent! 

Jelentkezés fényképpel ellátott önéletrajz
megküldésével az ine@t-online.hu e-mail címre. 

Réka, a győztes 
A Jurisich Miklós Gimnázium tanu-
lója, Szafián Réka, (9.D) meghívott 
vendégként részt ve tt a Pénzügy-
minisztériumban tartott ünnep-
ségen, amelyet annak emlékére 
rendeztek, hogy Magyarország 25 
éve csatlakozott az OECD (Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesz-
tési Világszervezethez). Réka egy 
panelbeszélgetésen is részt vett, 
amelyen Balogh László helyettes 
államtitkár, Bertók János OECD 
igazgatóhelyettes, Turóczy László 
OECD nagykövet és Horváth Gábor 

PM osztályvezetője voltak a part-
nerei. Ennek központi témája volt: 
az OECD múltja és jövője különbö-
ző generációk szemszögéből.
A gimnazista arról beszélt, hogy az 
OECD-vel, mint szervezettel, főként 
az oktatás minőségét felmérő kap-
csolatban ismerkedett meg. Meny-
nyire fontos korosztálya számára 
az öngondoskodás, és mi motiválja 
újabb és újabb pénzügyi versenye-
ken való részvételét.
Réka az idei tanévben már szá-
mos országos pénzügyi versenyen 

bizonyította tehetségét. Elnyer-
te a Zseton és a Részvényfutam 
verseny különdíját, ő lett az „Év 
Pénzmestere” verseny győztese. 
(2020-ban testvére, Petra nyert.) 
Idén október elején édesanyjával, 
és két testvérével, Dorottyával és 
Petrával együtt vehették át a Pénz-
ügyminisztériumban a „Pénzügyi 
tudatosságért díjat”, amit első al-
kalommal adtak át.
Réka érdeklődési köre sokrétű, ked-
venc tantárgyai matematika és bio-
lógia, de zenei tehetsége is említésre 
méltó. Még nem döntött arról, mi-
lyen irányba szeretne továbbtanulni, 
az irányok egyike a pénzügyi pálya. 

A gimnázium okkal büszke Szafián 
Réka teljesítményére, arra, hogy en-
nek révén rangos eseményen képvi-
selte Kőszeget, és az iskolát.

Hagyományőrző szalagavató rendhagyó időben
Az idei tanévben a – végzős év-
folyam igen előrelátó kérésének 
megfelelően – a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium sza-
lagavató ünnepségét és bálját 
november 13-án tartottuk meg. 
Az ünnepély első részében az  ava-
tandó közösség nevében hallhattuk 
Kahlil Gibran ünnepi gondolatait 
Zrinszki Ármin és Sziklai Botond 
12.a osztályos tanulók tolmácsolá-
sában, majd a 12.d osztály nagy-
sikerű közös éneklése következett. 
Végül Várnai Zseni Csodálatos a 

lét című költeményét a 12.c osztá-
lyos Füzi Hanna adta elő. 
Marton Tünde tanárnő ünnepi be-

szédének elhangzása után Szeléné 
Varga Márta a 12.a „helyettesítő 
osztályfőnöke”, Bindes Krisztina a 
12.c, és Marton Tünde a 12.d osz-
tályfőnöke feltűzték a szalagokat. 
Sajnos Nagy Marietta tanárnő, a 
12. a osztályfőnöke, betegsége miatt 
csak online lehetett jelen az ünne-
pélyen. Idén 85 végzős tanuló kapta 
meg a ballagás és az érettségi vizs-
gák közeledtét is jelző hagyományos 
kék színű szalagot. A program a Béri 

Balog Ádám Általános Iskola bál-
teremmé alakított sportcsarnokában 
folytatódott. 19 órakor a végzősök a 
szüleikkel keringőt táncolva nyitot-
ták meg a bált, amelyen az erre az 
alkalomra készült – osztályonként 
más – koreográfiával, tánctudásu-
kat is bemutatták. A jó hangulatot 
megalapozó zenét Horváth Meggie 
és zenekara szolgáltatta a 23 órás 
bálzárásig.

Keszei Balázs

Hagyományőrző szalagavató rendhagyó időben

lét című költeményét a 12.c osztá- szédének elhangzása után Balog Ádám Általános Iskola bál-Balog Ádám Általános Iskola bál-Balog Ádám Általános Iskola

Diákok nyitótánca
November 19-én tartottuk az Ár-
pád-házi Szent Margit Gimnázium 
12/A osztályának szalagavatóját.
Az ünnepséget a Zárdatemplom-
ban szentmisével kezdtük, melyen 
a végzősök legközelebbi család-
tagjai is részt vettek. A liturgia 
után Petra nővér, intézményünk 
vezetője osztotta meg gondolatait 
a diákokkal. A domonkos címerrel 
díszített szalagokat Hurgoi Sándor 
iskolalelkész áldotta meg, majd 
Morgan Márta osztályfőnök tűzte 
fel. Mostantól 11 végzős diákunk 
büszkén hordhatja szíve fölött az 

Árpád-házis identitás, és – hagyo-
mányosan – az elválás jelképét.
A szalagavatói bál a tornateremben 
zajlott családias, ám nagyon jó han-
gulatban. A végzősök osztályműsora 
mosolyt csalt mindannyiunk arcára. 
Az este legmeghatóbb részeként 
a diákok nyitótáncát tekinthettük 
meg, majd a szülői tánc után kez-
detét vette a 23 óráig tartó bál. Az 
önfeledt, mosolygós arcok látványa 
egy rövid időre mindannyiunkkal fe-
ledtette az elmúlt hónapok kihívá-
sokkal teli időszakát.

Kiskéri László büszkén hordhatja szíve fölött az 
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Ivan Gugan, Šandor Petković s odličjem i Joso Ostro-
gonac  po svetačnom aktu u Budimpešti 

(Foto: Kristina Goher)

Mir, veselje, ljubav, vjera
Stupili smo u adventsku dob, nažigamo sviće 
na vijenci, pripravljamo se na Božić, na rodje-
nje maloga Jezuša. Ovi časi čekanja nudu nam 
vrimena i na premišljavanje. Da li čujemo, da li 
primimo i širimo med nami njegove dare: mir, 
veselje, ljubav i vjeru? Mislim da, iako ne sa-
svim prez falinge, ali željni smo na ove dragulje 
života. Drago nam je kada je dostanemo, a još 
nam je draže kada je mi sami darujemo svojim 
bližnjim, svojim prijateljem, poznanikom, ljudem. 
U bližnjoj prošlosti džavne, gradske, seoske sa-
mouprave su se u svetačnom okviru zahvalile 
osobam, ke su nesebično pomagale svojim dje-

lovanjem čuvati, širiti spomenute „dragulje”ne 
samo u adventskoj dobi. Priznali su djelovanje 
ljudem, ki na narodnom, kulturnom i vjerskom 
polju leta dugo organiziraju, stručno peljaju, i 
pomažu društvene kontakte. Katica Schneider i 
Šandor Petković poznata su lica naših Hrvatov u 
Kisegu. Kiseška gradska samouprava povodom 
Kraljskoga dana Kisega nagradila je odličnom 
poveljom Katicu Schneider za naprikdavanje 
hrvatske i vjerske vridnosti. Hrvatska državna 
samouprava Šandora Petkovića odlikovala je 
za istaknutu djelatnost na području hrvatsko-
ga društveno - političkoga života. Čestitamo za 

priznanja, i željimo im da istom vjerom, 
veseljem, ljubavom i mirom služu svoj 
izibrani daljnji put. 
Az Országos Horvát Önkor-
mányzat Petkovits Sándor, 
Kőszeg Város Önkormányza-
ta Shneider Katalin érdemeit 
ismerte el, akik tevékenysé-
gükkel az itt élő horvát nem-
zetiség közösségi életének, 
kultúrájának is meghatározó 
részesei. Gratulálunk az elis-
merésekhez!

Marija Fülöp Huljev

Ivan Gugan, Šandor Petković s odličjem i Joso Ostro-

Katici Schneider, Bela Basthy je naprik dao po-
velju u Kisegu  

(Foto: Unger Tamás)

Áldott Karácsonyt!

Wir zündeten die Adventskerze auch in Schwabendorf an
Adventi gyertyagyújtás Kőszegfalván is
• Régi vágya teljesült a Kőszegi Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak. Rábai Ferenc elkészít-
tette a közös adventi koszorút, és az első advent 
vasárnapján délután meg is gyújtották a hit 
lángját. A koszorút Hurgoi Sándor atya áldotta 
meg, majd Kőszegfalvi Ágnes köszöntője után, 
Freyberger Léna verset szavalt, a Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórus és az Alpensänger énekkar 
közösen német adventi dalokat adott elő. Ez-
után a kultúrház előkertjében tea, forralt bor és 
kalács várta a 140 érdeklődőt. 

• A közös összetartozást tükrözi, hogy minden 
adventi vasárnapon más kőszegfalvi szervezet 
gyújtja meg a soron következő gyertyát.
A második, a remény lángjának meggyújtását a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus és a Kőszegfalvi 
Gyerekekért Egyesület szervezte. Freyberger Jó-
zsef köszöntőjét az óvodások kedves műsora és 
a kórus éneke követte. Tea, forraltbor, rengeteg 
sütemény és persze a Mikulás érkezése tette 
széppé a délutánt. 

• A harmadik, az öröm lángját a Kőszegfalvi 
Sportegyesület gyújtotta meg, a negyedik lán-
got, a béke lángját a Kőszegfalváért Egyesület 
gyújtja meg ünnepség keretében. 
• December 4-én este lovaskocsin érkezett a 
Mikulás és csomaggal kedveskedett a falu leg-
kisebb lakóinak.

• Folytatódik az  élő adventi ablakok díszítése.
Kőszegfalvi Ágnes

KNNÖ elnök

• Folytatódik az  élő adventi ablakok díszítése.
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A fiút beengedték a lányosházba
A 88 éves Szakos István és felesé-
ge, a 86 éves, szül: Tarján Magdolna 
számára az idei karácsonyi ünnep a 
70. lesz, amit együtt töltenek. Az el-
sőn Magdolna néni szüleivel együtt 
díszítették a karácsonyfát. A meg-
előző udvarlási időszak hosszú volt, 
az első báli tánctól nyolc év telt el 
a házasságkötésig. Az első években 
titkos, de mégis nyílt találkozások 
voltak, hol a testvérek, hol az uno-
katestvérek közreműködésével. Az 
1950-es években Kőszegfalván egy 
lány egy fiúval a kapcsolat elején 
nem mehetett végig az utcán kézen 
fogva. Amikor a fiút beengedték a 
lányosházba, az már egy megha-
tározó szülői vélemény volt. István 
bácsi idézte fel az első karácsonyt, 
a fa díszítését, az együtt eltöltött 
szentestét, ahonnét együtt mentek 
éjféli misére. „Kutya világ volt a 
Rákosi-rendszer” – mondta férfi, 
miközben a mozgékonyabb feleség 
fát rakott a nappali, konyha vagy 
étkezőnek egyaránt nevezhető he-
lyiségben lévő sparheltre. Akkor, az 

advent előestéjén a közelünkben 
volt a koszorú, ugyanígy a nagy 
tálban piroskáposzta, amit majd a 
nagycsalád fogyaszt el.
„Mostanra már jó világ van” – 
folytatta az emlékek visszaidézését 
István bácsi. Aztán visszatért a régi 
ünnepekre, amikor a fa alatt apró 
tárgyak okoztak nagy örömet, amit 
a mai fiatalok már el sem hisznek, 
és el sem tudnak képzelni. Sze-
génységből sok munkával is alig 
lehetett előre lépni, de az összetartó 
embereket irányította a „segítsünk 

egymásnak” – Kőszegfalvára na-
gyon is jellemző, évszázadra vissza-
nyúló – hagyomány. Így épült meg 
az idős házaspár háza némi kölcsön 
felhasználásával. A falubeliek men-
tek mindig ahhoz a családhoz dol-
gozni, ahol építkeztek, fizetség volt 
az étel és a köszönet. 
Az idős házaspár 1962-ben köl-
tözött be abba a házba, ahol most 
is élnek, azóta már több mindent 
átépítettek, de megmaradt a ke-
resztény házasság erős köteléke. Az 
életre szóló igent 1958. szeptem-

ber 6-án mondták ki Horváth Lajos 
atya, az akkori kőszegi káplán előtt. 
Az 50. évfordulón is – a későbbi 
kőszegi plébános előtt kimondva 
– erősítették meg a házasságukat 
Szőllős (Jézus Szíve) Plébánia temp-
lomában. A hat-, és kétgyermekes 
családban nevelkedett házaspár két 
lányt indított el a nagy életre. Advent 
előestéjén Magdolna néni mutatta a 
családi fotót, és beszélt a négy uno-
ka és az öt dédunoka okozta örö-
mökről. A saját, de kicsi nappalijuk-
ban, vagyis a konyhában tizenyolcan 
is elférnek egy-egy ünnepen. Mindez 
megnyugvás számukra, és tudják, 
érdemes volt küzdeni a létért a sze-
gény, a sanyargatott világban.

Kámán Z 

FOTÓGALÉRIA
A lapszámban megjelent 
írásokhoz tartozó fotók 

elérhetősége:

bit.ly/kvfotok
linken,

a kereső címsorába írva.
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Mesés 60 év!
Mesénk szereplője a  leány: 
Hanbauer Anna, vagy, ahogy Kő-
szegen ismerik: Mauzi, és a legény: 
Tóth László.  A Posztógyár egykori 
dolgozói.
Volt egyszer egy szorgalmas, jól 
focizó legény. Gondolt egyet: meg-
nősül. Talált egy dolgos, szemrevaló 

fiatal lányt. Tudta, hogy „megtalál-
tam azt, akit az én lelkem szeret”. A 
mesebeli legény kitartóan udvarolt. 
A leányka alig múlt 18 éves, ami-
kor 1961-ben, decemberben egy-
bekeltek. Közös életük a Gyöngyös 
utcában kezdődött, ahol együtt 
éltek a mesebeli lány szüleivel, Ma-
mival és Papival, akik életük végéig 
támogatták őket. 
1962-ben megszületett a legény és 

a lány első gyermeke: Laci, majd 
másodikként hamarosan Jutka. A 
pár gyermekei gyorsan nőttek, majd 
idővel ők is családot alapítottak. 
Aztán sorban születtek az unokák: 
Tamara, Gina, Kata, Tibor László, 
Anna, sőt két „fogadott unokával” – 
Petra és Rebeka – is bővült a család. 
A pár – vagyis most már a nagy-
szülők – munkájuk mellett sokat 
foglalkoztak a kicsikkel is. Telt-múlt 
az idő, s a legény és leány dédszülő 
lett, mindezt maguk is alig hitték 
el. Rengeteg örömöt szerez nekik a 
négy dédunoka: Róza, Janka, Hunor 

és a pár napja született Sarolta. 
A mesebeli leány és legény sosem 
hanyagolták el a munkát, de mindig 
szorítottak időt kirándulásra, kikap-
csolódásra, nagy utazásokra, sáto-
rozásokra, telente kártyapartikra az 
idős szülőkkel, táncra. 
Nagyon szép 60 évet éltek le 
együtt! 
Mesénknek most itt a vége, de ne 
fuss el még véle! Hisz, a mi mese-
beli legényünknek és leányunknak 
kívánunk még sok-sok évet béké-
ben, boldogságban, egészségben, 
együtt kéz a kézben. 

AK
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Kőszegen született
Október 20-án hajnali ne-
gyed négykor Kőszegen, a 
belváros egyik lakásában 
született Bella Dorka Johan-
na. Az édesanya Bella-Anka 
Enikő a második gyermekét 
albérleti lakásukban hozta 
a világra. A kicsi, nyugodt 
természetű kislányról a fotó 
héthetes korában készült. 
Enikő tudatosan készült az 
otthonszülésre, a 22 hóna-
pos Dávid fia a szombathelyi 
kórházban született, az édes-
anya ott is csak jót, kedves-
séget, kiváló ellátást kapott. 
Másodszorra mégis az ott-
honi környezetet választotta, 

mert szavai szerint a szülés egy ter-
mészetes, anyához, családhoz kötő-
dő folyamat, és a kicsinek is az a jó, 
ha világra jövetelekor haza érkezik. 
Így tervezték, és így is lett, hogy 
az apa, a testvér együtt örülhetett 
a kicsi családtag érkezésének. A 
szülők elhatározásáról a gyermek-
orvos, védőnők és mások is sokkal 
korábban kaptak tájékoztatást, de 
ennek a szabályok szerint is így 
kellett lennie. A döntésük meg-
valósításához kaptak segítséget, 
és több irányból figyelmeztetést a 
veszélyekre. Az anya arról beszélt, 
hogy amikor 9 hónapon át hord-
ta a magzatot, minden vizsgálati 
eredmény rendben volt, nem látott 
indokot a kórházi szülésre. Az en-
gedélyezett bábaszolgálat Győrből 
érkezett, nemcsak aznap éjszaka, 

hanem az előző hónapban is, és 
a kapcsolat még december elején 
is megmaradt. Az anya szerint a 
szülés fájdalmas, de mégis könnyű 
volt, és különösen szép élmény. A 
bábasszony minden feladatot el-
látott, és azt követően már a cse-
csemő további szakmai gondozását 
a kőszegi védőnők, és dr. Ágoston 
Zsuzsanna doktornő végezte. Enikő 
édesanya mindezért nagyon hálás 
nekik.
Bella Márton és Enikő öt éve háza-
sok, Budapestről és Kecskemétről 
érkeztek Kőszegre két évvel ezelőtt, 
célirányosan, mert Márton egy kö-
zeli osztrák városban kapott mun-
kát. Az a tervük, hogy több gyer-
mek is hintázhasson majd a kertes 
házuk udvarán.

Kámán Z 

Tűzoltó esküvő
November 20-án 15.00 tájékán 
hangos szirénája törte meg a vá-
rosban a  csendet, két tűzoltóautó 
lassan – elől a létrás autó – haladt a 
város utcáin. Akkor nem balesethez, 
nem tűzhöz vonultak, hanem az ifjú 
párral tettek a tűzoltó bajtársak egy 
tiszteletkört Kőszegen. Seper Szi-
lárd és Hován Zsófia azon a napon 
mondta ki – kétszer is – a boldogító 

Igent. Először a házasságkötő te-
remben, ahonnét az önkéntes tűzol-
tók díszsorfala között vonultak ki a 
fiatal házasok, a bajtársak elkísérték 
őket az evangélikus templomig. „Ez 
egy régi tűzoltó hagyomány, a baj-
társak mindig díszsorfalat állnak 
a társuk esküvőjén. Köszönöm, 
hogy hozzánk is eljöttek” – fogal-
mazta meg a férj november 26-án. 

Amikor a templomból kilépett Zsófia 
és Szilárd, tömlőalagúton át haladva 
érhették el a násznépet. Az önkéntes 
tűzoltók levegővel felfújt tömlőből 
formázták meg az alagutat, és tar-
tották kezükkel a légtérben. Mindezt 
tették társuk tiszteletére, aki először 
1998-ban, ifjúsági tűzoltóként lé-
pett be közéjük, és azt követően vett 
részt különböző bevetéseken. Zsófia 
és Szilárd a rokonságban tartott es-
küvőn találkoztak először, látták a 
jó példát, és november 20-án ők is 

elindultak a házasság útján.
Az ifjú pár láthatta azt is, hogy a 
templomi esketés után néhány tűz-
oltó gyorsan beszállt a készenlét-
ben álló tűzoltó autóba, merthogy 
riasztást kaptak és mentésre indul-
tak. Kérdésünkre megtudtuk, ha 
az önkéntes tűzoltók részt vesznek 
bármilyen programon, egy autó – 
bevetésre felkészült személyzettel 
– akkor is készen áll a bajba jutot-
tak mentésére.

KZ

Emlékezés
A KÉV 2021. októberi számában 
döbbenten olvastam a halálozási 
rovatban Vadnay Ilona Erzsébet 
nevét. Már több, mint 40 éve, hogy 
a Jurisich Miklós Gimnázium tanu-
lója és kollégistája voltam. Ica néni 
a kollégiumban NEVELŐNŐNK, 
kollégiumi nevelőnk, tanítónk, pe-
dagógusunk volt. Emléke örökké 

belém/belénk ivódott az együtt töl-
tött éveknek köszönhetően. Négy 
évig – a gimnáziumi órákat leszá-
mítva – szinte éjjel-nappal együtt 
voltunk Vele. Nem engedett ben-
nünket közel magához, de mun-
katársai közül is csak pár ember 
mondhatta barátjának magát. Ilyen 
volt, szigorú, és nemigen barátko-
zó, következetes, rendszerető, és 
tántoríthatatlan (talán kissé) kon-
zervatív nevelési elveit illetően. Ez 

bizony különböző érzéseket váltott 
ki a diákokban. Bennem igen mély 
nyomot hagyott erős személyisége, 
igazságossága. Tanulásunkat, taní-
tásunkat szívügyének, hivatásának 
tekintette. Nagyon szerette a kép-
zőművészetet, rajongott a népmű-
vészetért, néptáncért. Tanuló ter-
meink tele voltak szőttesekkel, és 
a szívének oly közeli Őrségben ké-
szült cserépedényekkel. Rengeteg 
emlék, dorgálás, vagy épp dicséret 
maradt meg emléknek és az arcán 
cinkos mosoly, ha valami szelleme-
set mondtunk, vagy tettünk. Ennyi 

év távlatából kopnak az emlékek. 
A kollégiumból több, mint 20 évig 
munkatársa, Marton Judit segített a 
visszaemlékezésben, köszönet érte. 
Ica néni, ha tudná, hogy megjelenik 
róla egy megemlékezés, nem örül-
ne neki, mert mindig a háttérben 
szeretett maradni, fénykép is alig 
maradt róla. Kosztolányi szavaival 
szeretnék mindent megköszönni 
drága Ica néni és csak ennyit mon-
dani:...„Okuljatok mindannyian e 
példán. Ilyen az ember. Egyedüli 
példány.”

Somogyi GyörgynéAmi elromolhat, az el is romlik!
Vállalom TV-k, híradástechnikai készülékek,
háztartási kisgépek (pl. villanysütő, főzőlap,

robotgép, (robot)porszívó, stb.)
javítását rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24. 
+36 30/286-1363
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Kőszeg és az Aranycsapat
A sport jellegű témák feldolgo-
zása, ilyen kiállítások szervezése 
nem tartozik a művelődési központ 
alaptevékenységi körébe. Ezért is 
különleges az Arany pillanatok – 
Az Aranycsapat és Lóránt Gyula 
című összeállítás, amelyet döntően 
a Puskás Intézet anyagából januá-
rig láthatunk a lovagteremben.  
Pócza Zolán igazgató köszöntője 
után Básthy Béla polgármester üd-
vözölte a megjelenteket: a család-
tagokat, a sportbarátokat. A ritka 
ereklyéket felsorakoztató gyűjte-
mény bemutatásakor a vendégek 
sorában ott volt Grosics Edina, ifj. 
Buzánszky Jenő és Lóránt Imre is. 
„Ha csak a város által felállított 
roll-upra tekintünk, akkor is azt 

mondhatjuk, hogy olyan családo-
kat köszönthetünk itt, akik gene-
rációkon keresztül visszajárnak Kő-
szegre” azért is, hogy emlékezzenek 
arra a magyar csapatra, amelyik 
meg tudta hódítani a világot. A 
labdarúgásról, mint a legnagyobb 
összekötő kapocsról is beszélt, 
mely hatalmas érzelmeket keltő 
sportágunk. 
Lóránt Gyula (1923-1981) és Ju-
risics Miklós (1490-1544) a legis-
mertebb kőszegiek. Lóránt Gyula 
1998-ban lett Kőszeg díszpolgá-
ra, szülőházán emléktáblát avat-
tak, sporttelepet, klubot és utcát 
neveztek el róla; hamvait 2011 
májusában a kőszegi temetőben 
helyezték el.

A Puskás Intézet igazgatója, 
Balogh Balázs elmondta: cé-
lul tűzték ki, hogy az Arany-
csapat relikviáit, örökségét 
összegyűjtsék. A rendkívül 
érdekes és értékes kiállítást 
bemutatták már Madridban, 
Barcelonában, Manchester-
ben és Magyarország számos 
településén. 
Gadányi Károly, az MLSZ Vas 
megyei Igazgatóságának tár-
sadalmi elnöke is megszólalt 
a megnyitón. Egy személyes 
emléktárgyat is hozott magá-
val. „Az Aranycsapat nekünk, 
magyaroknak nem érték, ha-
nem kincs, ami annál sokkal 
nagyobb” – mondta. Megtudhattuk 
azt is, hogy sportszervezői munkájá-
nak köszönheti a Lóránt Gyula-díjat.
Kőszegre bár a járvány miatt egy 

éves késéssel, de megérkezett a 
kiállítás, ami 2022. január első he-
téig látogatható a vár lovagtermé-
ben. (A relikviák közé Jenkei Ede 
gyűjteményéből is került.) Ajánlott 
azok számára is, akik más területek 
„drukkerei” elsősorban. 

TáF.25 éves a szabadtéri színházak szövetsége
Európában egyedülálló a magyar-
országi szabadtéri színházi hálózat. 
Jubilál a Szabadtéri Színházak Szö-
vetsége. A 25 éves szakmai szer-
vezethez országszerte 14 rangos 
tagintézmény tartozik. Novemberi 
közgyűlésükön elhangzott adat 
szerint 2021 nyarán összesen 450 
ezer nézőt hívtak el a nézőtérre, 60 
bemutatót tartottak, 650 előadást 
játszottak. 
Ugyan hivatalosan 1997-ben je-
gyezték be – Gedeon József, a Gyulai 
Várszínház akkori igazgatója és Má-
tyás Irén, a Zsámbéki Nyári Színház 
akkori vezetője kezdeményezésére 
– a Szabadtéri Színházak Szövet-
ségét, de már egy évvel korábban, 
1996-ban megtartották alakuló 
ülésüket, amelyen megfogalmazták 
alapelveiket. Azt is, ne csak befo-
gadjon produkciókat, hanem legyen 
saját bemutatója is. A csatlakozás 
kritériuma: az intézmény legalább 

nyolc éve folyamatosan tevékeny-
kedjen, együttműködjön a település 
önkormányzatával, vállaljon köz-
szolgálati feladatokat.
Pócza Zoltán, a Szabadtéri Szín-
házak Szövetségének mostani 
elnöke – egyben a Kőszegi Vár-
színház igazgatója – a negyedszá-
zaddal ezelőtti indulást is felidézte 
a társaság novemberi, szakmai 
workshoppal összekötött kőszegi 
közgyűlésén. „A szabadtéri színhá-
zak kultúrtörténeti hatása egyértel-
műen jelentős itthon és határon túl 
is” – ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg az ülést Pócza Zoltán.
A Szövetséghez idén újabb 2 in-
tézmény – Szegedről és Zalaeger-
szegről – csatlakozott, jelenleg 14 
tagszervezetük van 14 különböző 
adottságú helyszínen.
Fekete Péter, az EMMI kulturális 
államtitkára levélben köszöntette a 
Szabadtéri Színházak Szövetségét: 

„Magyarország szabadtéri szín-
házi kultúrájának sokszínűsége 
egyedülálló. …Biztos vagyok ben-
ne, hogy a Kulturális Államtitkár-
ság pályázati lehetőségei nagy-
ban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
ezt a szabadtéri sokszínűséget 
megőrizzük és közösen élvezhes-
sük. Az Európában egyedülálló 
szabadtéri színházi hálózatunk-
ra büszke vagyok, az ágazatban 
dolgozóknak gratulálok.”
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgatója 
levelében azt írta, hogy a szövetség 
egy kiváló kezdeményezés, és jelen-
tős szerepet tölt be a turizmusban.
A közgyűlésen Pócza Zoltán elnök 
elmondta, hogy ebben az évben a 
szabadtéri nézőszám megduplázó-
dott a megelőző évhez képest.
2022 nyarán megrendezhetik Bu-
dapesten az első Szabadtéri Szín-
házak Fesztiválját a Kulturális Ál-
lamtitkárság támogatásával. Ennek 
teveiről Pócza Zoltán elmondta:  
„Mindannyian létrehozunk rend-
kívül értékes saját produkciókat, 
amelyeket még nagyobb nyil-
vánosság elé szeretnénk tárni. 
A fesztivál erre ad lehetőséget 
számunkra”. Az is elhangzott, 
hogy 2022-ben – alapításának 40. 
évfordulójára – a Kőszegi Várszín-
ház egyedi összművészeti fesztivált 
tervez.

„A Mikulás mindent tud, / lesz, 
akinek virgács jut” – szól a vers, de 
– bizonyára – nem a kőszegieknek, 
hiszen – mint Pócza Zoltán igazga-
tó úrtól, a nagyszakállú hírvivőjétől 
megtudtuk – ebben a városban 
csak szófogadó gyerekek laknak. Ő 
és a város polgármestere, Básthy 
Béla arról egyeztettek, hogy eb-
ben az esztendőben – elővigyáza-
tosságból – jobb, ha személyesen 
nem találkozunk a Mikulással. Az 
ajándékozás azonban nem maradt 
el: „Támogatóinknak hála: ösz-
szekészítettük az ajándékokat. A 
művelődési központ anyagi és fi-
zikai munkával járult hozzá, hogy 
mindenkinek jusson meglepetés.” 
A központ munkatársai segítettek, 
a Mikulás hó hiányában amúgy 
sem tudott volna szánkón érkezni. 
Autókkal mintegy 500 csomagot 
juttattak el a város minden bölcső-
déjébe és óvodájába (a gondozási 
központba is). Akik éppen hiányoz-
tak, mert betegek voltak, vagy ka-
ranténban tisztítgatták fényesre a 
kiscsizmákat, utólag azok is meg-
kapták a szeretettel összeállított 
csomagokat.

TáF.

Mindenki
Mikulása
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Programajánló
December 14. 10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet Soltis Lajos 

Színház előadása. Julia Donaldson: Kvirtek és Kvartok.
December 18. 14.00 és 16.00 óra között a Jurisics vár kávézó ré-

szében lesz kézműves foglalkozás. Kérjük a fog-
lalkozásra 15.00 óráig érjenek ide. Bejelentkezés a 
94/561-667-es számon.

December 19. 18.00 Jézus Szíve-templomban a Concordia-Barát-
ság Énekegyesület és az oladi Szentháromság Kórus 
karácsonyt váró koncertje Szilágyi Miklós vezényletével.

December 26. 16.00 Esterházy Trió koncertje az Evangélikus-
templomban.

December 31. 11.00 Szilveszteri Jelmezes Futás a Jurisics várból.
Január 8.  18.00 Kőszegi Vonósok Újévi Koncertje.
Január 11.  Jurisics vár lovagteremben Petky Péter 75 kiállítás 

megnyitó ja.

A Városi Múzeum és
Könyvtár hírei
Intézményünk telephelyei december 24-27-ig, valamint december 31-én 
és 2022. január 1-jén zárva tartanak.
A múzeumi kiállítóhelyek közül az Arany Egyszarvú Patika és a Tábornok-
ház – Hősök Tornya december 28-30-ig 9 órától, a Várkiállítás pedig 10 
órától 17 óráig látogathatók. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár mindkét 
részlegében 9-16 óráig várják az olvasókat ezeken a napokon.
A Tábornokház – Hősök Tornya kiállítóhely december 1-jétől március 1-jéig 
hétvégenként előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg (bejelentkezes@
kvmkl.hu).
A Liszt Ferenc emlékévhez kapcsolódóan Horváth Imre karnagy zenei 
előadására várjuk az érdeklődőket. Liszt Ferenc zenéje, a Les Preludes 
műelemzése révén egyrészt közelebb kerülhetünk a romantikus mester 
személyéhez, lelkületéhez és zeneszerzési ötleteihez, másrészt gyönyörű 
zenei pillanatokat élhetünk át a koncert videó megtekintésével. Az elő-
adásra 2022. január 20-án, csütörtökön 17.00 órakor kerül sor a Városi 
Könyvtár rendezvénytermében.
Intézményünk valamennyi látogatójának és használójának kellenes kará-
csonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánunk!
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Németh János művész-tanár festményeiből készült naptár
kapható a Fő téren lévő egyházi boltban.

Szentmisék rendje
Szenteste napján a Jézus Szíve-templom az éjféli szentmiséig nyitva áll. 
A szentmisék helyszíne: a Jézus Szíve-templom.
December 24.  24.00 óra; éjféli szentmise.
December 25.  Karácsony napja 8.00, 9.30, 11.00 óra 
December 26.  Karácsony másnapja 8.00, 9.30, 11.00 óra 
December 27.  18.00 óra Szent János ünnepe, borszentelés szentmise 

keretében
December 28.  Aprószentek 17.30 szentségimádás, 18.00 szentmise
December 31.  Szilveszter, Év végi hálaadás 16.00 óra 
Január 1.  Újév, 9.30, 18.00 óra 
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Jégkorong
Négy éve kezdte meg a gyerekek 
toborzását a Kőszegi Farkasok jég-
korong csapat. Az első évben közel 
70 gyermek csatlakozott hozzájuk, 
és részt vettek a magyar bajnokság-
ban. A jégkorongozókról Soós Attilát, 
a csapat szellemi atyját kérdeztük.
– Mi indokolta a csapat felépíté-
sét?
– A két gyermekem révén kerül-
tem közel a sporthoz, tapasztalom: 
Rengeted pluszt ad nekik, leköti a 
mozgási energiájukat. Ők is kipró-

báltak több más sportot, de a jég-
korongot választották. 
– Miért jó választás a hoki?
– Összetett mozgást igényel, és 
csapatsport. A gyerkőcök játékosan 
tanulják meg az alapokat, majd 
erre építve egyre többféle mozgást, 
technikát sajátítanak el. Megtanul-
nak csapatban gondolkodni, ennek 
folytatása a barátságok kötése.
– Milyen korosztályokkal szere-
pelnek a magyar bajnokságban?
– Jelenleg négy vegyes korosztá-
lyunk és egy felnőtt női csapatunk 
van. A legkisebbek az U8-ban 
szerepelnek, és U10, U12 és U14 

szeretnénk eljuttatni, a női csapat-
tól pedig az első hat közötti ered-
ményt várjuk. 
– Mit tegyen az, aki csatlakozni 
szeretne bármelyik korosztályhoz?
– A Kőszegi Jégpályán minden hét-
köznap vannak edzések 17.00 órá-
tól. Érdemes kilátogatni vagy Soós 
Leventét, az edzőt keresni, akár 
telefonon is. (+3630/5788-909). 

korosztályok is alkotnak csapatot. 
A két nagyobb korosztály kispályás 
bajnoksági rendszerben sportol. A 
felnőtt női bajnokságban idén már 
második alkalommal indítottuk 
JÉGVIRÁGOK csapatot. Közülük 
hárman egy magasabb osztályban 
induló csapatban is játszanak.
– Mit vár az idei szezontól?
– Az U14-es csapatot a rájátszásig 

Jó tanuló triatlonosok
Az elmúlt években egy jó triatlonos 
kis csapat alakult Kőszegen. A fu-
tás és kerékpáros edzéseken Gódor 
Béla, az úszó edzéseken Fabriczius 
László segíti a felkészítést. Két 
évvel ezelőtt már 50-60 fős triat-
lonos csapat mellett 130-140 fős 
úszásoktatásra járó gyerekkel fog-
lalkoztunk.
A vírushelyzet miatt (is) bezárt a 
kőszegi uszoda, és ez megtizedelte 
a létszámot. Oda a gyerekek több-
sége önállóan is eljárt az edzések re, 
de sokan nem tudták felvállalni a 

Szombathelyre való bejárást. A 
kezdők oktatását sajnos nem tud-
juk jelenleg felvállalni, mert csak 
nagy medencében kapunk helyet. 
Az AVUS szombathelyi vízilabda 
egyesülettel való együttműködés 
eredményeként most „emberi idő-
ben” sokkal több úszás lehetősé-
günk lett. Ezért nekik köszönettel 
tartozunk.  
A kitartó gyerekek szülői összefogás-
sal jutnak el a szombathelyi úszó-
edzésekre. A kollégáimmal az elmúlt 
közel két év nagy részében társadal-

mi munkában tartjuk az edzéseket.
Az edzésre járó gyerekek egyre 
jobb eredményeket érnek el, egyre 
gyakrabban állnak fel a dobogóra, 

és tanulmányaik is kiválóak. Köszö-
net a szülőknek is, hogy ezért sok 
áldozatot vállalnak.

Hóbor Péter

Első sor balról-jobbra: Komjáthy Dávid, Stumpf Vince, Gurisatti Péter, 
Kovács Levente, Kiricsi Flóra, Hóbor Enikő. Második sor balról-jobbra: 
Hóbor Álmos, Hóbor Zalán, Stumpf Anna, Básthy Katalin, Medvegy 
Nóra, Medvegy András, Hóbor Péter. Harmadik sor: Hóbor Lehel.
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Versmondó és Rajzverseny
25. Jubileumi Karácsonyi Versmondó Verseny és Rajzpályázatot szervezte 
meg online módon a Bersek iskola. 47 diák vállalta a megmérettetést, kö-
telező versként vasi költőktől – Devecsery László, Bősze Éva, Csider Sándor 
és Tóthárpád Ferenc – választottak egy-egy alkotást. A költőkből alakult 
meg a zsűri, csatlakozott hozzájuk Rozmán László tankerület igazgató.
Iskolák rövidítései: AH – Árpád-házi Iskola; BA – Béri Balog Ádám Ált. 
Isk.; BE – Bersek József Ált. Isk; EGY – Dr. Nagy László EGYMI; TO – Dr. 
Tolnay Sándor Ált. Iskola; CSE – Dr. Csepregi Horváth János Ált. Iskola.
Versmondó verseny eredményei:
1-2. évfolyam 1. Fekete Panna 2.o (ÁH) – 2. Marton Zsombor 1.o (BA) 
– 3. Hicz Rebeka 2.o (BA) • 3-4. évfolyam 1. Móricz Virág 3.o (BE) – 2. 
Pegorari Anna 4.o (BA) – 3. Kovács Patrícia 3.o (BE) • Különdíjak:  Mar-
ton Annaróza 3.o (BA) – Lengyák Lara 4.o (BE) – Tóth Noel Kristóf 3.o 
(EGY) • 6-7. évfolyam 1. Novák Írisz 6.o (BA) – 2. Vaskó Rebeka 5.o (TO) 
– 3. Kiricsi Flóra 5.o (AH) • Különdíjak: Kumánovich Kinga Nóra 6.o (BE) 
– Zsigmond Bence Tibor 6.o (BE) • 7-8. évfolyam 1. Horváth Dzsenifer 
7.o (BA) – 2. Marton Olivér 7.o (BA) – 3. Kumánovich Kristóf Mátyás (BE).
Karácsonyi Rajzpályázat eredményei: 1-2. osztály: 1. Bánó Bíborka 
Zója 2.o (BE) – 2. Gergye Anna 1.o (BA) – 3. Kóbor Dóra 2.o (TO) • 3-4. 
osztály 1. Kiss Boglárka 4.o (AH) – 2.  Gergye Diána 3.o (BA) – 3. Kazai 
Martina 3.o (BE) • Különdíj: Schatzl Szonja 4.o (AH) • 5-6. osztály 1. 
Amberboy Melinda 6.o (AH) – 2. Mánya Hanna 5.o (BA) – 3. Bak Emma 
6.o (BE) • Különdíj: Bakai Jázmin Kira 6.o (BE) • 7-8. osztály 1. Hetyei 
Nelli 8.o (BE) – 2. Papp Kitti 8.o (CSE) – 3. Tánczos Krisztofer 8.o (EGY).

Az Angelica Leánykar december 5-én tartott koncertjén Gráf Zsuzsan-
na bejelentette, hogy az „Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj” CD lemezük 
példányaiból ajándékként átadnak a koncert látogatóinak. Az átvétel 
módját a plébánia a vasárnapi hirdetéseiben teszi közzé. Kima-
gasló díjakkal tüntették ki az Angelica Leánykart, karnagyuk Kőszeg 
Város Díszpolgára, Gráf Zsuzsanna 2007-ben vehette át a Liszt Fe-
renc-díjat, 2009-ben a Magyar Örökség Díjat, 2013-ban a Bartók 
Pásztory Díjat, 2014-ben a Príma Díjat.

Jégpálya 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
December 23:  15.30 - 18.00
December 27:  15.30 - 18.00

December 28:  15.30 - 18.00
December 29:   15.30 - 18.00
December 30:  15.30 - 18.00
December 31. Január 01: zárva
Január 02:  15.30 - 18.00
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Labdarúgás: Reménykeltő hajrá
Hét pontot szerzett a megszerezhető kilencből a Lóránt FC az ősz utolsó 
három fordulójában. Sajnos ez is csak arra volt elég, hogy egy lélegzetvé-
telnyivel nyugodtabban várhassa a bajnokság második körét. Celldömölk 
ellen a Fehér Dániel 96. percben elért találata egy pontot ért egy olyan 
mérkőzésen, melynek hőfokát két kiállítás és 5 sárga lap is mutatja. Ha 
kőszegiek tabellán elfoglalt helyzetét nézzük, túlzásnak tűnik, de Egyházas-
rádócon kötelező volt a győzelem. A csapat ennek tudatában „húzta be” a 
mérkőzést. A szezonzárón igazi nagy falat várt a KLFC-re. A Kőszeg Király 
mérkőzés a csapatok pillanatnyi helyzetétől függetlenül régóta rangadó, de 
a két gárda közti 25 pontnyi különbség tudatában kevesen tippeltek volna 
a sárga-kékek sikerére. A labdarúgás szépsége, hogy borult a papírforma. 
Nagy küzdelmet vívott a két csapat. A vendég szombathelyiek – soraikban 
a jókora NB I-es tapasztalattal rendelkező Halmosi Péterrel és Schimmer 
Szabolccsal –  a vezetést is megszerezték. A játékvezetők a faultok megíté-
lésénél mintha túlontúl tisztelték volna az ellenfelet.  Az is igaz: a kőszegiek 
egyenlítését jelentő tizenegyest megelőző eset nem volt egyértelmű. A 88. 
percben bevitt győztes találat igazi eufóriát okozott pályán és nézőtéren 
egyaránt. A hajrával a csapat a 12. helyre jött fel, de a középmezőny még 
így is távol van, a 8. helyezett mögött 8 pont a lemaradás. Az új szezonban 
továbbra is figyelni kell a KLSE mögött állókra. A téli felkészülés alatt bőven 
lesz feladat, hogy szebb tavasza legyen az együttesnek.

Jegyzőkönyv: 13. forduló: Kőszegi LFC-CVSE Vulkán Fürdő 1:1 (0:1) gól: 
Fehér Dániel, 14. forduló: Egyházasrádóci SE-Kőszegi LFC 0:2 (0:1) gólok: 
Fehér Dániel, Csák, 15 forduló: Kőszegi LFC-Király SE 2:1 (0:1) Gólok: Fehér 
Dániel, (2).
Tabella: 12. Kőszegi Lóránt FC 15 mérkőzés 3 győzelem, 5 döntetlen, 7 ve-
reség, 21:25-ös gólarány, 14 pont. A legeredményesebb góllövő: Fehér Dániel 
10 találattal. 

xxx
A 14 csapatos megyei harmadosztályban a Kőszegfalvi SE november 
7-én már befejezte az őszi sorozatot. Ötven százalék körüli mérleggel a 
7. helyről kezdhetik majd a tavaszi sorozatot. A dobogótól 10, az előttük 
álló csapattól 3 ponttal maradtak le. A 8. helyezett 6 ponttal követi a 
kőszegfalviakat. 

Tabella: 12. Kőszegfalvi SE 13 mérkőzés, 5 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, 
39:32-es gólarány, 19 pont. A legeredményesebb góllövők:  Slankovits Oszkár 
és Földesi János 8-8 góllal.

Boksz: Kőszegi bajnokok

November 10-től 14-ig Egerben rendezték az ökölvívó serdülő és junior 
női-férfi valamint a felnőtt női Magyar Bajnokságot. Mindkét kőszegi klub 
érdekelve volt, s a sikerekből is kivették részüket. 

A Fitt-Boksz-ból a serdülő Hökkön Balázs (57 kg) és az ugyancsak ser-
dülő korosztályú Rába Noémi (51 kg) bajnoki címet szerzett. Hökkön va-
lamennyi mérkőzését idő előtt befejezte. A döntőben, bravúrgyőzelemmel 
Jónás Lászlót (UTE) múlta felül. Az elődöntőben Rába Noéminek sem kel-
lett végig bokszolnia a mérkőzést, a döntőben hatalmas tempót diktálva a 
felcsúti Fazekas Katalint 4:1-es pontozással múlta felül. A felnőtt hölgyek 
között Hámori Lucát (női 63 kg) kilencedszer avatták Magyar Bajnokká. 
Az aranyért az első menetben győzött Schmal Petra (Lelle Fitness) ellen. 
Németh Dóra az elődöntőben vereséget szenvedett: bronzéremmel zárt. 
Ujhelyi Barna (junior 63 kg), Kiss Áron (junior 60 kg), Csányi Attila (junior 
80 kg) erejét egyelőre meghaladta a Magyar Bajnokság színvonala. Az 
Alpokalja Küzdősport Alapítvány két aranyat gyűjtött. Az EB ezüstérmes 
Budai Flóra (serdülő női 70 kg) Kapcsos Vivien ellen (Tápiómente ÖE) 
a döntőt végig irányítva, nem hagyott kétséget győzelme felől. Lakotár 
Hanna (női 54 kg) remek győzelmekkel szerezte meg hetedik bajnoki cí-
mét. Radics Tibornak (serdülő 48 kg) nem volt szerencséje a sorsolással: a 
bajnokság esélyesét kapta, aki érvényesítette rutinját.
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Boksz: Buza testvérek a válogatottban
November 26-27-én Kókán a Berki Krisztián Csarnokban csapott össze 
Magyarország és Írország ökölvívó válogatottja. Férfi ifjúsági 63,5 kg-ban 
Buza Rafael, 67 kg-ban Buza Rómeó képviselte Magyarországot. az első 
napon Buza Rafael az ír bajnok Cody O’Reilly-t győzte le, Rómeó egy 
másik ír bajnokot, az EB érmes John Fay-t győzte le. Rafael a második 
napon egy súlycsoporttal feljebb lépve ugyancsak megverte – harmadik 
menetes KO-val – John Fay-t. Partijuk elnyerte a nap mérkőzése díjat. 
Rómeó is újabb ír bajnokkal (Bob Food) küzdött, de ezúttal hiába adott 
bele mindent, ellenfele győzött.

Új vezetőség a KSE-ben
 Új vezetőséget választott december 1-jén a Kőszegi Sportegyesület. El-
nökként Pusztai Tamás váltja Kenyeri Andrást. Az elnökség tagjai Koltay 
Árpád (tenisz) Molnár László (síugrás), Szilágyi János (síugrás), Dorner 
Ágoston (birkózás) és Lipták János (tenisz).

Futsal: Rajt vereséggel
Öt csapat indult Győr-Moson-Sopron megyei szövetség, 2021-22-es, 
regionális futsal bajnokságában. Az előző évek csapatai közül Baráti és 
Répcelak maradt. Bőny é s Beled új ellenfelek. A bajnokság lebonyolítása 
ezúttal is zaklatottnak tűnik. Egyelőre kevés mérkőzés időpontja biztos. 
Ami biztos: a Lóránt FC az első fordulóban szabadnapos. A 2. forduló 
lapunk megjelenésével esik egybe, de a 4. fordulót december 6-án már 
lejátszották a kőszegiek. Répcelakot fogadták. Az első gólokat a 13. és 15. 
percben a vendégek szerezték. Utána felpörögtek az események a 18-dik 
és a 24-dik perc között négyszer zördült a háló. 3:2 re a KLFC fordított, 
majd újra egyenlítettek a répcelakiak. A döntő találatot is ők vitték be a 
mérkőzés lefújása előtt egy perccel.

Jegyzőkönyv 4. forduló: Kőszegi LFC-Répcelaki SE 3:4 (1:2), gólok: 
Fehér Dániel, Gugcsó Benjamin (öngól), Földvárszki.
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Triatlon: Hóbor Zalán
a világbajnokságon

A verseny 
rendezését a 
vi lágjárvány 
miatt lemondó 
Bermuda he-
lyett Portugá-
lia (Quarteira) 
ugrott be a 
Junior Triatlon 
Világbajnok-
ság rendezőjé-
nek. A még if-

júsági korú Hóbor Zalán idei remek versenyzése 
alapján kapott indulási jogot a nagy versenyre. 
A 20 foknál hidegebb vízből jó úszás után 13-
dik helyen pattanhatott kerékpárra. Az élen hár-
man nagyon kemény tempót diktáltak, mögöttük 
egy 24 fős boly küzdött a jobb helyezésekért. 
Hóborból sokat kivett a kerékpározás, végül, élete 
első világbajnokságán, 29. lett az 53 célba érkező 
közül. Úszásban és kerékpárban már most felvet-
te a versenyt a legjobbakkal. Mivel két évig még 
ebben a korcsoportban versenyez, ifjúságiként 
elért eredménye reménykeltő a következő évekre.

Eredmény 29. Hóbor Zalán 58:29 (750 m úszás 
9:07, 20 km kerékpár 29:27, 5 km futás 17:55) 

Síugrók ősze

Az őszi időszakban a Kőszegi SE síugró szakosz-
tálya K-10-es és a K-30-as sáncokon, négy ka-
tegóriában Kőszegen rendezte a Síugró Kissánc 
Magyar Bajnokságot.

Eredmények Kissánc Magyar Bajnokság (09.04. 
Kőszeg) gyerek I. (K-10 m) 1. Kelemen Barna, 
serdülő II. (K-30 m) 1. Tislerics Simon, 2. Pónácz-
Tóth Dárius, serdülő lány (K-30 m) 1. Tuczai Iza-
bella, 2. Kohl Hédi, 3. Gnädig Dóra, ifjúsági (K-30 
m) 1. Kelemen Dávid.

Planicán (Szlovénia) a nyárzáró edzőtábor ke-
retében, a Síugró Nagysánc Magyar Bajnok-
ságot is sikerült megrendezni. A szakosztály 
terveiben, a hóviszonyoktól függően, még egy 
bajnoki forduló szerepel Planicán (Szlovénia) 
vagy Mürzuschlagban (Ausztria).

Eredmények Nagysánc Magyar Bajnokság 
(10.29. Planica) gyerek I. (K-15 m) 1. Kelemen 
Barna, serdülő lány (K-45 m) 1. Tuczai Izabella, 2. 
Kohl Hédi, 3. Gnädig Dóra, serdülő I. (K-60 m) 1. 
Weigl Hugó, serdülő II. (K-60 m) 1. Tislerics Simon, 
2. Pónácz-Tóth Dárius, ifjúsági (K-60 m) 1. Ke-
lemen Dávid, felnőtt női (K-60 m) 1. Vörös Virág.

Október elején rendezték meg a FIS Kids GP 
a nyárról elhalasztott versenyét. Ruhpoldingban. 
(Németország) Weigl Hugó képviselte a magyar 
síugrást. Jó teljesítményével 30 induló közül a 
12. helyet szerezte meg.
A Kőszegi SE síugrói (Magyarország egyetlen 
síugró szakosztályában) a jövőt is tervezik. 
Hétfőn, szerdán és pénteken 16.30-tól  síok-
tatást tartanak kezdők részére. Szilágyi János, 
edző a +36-70/374-8241-es telefonszámon 
várja az érdeklődők hívásait.
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Az őszi időszakban a Kőszegi SE síugró szakosz-

Kosárlabda: Siker  nélkül
Nem termett babér az eddigi mérkőzéseken a 
Kőszegi SE kosárlabda csapatának a megyei 
bajnokságban (Szombathely Város és Városkör-
nyék Bajnokság). A Cosmos Home elleni mér-
kőzés kivételével nem kaptak túl sok kosarat, de 
támadásban 40 pont körüli eredménnyel aligha 
lehet meccset nyerni. A Cosmos valamennyi ne-
gyedet megnyerve biztosan győzött a KSE ellen. 
Celldömölk ellen volt a legkisebb a különbség, 
de az ellenfél nagyobb sebességgel játszott. Az 
első perctől érvényesítette az akaratát. Sárváron 
a házigazda S.A.K.K. már az első negyedben el-
húzott. Bár a 3. negyedet a KSE nyerte, nem volt 
esély az ellenfél megközelítésére. Kámán Kristóf, 
a csapat egyik új játékosa 14 pontig jutott. A 
korábbi évek élcsapata, a BC Olad ellen remekül 
kezdtek a kőszegiek, sokat bizonytalankodtak a 
vendégek. A második negyedben visszaálltak 
az erőviszonyok. Az Olad a második negyedben 
egy 13:0-s rohammal egyenlített majd elhúzott. 
Érdekesség: a mezőnyjátékban nem látszott a 
különbség, de a vendégek az eredményes tá-
madásoktól megnyugodtak és dobásbiztosabbá 
váltak. A kőszegiek elbizonytalanodtak. A kiha-
gyott helyzeteket, eladott labdákat az ellenfél 
kihasználta. A második félidőben már maga-
biztosan játszva növelték előnyüket az oladiak. 
A Cosmos Home ellen Kámán Kristóf, a csapat 
új játékosa 14 pontig jutott. A másik három 
mérkőzésen 22, 14, 19 pontot elérve, Horváth 
Roland volt a legeredményesebb.

Eredmények: 2. forduló Cosmos Home-Kőszegi 
SE 72:38 (14:9, 11:9, 21:8, 26:12), 3. forduló 
Kőszegi SE-CVSE Vulkán Fürdő 41:59 (9:22, 
9:13, 9:7, 14:17), 4. forduló S.A.K.K.-Kőszegi SE 
65:42 (26:9, 16:12, 8:9, 15:12), Kőszegi SE-BC 
Olad 36:61 (11:5, 6:19, 6:16, 13:21).

Diáksport

Futsal Diákolimpia
A Balog iskola tornacsarnokában rendezték az 
V-VI. korcsoport Futsal Diákolimpia egyik me-
gyei elődöntőjét. Az Evangélikus szakgimnázium 
és a Jurisich gimnázium mellett a sárvári Tinódi 
gimnázium mérkőzött meg a továbbjutást je-
lentő első helyezésért. (A nevezett iskolák közül 
a vépiek nem jöttek el.) A nyitó mérkőzésen a 

kőszegi csapatok mérkőzését a Jurisich nyerte. A 
sárváriak mindkét kőszegi ellenfelüket legyőzve 
jutottak a megyei döntőbe.

Eredmények Jurisich-Evangélikus 5:1, Tinódi- 
Evangélikus 3:2, Tinódi-Jurisich 6:2.

McDonalds Fair Play Cup
A Magyar Labdarúgó Szövetség amatőr (nem 
igazolt) középiskolás csapatoknak kiírt soroza-
tára a Jurisich gimnázium 2019-20-as tanév-
ben nevezett első ízben. Akkor egy torna után a 
vírus véget vetett a sorozatnak. 2020-21-ben 
el sem kezdődött a sorozat. Idén 8 fiú 8 lány 
csapat nevezett. 2-2 csoportban, körmérkőzé-
sekkel lejátszották az első tornákat. Tavasszal 
ugyanezek a csapatok játszanak egymással. A 
két torna összesített eredménye alapján alakul 
ki a megyei döntő mezőnye. A Jurisich csapa-
tai mindkét nemben kiegyenlített küzdelmeket 
vívtak. Mindkét csapatnak maradt esélye, hogy 
tavasszal a döntőbe jutásért küzdhessen.

Eredmények lányok Jurisich-III. Béla (Szent-
gotthárd) 1:1, Jurisich-Pindurpandur (Szombat-
hely) 2:1, Jurisich-Rázsókák (Körmend) 0:1, fiúk 
Jurisic-KDG (Szombathely) 2:4, Jurisich-Eötvös 
SzC 1:1, Jurisich-Gépipari II. (Szombathely) 1:1.

Középiskolás röplabda
Tekintélyes múlt áll a Csató Béla Emlékver-
seny mögött. Ötvenötödik alkalommal rendezte 
meg r öplabda tornáját az Orlay középiskola a 
régi „Keri” legendás testnevelő tanárára emlé-
kezve. Néhány éve az iskolák csak amatőr (nem 
igazolt) játékosokat küldhetnek a pályára. A 
Jurisich gimnázium csapatai, különösen a fiúk 
régóta meghatározó résztvevői a tornáknak. Ez-
úttal azonban a lányok voltak sikeresebbek. Va-
lamennyi mérkőzésükön győzve nyerték a kupát. 
A fiú mezőny legjobbjai körbeverték egymást. A 
JMG-nek a második helyezés jutott.

Eredmények (1:1-es játszmaeredménynél a 
pontarány döntött) lányok csoportkör Jurisich-
Barabás (Sárvár) 2:0 (50:22), Jurisich-Tinódi 
(Sárvár) 2:0 (50:35), helyosztók Jurisich-HBSZ 
2:0 (50:40), Jurisich-Kereskedelmi 1:1 (45:43), 
fiúk csoportkör Jurisich-Savaria 2:0 (50:27), 
Jurisich- KDG 1:1 (48:35), helyosztók Jurisich 
NLG 1:1 (40:43), JMG-Berzsenyi (Celldömölk) 
1:1 48:44). 

A Kereskedelmi iskola Orlay 100 Sport Jambo-
ree rendezvénye keretében mix-röplabda tornát 
rendezett (3 fiú-3 lány) vegyescsapatoknak. A 
Jurisich gimnázium csapata mind a négy mér-
kőzését, meggyőző különbséggel megnyerve 
végzett az élen.

Eredmények Jurisich-Savaria 2:0 (50:28), 
Jurisich Kereskedelmi 2:0 (50:33), Jurisich-KDG 
2:0 (50:23), Jurisich-NLG 2:0 (50:26).
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