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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

ZsINAGóGA

Szeptember közepére a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. által megbízott 
kft. dolgozói elvégezték a zsinagóga 
állagmegóvásának végső munkálata-
it.  A vásárlást követően idén került a 
magyar állam tulajdonába az épület, 
amely sosem volt Kőszeg önkormány-
zatának vagyona. A városvezetés és 
Prof. Dr. Szita Szabolcs történész, a 
Holokauszt Emlékközpont igazgatója 
azért dolgozott közösen, hogy a romos 
állapotban lévő zsinagóga épülete 
megújuljon. Évekkel ezelőtt már fel-
merült, hogy a holokauszt 70. évfor-
dulójára a kormány felújítja a zsidóság 
fontosabb műemlékeit. Orbán Viktor 
miniszterelnök is megtekintette 2012 
augusztusában az épületet.
Felvételünk az állagmegóvás megkez-
dése előtt készült. A 2014. februári 
lapszámban közreadtuk a Miniszter-
elnökség tájékoztatását, miszerint a 
kormány az 1213/2013 (IV.16.) ha-
tározata rendelkezett a kőszegi zsina-
góga felújításának szükségességéről.  
A vagyonkezelő közreműködésével 
került az épület az állam tulajdonába, 
és ezt követően kezdődhetett meg az 
állagmegóvás. Az MNV Zrt.-től kapott 
tájékoztatás szerint erre nagy szükség 
volt, hiszen az épület csapadékvíz-el-
vezetése már megsemmisült, a galéria 
több helyen beszakadt, a mennyezeti 
burkolat és a vakolat leomlott. Az épü-
letfa erősen károsodott, a veszélyesnek 
minősített szerkezet megtámasztására, 
dúcolására halaszthatatlanul szük-
ség volt. Mostanra teljesült az MNV 
Zrt. által megfogalmazott cél, hogy 
„a közvetlen veszélyek megszünteté-
se után, a megalapozott tervezési és 
építészettörténeti kutatási munkálatok 
elkészülhessenek, és ezek felhasználá-
sával az épület kulturális és építészeti 
értékének megfelelő felújítása lehető-
vé váljon”.

Írta és fényképezte: Kámán Z.

megújul a zsInagóga
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Rövid hírek

Fogadóórák időpontjai
HuBER LásZLó polgármester: október 1.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: október 8.

BásTHY BÉLA alpolgármester: szeptember 17., október 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 24., október 22.

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

GICZY JóZsEF önkormányzati képviselő: 
szeptember 22-én (hétfőn) 16 és 17 óra között.

Téma: beszámoló az elmúlt 4 év képviselői munkáról.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

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

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

www.sopronbank.huf

Aktív online 
számlacsomag
Elektronikus ügyintézés az Ön 
kényelme érdekében…

KÔSZEGI FIÓK 
Várkör 6.
Tel.: +36 83 515 090

Most új számla 
nyitáskor 5.000 Ft 
értékû utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, mellyel 
idôt és pénzt takaríthat meg!

*A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános aján-
lattételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiókjaink-
ban tájékoztatjuk. Az akciót csak ter-
mészetes személyek vehetik igénybe, 
az ajándék ügyfeleink részére a Rész-
vételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.

A kőszegi szakrendelés felada-
tait a Vas Megyei Markusovszky 
Kórház látja el az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján, amely 
kimondja: „A veszteségek kimu-
tatásáról a kórház tételes elszá-
molást bocsát az önkormányzat 
rendelkezésére. Az önkormányzat 
köteles a kimutatott és elszámolt 
veszteség teljes összegét a kórház 
részére maradéktalanul megtéríte-
ni, a számla kibocsátását követő 15 
napon belül.” 
Augusztusban megérkezett a 
veszteségekről kiállított számla, 
amelynek mellékelte tartalmazza 
a részletes kimutatást. A 2013. 
január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakban az OEP általi 
finanszírozásból származó bevé-
tel 11 746 300 Ft, a szakrende-
lés költsége 23 804 315 Ft volt. 
A kettő közötti különbség teljes 
összegét, a 12 058 015 Ft-ot az 
önkormányzat köteles megfizetni. 
Erre a célra az éves költségvetés tíz 
millió Ft-ot irányzott elő, a hiányzó 
összeget az általános tartalék ter-
hére biztosították a képviselők.
Augusztus 28-án Rába László a 
testületi ülésen rosszallóan fogal-
mazta meg azt, amit a vasútállo-
másra érkező tapasztal, ha besétál 
a városközpontig. Az állomás épü-
lete előtt mindjárt két lakókocsi 
látható, amelyben laknak, éjszaka 
alszanak. A Rákóczi utca közepe 

táján egész nap a járdán lévő pa-
dokon iszogatnak a delikvensek. A 
könyvtár melletti kapuszín is alko-
holt kínál a ráérősen álldogáló em-
bereknek. A képviselő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy ezek jogosságát 
ellenőrizni kellene, a könyvtár mel-
letti iszogatást pedig az épületrész 
értékesítése tette lehetővé.     
Corvinus Egyetem bérelte 2011. 
március 1-től a Jurisics tér 7. szám 
alatt lévő Sgraffitós-házat, amely 
nevét a homlokzaton látható dí-
szítésről kapta. Az intézmény gaz-
dasági vezetője érdekmúlás indok-
lással felmondta a szerződést, és 
nem tartanak igényt a 3,4 millió Ft 
értékben megvalósított fejlesztések 
ellentételezésére, pedig a ráfordítás 
jóval meghaladja a szerződésben 
vállalt felújítási kötelezettségüket.  
A felmondást tartalmazó levéllel 
egyidőben az ISES alapítvány ré-
széről igénybejelentés érkezett bér-
letként való átvételről a „haszno-
sítás múlhatatlan szükségessége” 
okán.  Indok, hogy a Sgraffitós-ház 
szerepel a KRAFT program megva-
lósítási tanulmányában.  
A bérlőt – a szolgáltatási és bizto-
sítási díjakon kívül egyéb – fizetési, 
térítési költség nem terheli. A bér-
beadó számára lehetőség lesz az 
épületben rendezvények megtar-
tására. Augusztus 28-án a testületi 
ülésen Rába László nem támogatta 
a bérleti szerződés megkötését, 
hiszen az épületre a városnak is 
szüksége lehet, értékesítése ese-
tén pedig árbevetélt jelentene a 

városnak. A képviselők döntő több-
ségű szavazattal megbízták Huber 
László polgármestert a szerződés 
aláírásával.
Törvényi kötelezettség okán a 
Vas Megyei Temetkezési Kft., mint 
a kőszegi temető üzemeltetője 
beszámolt a képviselő-testületnek 
az elmúlt évi tevékenységükről. 
Az üzemeltetés árbevétele 3,37 
millió Ft volt, míg sírhely megvál-
tásokból, a létesítmények igénybe 
vételéről származó bevétel 1,99 
millió Ft, amit a cég átutalt az ön-
kormányzat számlájára. Ebben az 
időszakban is biztosította a kft. a 
köztemető működését, illetve an-
nak karbantartását. A cégvezető 
javaslatot tett urnatemető kialakí-
tására a temető felső részén lévő 
bekerített területen, ahol 6 db 
tölgyfa és 22 db tiszafa található. 

Az elképzelés szerint a régi temető 
falánál helyeznék el a kolumbáriu-
mokat, a területet pedig kavicsos 
úttal osztanák fel négy parcellára, 
ahol urnasírhelyek kialakítására 
lenne lehetőség. A megvalósí-
táshoz az önkormányzatnak kell 
elkészíteni a terveket, amely az 
augusztus 28-án hozott döntés 
szerint a 2015. évi költségvetés 
terhére valósul meg.  

lakossági 
apróhirdetés
KŐSzEgEN PANoráMáS 
környezetben teljesen köz-
művesített TELEK ELADó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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Ford Focus Ambiente
1.6 VCT 105 LE 5 ajtós
3 manuális légkondicionáló
3 metálfény

3.899.000 Ft*

Ford Focus Technology
1.6 VCT 125 LE 5 ajtós 
3 „6”-os könnyűfémkerekek 
3 Kétzónás elektromos automata   

klímaberendezés
3 Első ködfényszórók
3 Tempomat, 
3 Bluetooth, stb

4.280.000 Ft*

A Ford Credit a készpénzes vásárláson
felül további kedvezményt kínál
Bónusz Finanszírozás esetén!**

SZÍVESEN BECSERÉLJÜK 
HASZNÁLT AUTÓJÁT!

*    Az ajánlatok 2014. 08.18–10.31-ig vevőszerződött gépjárművekre érvényesek. Vegyes átlagfogyasztás: 4,2 l/100 km; CO2 - kibocsátás: 109 g/km. A kép illusztráció.
** Ford Credit Bónusz finanszírozás kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint vagy euro alapon. A legkisebb finanszírozott összeg: 800 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Ford Credit

Bónusz Finanszírozási akció 2014 július 1. és szeptember 30. között és a készlet erejéig érvényes. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja.

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

Szeptember 1-től szombatonként szervizünk is nyitva tart!

Költségvetés – parkolók
Az önkormányzatnak az I. félévben 
976 594 millió Ft bevétele volt, 
amely elegendő forrást biztosított  
az aktuális kiadásokhoz (847 060 
millió Ft). Jelenleg folyószámla hi-
telkeret nincs, és más külső forrás 
bevonására sem került sor.  
Módosították a képviselők a Posztó 
utcában létesítendő parkoló meg-
építéséről szóló döntést. Az erre a 
célra tervezett 12 millió Ft-ot az 
Írottkő u. 13. és az Űrhajósok ut-
cája 15. közötti betonburkolatú te-
rületen 24 db parkoló kialakítására 
fordítják. Az építés összes költsége 
15,24 millió Ft, a meglévő külön-
bözetet a következő évi költség-
vetésből biztosítják. Jövőre meg-
valósul a 15 db parkoló a Posztó 
utcában. 
Az elhangzottak szerint a változ-
tatás azért történt, mert így még 
az idén több parkoló létesül a la-
kótelepen, ahol ugyancsak kevés 
hely áll rendelkezésre az autók 
számára.  Ezzel a megoldással eny-
hülnek a kaotikus állapotok. Rába 
László szerint a döntés előkészíté-

sekor meg kellett volna kérdezni az 
érintett lakosságot, mert nem min-
denki érthet egyet a lakása előtti 
parkolással. Keszei Balázs szerint a 
lakótelepen, az ablakok közelében 
is megállásra kényszerülnek az au-
tósok. Huber László polgármester 
szerint cél a gondok enyhítése, és 
a döntés nem hoz létre rendkívüli 
helyzetet a lakótömbök közelében.  
Így a hatása csak pozitív lehet a la-
kosságra nézve.
Idén nem készül el a Várkör – Pék 
utca – Rajnis utca kereszteződésébe 
tervezett gyalogátkelő. Kiss Zoltán, 
a megvalósítás kezdeményező-
je szerint a lakosság igénye valós. 
Ugyanakkor megértést tapasztalt 
az érintettek részéről, amikor a bi-
zottsági állásfoglalásokat követően 
személyesen felkeresett 14 családot 
az információk átadása érdekében. 
A képviselők a következő évre szóló 
halasztást a gyalogátkelő kalkulált 
költségvetése (4,8 millió Ft) miatt 
hozták meg, mert az idén a város 
erre a célra két millió Ft-ot tarta-
lékolt. Az összeg nem vész kárba, 

mert útjavításra csoportosították át 
a képviselők. Huber László polgár-
mester szerint az útjavításra fordít-
ható összeget kell „felpumpálni”, 
mert az elkezdődött kátyúzások 
után meleg aszfalttal nagyobb út-
felületeket kell felújítani. 
A KSE tekeszakosztályának 250 
ezer Ft-ot szavaztak meg a képvise-
lők a négysávos tekepálya oldaldo-
bást ellenőrző szerkezeti elemeinek 
cseréjére. Az elvégzendő munkát a 
Magyar Teke Szövetség határozta 

meg, amikor a pálya hitelesítését 
vizsgálták. A javítás hiányában a 
szakosztály nem indulhatott volna 
az őszi bajnokságon. 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
irodája előtt, a Fő téren hirdető 
táblát helyeznek el, amelyen a 
város rendezvényeit közhírré lehet 
tenni. A város tulajdonába kerülő, 
a JVMK használatában lévő tábla 
elkészítésére 150 ezer Ft-ot sza-
vaztak meg a képviselők.

KZ

Aszfaltozás Egy SMS megyei napilapban 
való megjelenésének napján vé-
gezték a Gábor áron utcában a 
kátyúzást, illetve több négyzet-
méteren a töredezett útszakaszok 
aszfaltozását. Kovács István vá-
rosgondnoktól kapott információ 
szerint a gyenge minőségű ma-
kadámköves útalapon javítják ki 
a hibákat. A komplett átépítés 
horribilis pénzbe kerülne, csak az 
aszfalt köbméter ára meghalad-
ja a 80 ezer Ft-ot. A képviselők 
szeptember 11-én a testületi 
ülésen pénzt csoportosították át 
útjavításokra.
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„Első kézből!”
Tisztelt olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Egy viszonylag szűk kört érintő, de 
nagy visszhangot kiváltó ügyről  úgy 
gondolom, kell, hogy írjak. Neveze-
tesen a vendéglátóhelyek ÉJSZAKAI 
nyitva tartását korlátozó új önkor-
mányzati rendeletről. A rendelet 

megalkotását az váltotta ki, hogy 
a nyár folyamán a város különbö-
ző részeiről – összesen közel 100 
lakó aláírásával – beadványok ér-
keztek az önkormányzathoz, az 
egyes vendéglátó helyek éjszakai 
működésével kapcsolatos csendhá-
borítás, rendzavarás és a pihenéshez 
való alanyi jog megsértése miatt. A 
képviselő-testület – mérlegelve a 
kialakult helyzetet – úgy döntött, 
hogy a lakók jogos kifogásait fi-
gyelembe véve – de a vendéglátást 
sem ellehetetlenítve – hétközben 
24 óráig, hétvégén legfeljebb 02 
óráig engedélyezi a nyitva tartást. 
Ennek akkor lesz majd jelentősé-
ge, ha 24 vagy 02 óra után csend-, 
illetve rendzavarás történik és a 
lakók bejelentést tesznek a rend-
őrségen, amely a rendelet alapján 
el tud majd járni. A vendéglősök-
kel való személyes beszélgetéseim 
során arról győződtem meg, hogy 
1–2 kivételtől eltekintve nem okoz 
nekik különösebb problémát a ren-
delethez való alkalmazkodás. Mint 
minden rendelet, a jövőben ez is 
módosítható, különösen akkor, ha 
maguk az érintettek kezdeménye-
zik ezt. Addig azonban az önkor-
mányzat felelőssége és köteles-
sége – a többség érdekében – a 
szabályozás.
Megértésükben bízva, tisztelettel:

Huber László
polgármester
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Épül az egészségház
Egyik megbeszélésen elhangzott 
mondat szerint ötvenen dolgoz-
nak az egészségház építésén. A 
munkavégzés intenzív, és a „hajrá” 
időszakában tart. Mindezt az is in-
dokolja, hogy áprilistól kezdődően 
három hónap alatt harmincnál több 
volt az esős – a munkavégzésre 
alkalmatlan – napok száma. A be-
ruházás építési munkálatait pályá-
zaton elnyerő cég kéréssel fordult 
az önkormányzathoz a befejezési 
határidő módosítása érdekében. A 
képviselők elfogadták az indokokat, 
és a 2014. szeptember 30. dátumra 
vonatkozó határidőt. A beruházás 
nettó költsége 231,8 millió forint.
Szeptember első napjaiban készül-
tek a fényképek, akkor már két 
napja nem esett az eső. Minden 
épületblokkban dolgoztak. A SPAR 
áruháztól vezető úton, és ide csatla-
kozó parkolók szegélyköveit rakták 
le a munkások, a markológép pedig 
elszállította a vizesedett talajt. A 
Gábor áron utcai belépési ponttól 

látható a Balog iskola tornacsar-
noka, amely az egészségház szom-
szédja lesz. A lakótelepiek gyorsan 
átbiciklizhetnek, gyalogolhat majd 
az orvosi rendelőkhöz, mert – egy 
külön önkormányzati beruházásban 

– járdát építenek ki. A felső-város-
ból pedig autóbuszon is meg lehet 
közelíteni az egészségházat. 
Az épület három részből áll, amit 
parkolók vesznek körbe. A balog 

iskola melletti blokkban lesz a 
gyermekek egészségügyi ellátása. 
Különálló, nagyméretű váróterme 
lesz az egészséges és a beteg gyer-
mekeknek, hiszen a védőnői szol-
gálat is itt kap helyet. Az épületrész 
fűtése a többitől független lesz. A 
külső falakat 10 cm-es hőszigete-
lő réteg védi. A betonelemeknél a 

vastagság 15 cm. Szeptember ele-
jén még jócskán volt hőszigetelés 
alatt lévő falfelület. Az egészség-
ház U-alakú, ennek középső részén 
kap helyet a szakorvosi ellátás  
külön-külön rendelőkben, ugyan-
csak önálló energiaellátó és fűtési 
rendszerrel. A harmadik oldalon, a 
SPAR irányában lesz a négy házi-
orvosi rendelő, nagyméretű váró-
teremmel. 
Az épület ajtói fából, a keret vas-
ból készült. A mennyezet megfe-
lelő tűzálló fokozatú gipszkarton, 
amelyet fapadlókból megépített 
födémréteg tart. A tetőzetet féltető 
formában, fagerendákból építették 
meg. 

KZ

Helyi járat
Január 30-án dr. Mátrai István a 
következőképpen elemezte a hely-
zetet:
„Az egészségházzal kapcsolatban 
annyit szeretnék kérni, miután a 
Kőszeg és Vidékében több ízben is 
megjelent, hogy mindenki nagyon 
boldog, mindenki nagyon örül az 
építésnek. A körzetemben emiatt 
többször is megállítottak, és je-
lezték, hogy örülnek, hogy én is 
örülök, de azt kérdezték, hogy a 
buszközlekedéssel mi lesz.”
Erre a kérdésre adtak választ a 

képviselők az augusztus 28-án 
megtartott testületi ülésen. 
A képviselők elé került előterjesztés 
szerint minden munkanapon szük-
séges, legalább négy alkalommal, 
másfél óránkénti ismétlődéssel a 
helyi célforgalom biztosítása. Több 
javaslat is született az útvonalra 
vonatkozóan, ezek közül az aláb-
bi – a nem kőbe vésett – változat 
tervezett: Kőszeg autóbusz állomás 
– Kulacs vendéglő – Mezőgazda-
sági Technikum – Felső-Gyön-
gyöshíd – Sziget utca – Várkör 98. 
– Károlyi Mihály utca – Temető – 
Hősi emlékmű – Bútorszövetgyár 
– Vasútállomás.  Az önkormányzat 

felajánlotta a TESCO áruháznak a 
buszjáratba történő bekapcsoló-
dás lehetőségét, de erre a testületi 
ülésig válasz nem érkezett. Básthy 
Béla alpolgármester javaslatára a 
szeptemberi ülésen tárgyalják a 
szerződéses járatról szóló, a Vasi 
Volán Zrt.-vel kötendő megál-
lapodást, amely – Huber László 
polgármester javaslata szerint – öt 
hónapra lesz érvényes. A majdani 
tapasztalatok alapján lehet a foly-
tatás módozatáról döntést hozni.  
Erre az időszakra vonatkozó busz-
járat költsége meghaladja az 1,6 
millió Ft-ot.

KZ
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Az üzletek éjszakai új nyitvatartási rendjéről
A képviselők augusztus 28-án meg-
hozott döntését követően Dr. Zalán 
Gábor jegyző az üzletek éjszakai, 
valamint a vendéglátó előkertek 
nyitvatartási rendjéről a következő 
tájékoztatást adta: 
A rendeletek értelmében 2014. 
szeptember 15-től a vendéglátó 
üzletek vasárnaptól csütörtökig 
06.00 órától 24.00 óráig, pénte-
ken, szombaton, valamint a mun-
kaszüneti napot megelőző napokon 
06.00 órától 02.00 óráig tarthatnak 
nyitva, továbbá évente legfeljebb 
3 alkalommal tarthatnak rendez-
vényt 24.00 és 06.00 óra között. 
A korlátozás nem vonatkozik január 
1. napján 02.00 órától 06.00 óráig 
terjedő időszakra, a kiemelt városi 
rendezvényekre (pl.: Szüret, Ost-
romnapok, Orsolya-nap), a bálokra 
és a lakodalmakra. 
Vendéglátóipari előkert 08.00 és 
24.00 óra között tarthat nyitva, ki-
véve a kiemelt városi rendezvények 
idején. Vendéglátóipari előkertben 
állandó vagy alkalmi jelleggel han-
gosító berendezés üzemeltetése, 
rádió- és televízióadás közvetítése, 
zene, élőzene szolgáltatása tilos.
A szabályozás a vendéglátóipari 
előkertek esetében a 2014. szep-
tember 15. időponttól kiadott en-
gedélyekre vonatkozik.  A hatályos 
rendeletek – (30/2014. (VIII.29.) 
és a1/2000. (II.1.)  – elérhetőek a 
www.koszeg.hu honlapon. 


Két hosszúra nyúlt bizottsági ülést 
követően a képviselő-testület au-
gusztus 28-án egy és háromne-
gyedóráig tartó tárgyaláson – az 
érintett felek véleményének meg-
hallgatása mellett – hozták meg 
a fenti döntést. Huber László pol-
gármester szavai szerint a lakosság 
részéről érkeztek a panaszok az éj-
szakai nyugalmat megzavaró zajok 

miatt. Ilyen kezdeményezés esetén 
az önkormányzat kötelessége fog-
lalkozni a bejelentéssel, amelyek 
a belvárosból és a Petőfi térről is 
érkeztek. A Jurisics téren élőket a 
hajnali két óra utáni zajok zavarták 
leginkább. A Fő téren lévő egyik új 
szórakozóhelyen a rendőrök is in-
tézkedtek. A városvezető szerint a 
tények mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. Fontos az is, hogy valami-
lyen mértékű zajhatást el kell visel-
ni. A városvezető augusztus 7-én 
összehívta a vendéglátós vállalko-
zókat, akik szerint a sérelem léte-
zik, de nem tartják elfogadhatónak 
az egységes szabályozást. 
A testületi ülésen a vendéglátás-
ban érdekelt Táncsics András azt 
kérte, hogy vegyék le a napirend-
ről a téma tárgyalását, hiszen most 
úgyis az őszi, a csendesebb idő-
szak következik. A panaszok nem 
vonatkoznak minden vendéglőre, 
így nem lehet egységesen kezel-
ni a kérdést. Sérelmezte, hogy a 
bejelentések kivizsgálásakor nem 
történt zajmérés. Idegenforgalmi 
szempontból sem hasznos a ko-
rábbi zárás, nem lehet cél, hogy a 
gyermekeink Szombathelyre men-
jenek szórakozni. Elfogadta, hogy 
a lakosság igényeire reagálni kell, 
viszont nem tudja elfogadni azt, 
hogy reggel a piacra indulókat ter-
rorizálják az akkor még a teraszo-
kon szórakozók. 
Básthy Béla szerint a zajszint mé-
rését megtörténtnek kell tekinteni, 
hiszen a panaszos leveleket sokan 
aláírták, sok ember érzékelte a 
hanghatást. Szabályozásra akkor 
van szükség, ha az önkorlátozás 
mértéke nem elegendő. Rába Lász-
ló szerint a fiataloknak nincs szó-
rakozási lehetősége. „Mit várunk el 
az üzletek csökkentett nyitva tartá-
sától?” – tette fel a kérdést, majd 

így folytatta: „Nekem a Velemi utca 
36-ban a 22 órai bezárás is késő-
inek tűnik. … Ott van nekünk a 
várban a JUK. Az itt ülők talán fele 
szórakozhatott itt fiatal korában, 
nem zavart senkit sem a zaj.” Majd 
a képviselő a döntés meghozata-
lának halasztását javasolta. Huber 
László polgármester szerint ezt az 
álláspontot – a tárgyalásnak az 
akkori szakaszában – „nem” szava-
zattal lehetett kifejteni. Giczy József 
szerint a probléma évek óta folya-
matosan létezik. A zajszint mérése 
nem vezet eredményre, mert a 
kérdéses időpontban lehalkítják a 
hangforrást. Dr. Zalán Gábor jegyző 
tájékoztatása szerint a zajszint mé-
rés költségeit a kezdeményezőnek 
kell előre megfizetni, ha a vélemé-
nye igaznak bizonyul, akkor terhel-
hető át az okozóra. 
A mérési rendszer egy-egy rövid, 
intenzív hanghatást nem olyan 
súllyal vesz figyelembe, hogy az 
dokumentálja a bejelentő igazát, 
ugyanakkor a panaszos felébred. 
A hivatal a saját készülékkel mért 
eredményt közigazgatási eljárás-
ban nem tudja felhasználni, mert 
mérést – a szigorú szabályozás 
miatt – csak az arra jogosult cég 
végezhet. A hivatalba érkezett 
ajánlat 120 ezer Ft díjat tartalma-
zott. Mindezek következtében a zaj 
okozójával szembeni eljárás sokáig 
elhúzódhat, nehezen bizonyítható, 
holott a lakó nem tud aludni. Ezek 
alapján a jegyző megerősítette 
Básthy Béla alpolgármester állás-
pontját, miszerint a panaszos levél 
aláírásával megtörténtnek kell te-
kinteni a zajhatást.
Huber László polgármester szerint 
az egységesen kezelt szabályok be-
tartása ellenőrizhető. Az egységes 
kezelés komoly hátránya a vállal-
kozói szabadság korlátozása, amit 

az arany középút elve alapján lehet 
megtenni. A sarokpontokat kell ki-
jelölni, ameddig el kell engedni a 
vállalkozói szabadságot, de határt 
kell szabni, hogy a nyugalom, a 
pihenés lehetősége is megmarad-
jon, amihez minden embernek joga 
van.
A szokásoktól eltérően a nem meg-
hívott, de érintett felek is szót kap-
tak. Egyik vendéglős arról beszélt, 
hogy a teraszon hétköznaponként 
is hajnali kettőig beszélgetnek a 
vendégek. Egy 50 kg-os pincér-
hölgy mit tud kezdeni egy társa-
sággal, amelyik nem akar elmenni.  
A város vérkeringéséhez a vendég-
látás is hozzátartozik. A téli gyenge 
forgalmú hónapok után a nyár kö-
zepére tudja az egyenleget „nullára 
állítani”. Egy másik vendéglátós 
érdekeltségű arról panaszkodott, 
hogy iszonyú mennyiségű pénzt 
fektetett be az üzlethelyiségbe, és 
ezentúl korlátozzák a működte-
tését. A kritikus területen élőknek 
tudatában kell lennie annak, hogy 
a környezetük rendezvénytér. El-
hangzott, hogy a város által ren-
dezett programoknak is van zajha-
tása. A válasz szerint azokon sokan 
vesznek részt, az ott élők is, ezért a 
néhány alkalom elfogadott. 
Egyik lakó – elmondása szerint 
– ideges volt, amikor szót kapott. 
Először megköszönte Kiss Zoltán 
képviselőnek a helyzetfelmérésben 
nyújtott közreműködését, majd a 
hónapok óta tartó hangzavarok, 
törések, zúzások miatt háborgott. 
Az utcát néhányan nyilvános illem-
helynek tekintik.   Arra hivatkozott, 
hogy a barokk tér az örökségvé-
delmünk része, és megtiszteltetés, 
ha a vendéglős itt fogadhatja a 
vendégeit. A barokk téren élők 
élete is korlátozott, nem parkolhat-
nak, közlekedhetnek bárhogyan, 

és ezt el kell fogadniuk. A 
csendháborítás a hétköz-
napi életük részévé vált.  
Hangsúlyozta, hogy az itt 
élőknek nem célja a ven-
déglők lehetetlen helyzet-
be hozása. 
A 11 órai harangszóra 
kezdődött el a képviselők 
szavazása.

Kámán Z
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Schlögl Pista, Nagy Gábor és jómagam. Úgy 
szoktuk magunk között ezt az időszakot emle-
getni, hogy akik „együtt csizmát húztunk”, áll-
tunk az intézmény élére. Én ’91-ben lettem a 
gyermekotthon vezetője. Újra bevittük Kőszeget 
az ország gyógypedagógiai véráramlatába. Jár-
tuk az országot, a világot, ez volt a kellemesebb 
része. Tartalmas bel- és külföldi kapcsolatokat 
ápoltunk. Az angol kapcsolat révén – melyről 
az újságok többször beszámoltak – több mint 

200 gyermekünk jutott el Angliába nyaralni az 
anglikán egyház támogatásával. A közelmúltban 
pedig egy amerikai csoport volt itt.  Több mint 
egymillió forint értékű tisztítószert hoztak. 
– Most viszont a ti generációtok áll a nyugdí-
jazás előtt, illetve vannak, akik már elmentek. 
Van-e utánpótlás, látható-e, kinek tudjátok 
átadni a stafétabotot?
– Jó kérdés. Foglalkoztat bennünket is. Mintha 
nem inspirálna senkit a vezetés. Nem irigylik a 
vezetőket. A kreatív vezetéshez, az elképzelések 
megvalósításához pénz kell. Jó, hogy vannak tá-
mogatóink a kapcsolataink révén. De ezek több-
nyire személyes, baráti kapcsolatok. Ezeket nem 
biztos, hogy tovább lehet adni.
– Beszéljünk a másik sikeres területedről, a 
sportról!
– Kinevezésem évében Rába Pistával és Schlögl 
Pistával meghívtak bennünket egy Speciális 
Olimpiai Egyesület ülésére. Ez a fogyatékosok 
olimpiáját szervező, Amerikában bejegyzett 
egyesület. Azt kérdezték, van-e kedvünk csatla-
kozni. Nekünk mindenhez volt kedvünk és bátor-
ságunk! Pár év múlva itt rendeztem egy dunán-
túli gyermekotthonok sporttalálkozóját. Kértem a 
SOE-tól anyagi támogatást, lejöttek, megnézték. 
Jól sikerült. Felkértek bennünket a Floor Hockey 
– amit mi neveztünk el padlóhokinak – nép-
szerűsítésére. Hamarosan Bécsben találtuk ma-

KáVÉSZÜ
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Kávészünet Pintér István gyermekotthon-vezetővel
 Szenvedélye a gyógypedagógia és a padlóhoki

Magyar-történelem szakra jelentkezett a 
szombathelyi tanárképző főiskolára, ami 
akkor nem jött össze. Elmehetett volna ké-
pesítés nélkül tanítani, azonban 18 évesen 
ezt korainak vélte. Nővére akkor már gya-
korló pedagógus volt, látta mivel jár a ta-
nítás, az arra való felkészülés. Előbb meg 
akarta tanulni a szakmát, utána művelni. A 
másik lehetőség itt Kőszegen adódott, ahová 
érettségi után került gyermekfelügyelőnek. 
Addig semmit nem tudott a gyógypedagó-
giáról. Megtetszett a munka, ittragadt.  Egy 
év elteltével jelentkezett a budapesti gyógy-
pedagógiai főiskolára. Negyven éve él itt a 
gyógypedagógiai Intézményben. Jelenleg ő 
a legrégibb, pontosabban a 40 évet megsza-
kítás nélkül letöltött alkalmazottja.  Az egy-
kori kadétiskola jól felszerelt kolónia, hatal-
mas ősparkkal, ahonnét szinte ki sem kell 
lépni a pár percre lévő Fő térre, hiszen itt 
benn is megtalálható minden. A gyermekei 
révén, no meg a padlóhokinak köszönhetően 
azért tudják a városban is, hogy ki ő. Nem-
rég az egyik boltban ígértek neki valamit, a 
pénztáros kérdezés nélkül felírta a nevét. Ez 
jóleső érzéssel töltötte el. Két gyermeke van, 
hamarosan megszületik második unokája, 
feleségét három éve elveszítette.
– Hogyan alakult az életed a gyógypedagógi-
ai főiskola megkezdésével?
– Ahogy befejeztem a második évfolyamot, 
szaktanítónak számítottam, így a negyvenórás 
gyermekfelügyelőből nevelőtanár lettem a di-
ákotthonban, ma gyermekotthon az elnevezése. 
Tizenhat fős csoportom volt. Együtt voltak az 
állami gondozottak meg az úgynevezett fizetős 
bentlakók. Nem volt egyszerű, bár akkor a fel-
ső korhatár még 16 év volt. 1978-ban családot 
alapítottam, a nejem is itt tanított. Egy évre rá 
megszületett Ricsi, aki most Sárváron tűzoltó 
parancsnok. Lányom, Éva is a katasztrófavéde-
lemnél dolgozik. 
– Mi lett a történelem és a régészet iránti vá-
gyódásoddal?
– Már diplomás gyógypedagógusként végeztem 
el a történelmet Szombathelyen, de a ’90-es 
években megcsináltam a közoktatási vezetői 
szakot is. A 40 évből 37-et a gyermekotthonban 
töltöttem, 3 évig tanítottam. Kettőt a kisegítő-
ben, egyet pedig a beszédjavítóban.
– Emlékezetes a ’90-es évek eleji nagy gene-
rációváltás a „Gyógyban”, te is benne voltál.
– Ekkor ment el nyugdíjba az első garnitúra, Kiss 
Tibor, Herényi József, Süle Feri bácsi egymást be-
várva, szinte együtt.  Ekkor adódott a lehetőség 
tulajdonképpen, hogy a fiatalabbak kerüljenek 
az intézmény vezetői gárdájába. Rába Pista, 

gunkat a Máté árpival egy edzőképzésen. Aztán 
elkezdtük járni a világot. Ausztriában egy Európa 
Játékok előversenyen kezdőként megnyertük a 
tornát, „97-ben a Torontói Világjátékokra ké-
szülve nyertük meg támogatónak a Wink Kft.-t, 
amely sportcipőkkel kereskedett. Megnyertük a 
világjátékokat. Hazajőve megállapodtunk velük, 
hogy támogatási szerződést kötnek velünk. Ekkor 
alapítottuk meg a Kőszeg Wink Padlóhoki Sport 
Clubot, melynek azóta is elnöke vagyok. A kínai 
házaspár tulajdonos bőkezűnek bizonyult, nem 
csoda, hiszen a feleség gyermekpszichiáter, a férj 
pedig képzőművész. Az idén tavasszal Koreába 
utazva is támogattak bennünket. Most voltunk 
ötödik alkalommal világjátékokon, négyszer 
megnyertük. Eljutottunk Torontóba, Alaszkába, 
Japánba, Amerikába, Koreába. Az egyesületben 
nemcsak padlóhoki, de kosárlabda, hófutás, 
úszás és kerékpár sportág is van. Kosarasainkkal 
eljutottunk Görögországba, Oroszországba, Kíná-
ba is, jelen pillanatban éppen Belgiumban képvi-
selik hazánkat SO Európa játékokon, de voltunk 
Írországban is. Legalább 100 gyerekünk a sport-
nak köszönhetően bejárta a világot. A várostól 
és a kőszegi vállalkozóktól is jelentős támogatás 
érkezett a világjátékokra való kiutazáshoz, amit 
ezúton ismételten is köszönünk. 
– Elismeréseid? 
– Nem panaszkodhatom. Van Miniszteri Dicsére-
tem. Megyei kitüntetésem Vas Megye Gyermek- 
és Ifjúság Védelméért. Nagyon büszke vagyok a 
Pro Caritate kitüntetésemre, amit egy évben öt 
fő kaphat. Kaptam Kőszeg Városért díszokleve-
let, sportminiszteri elismerést.

Kiss János



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 9 . S ZáM   2014 . SZEPTEMBER  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

7

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

Ostromzáró
Augusztus 30-án az ostromnapok 
záróünnepségén a Hősök kapu-
jánál gyűltek össze az ünneplők. 
A Himnusz után, az alkalomhoz 
illően, Malachovszky László Kő-
szegi ének című versét hallhattuk 
(elmondta Horváth Anikó), majd 
Majtényi László – ahogy megfogal-
mazta –, Kőszeg város polgárainak 
a barátjaként lépett a mikrofonhoz 
(a képen). 

A hősökről és a hősiességről, a vég-
vári vitézekről és Jurisicsról, marok-
nyi seregéről, a kőszegi „hős várról” 
emlékezett meg. Az Ostromnapok 
rendezvényéről elmondta: „Dicsé-
rendő, hogy sikerült egy történelmi 
eseménnyel a város iránti érdek-
lődést felkelteni.” Elmondta, hogy 
amikor a politikusok, kulturális szak-
emberek és civil szervezetek meg-
hozták a döntést, hogy megteremtik 
az Ostromnapok hagyományát, na-
gyon jól döntöttek, mert viszonylag 
rövid idő alatt előkelő helyre került 
a magyarországi történelmi feszti-
válok térképén. Mindennapi harca-
inkról szólva, a többi között, felhívta 
a figyelmet arra, hogy aki harcol, az 
veszíthet, de aki nem harcol, az már 
biztos, hogy vesztes.”
Elismerések átadására is sor került. 
Huber László polgármester oklevele-
ket adott át a Bezerédi utcai tűz ol-
tásánál tevékenykedő öt tűzoltónak.
A Zora Horvát Nemzetiségi Kórus 
tamburazenekarral kísért dalokat 
adott elő, a koszorúzást követően a 
hálaadó szentmisét Németh Csaba 
káplán celebrálta.

TáF.

Szent István ünnepe
„Dicső István, nagy királyunk, té-
ged ég s föld magasztal” – kezdte 
Faludi Ferenc versét Horváth Anikó 
augusztus 20-án Szent István képe 
alatt, majd a Jurisics téri emelvé-
nyen Huber László emlékezett első 
királyunkra. Hangsúlyozta egyik 
intelmét, mely szerint: „Uralkodj 
harag, kevélység és irigység nélkül, 
békességgel, alázatosan és szelí-
den, mindig emlékezetedbe vésve, 
hogy minden embernek egy az ál-

lapota, és hogy csak az alázatosság 
emel fel, és csupán a fennhéjázás 
és az irigység taszít alá!” 
Helyes úton járunk, méltóan első 
királyunkhoz, mondta, miközben 
sorra vette István életének jelentős 
eseményeit, valamint az új kenyér 
ünnepének történetét. Alkotmá-
nyunkról szólva kiemelte a család 
és a haza fogalmát, hogy e becses 
dokumentum olyan, amelyre mint 
házat a sziklára, „újabb ezer évre 

építeni lehet és kell”! Huber 
László polgármester úr gondola-
tait az alaptörvényünk első mon-
datával zárta: „Isten, áldd meg a 
magyart!
Harangozó Vilmos esperesplébá-
nos úr megáldotta és megszeg-
te az új kenyeret, majd ünnepi 
szentmisére és hangversenyre 
került sor a Jézus Szíve Plébánia-
templomban, ahol Soskó András, 
Antonia Braditsch, Dr. Simon 
Zsolt, Péter Mariann és Johannes 
Zimmert adott koncertet.

TáF.

Látásunk rendszeres ellenőrzése 
nem csupán a különféle fénytörési 
hibák feltérképezése, korrigálása 
és a megfelelő szemüveg viselése 
miatt fontos, hanem az esetlegesen 
kialakuló szembetegségek időben 
történő felismerése és kezelése 
végett is. Az egyik leggyakoribb 
szembetegség a szürke hályog 
(cataracta), ami a szemlencse állo-
mányának bizonyos fokú, akár teljes 
elszürkülését jelenti. Az áttetszőség 
megszűnése megakadályozza, hogy 
megfelelő fény jusson a külvilágból 
a szem belsejébe, 
az ideghártyára, 
így homályos 
látás alakul ki. 
Paradox módon 
a szürke hályog 
kezdeti szakaszá-
ban előfordulhat 
a közeli látás ja-
vulása is, később 
azonban mind a 

távoli mind a közeli látás romlik. 
A szürke hályog előrehaladási 
üteme egyéntől, valamint a kivál-
tó okoktól függ. Érettségi fokától 
függően műtéti úton orvosolható. 
A zöld hályog (glaucóma) gyakor-
latilag több betegség összefoglaló 
elnevezése, látáskárosodást vagy 
akár vakságot is okozó szembeteg-
ség, amely nem tévesztendő össze 
a szürke hályoggal, ugyanis e 
betegség hátterében a szem belső 
nyomásának megemelkedése áll. 
Amikor a csarnokvíz elvezetés vala-

milyen akadályba ütközik, 
felborul az egyensúly, és 
megnő a nyomás. A nyo-
másemelkedés a látóideg 
károsodását okozza és 
ezzel a látás romlását. Ké-
rem, fordítson figyelmet a 
szűrővizsgálatok elvégzé-
sére és ez által látásának 
megőrzésére!
Kőhalmi-Szalay Mónika

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

Szembetegségek
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A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési osztá-
lya Kőszeg Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének döntése alapján nyil-
vános liciteljárást hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező, a jelenleg épülő 
egészségház melletti fejlesztési területen 
elhelyezkedő Kőszeg, 2975/101 hrsz-ú 
1173 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére.
További információ a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal faliújságján, Kő-
szeg város honlapján, valamint Németh 
Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

Vasfüggöny-kerékpárút
Augusztus 19-én volt a Páneurópai Piknik év-
fordulója, 25 évvel ezelőtt a keletnémetek tö-
megesen vonultak át a vasfüggöny kinyitott ka-
puján Ausztriába. A Sopronban tartott délutáni 
ünnepségről Hende Csaba honvédelmi miniszter 
vezetésével kerékpárosok egy csapata érkezett 
Kőszegre. A biciklisták az EuroVelo 13 Vasfüg-
göny-kerékpárút osztrák-magyar határmenti 
szakaszán kerekeztek a határátkelőhöz. A Sop-
ronból érkező küldöttséget fo-
gadta – kerékpá-rokon érkezve 
– ásványvízzel, valamint kőszegi 
borral Huber László polgármester 
és Básthy Béla alpolgármester. A 
tervekkel ellentétben a miniszter 
az EuroVelo 13 Vasfüggöny-ke-
rékpárút átadó ünnepségen már 
nem vett részt, mert a hivatali 
kötelessége elszólította. 
EuroVelo 13 magyar szakasza 
megtekinthető az internetes ke-
resők segítségével. Ólmodnál lép 
be a határon, majd Kőszeg felé 
földes, erdei úton haladva az al-
más kerteknél éri el a várost. A fő 
közlekedési úton halad Cák felé, 
majd eléri Bozsokot. Innét Bucsu felé veszi útját, 
és Pornóapátinál lép át újra Ausztriába.
Csikai Mária, a Kerékpáros Magyarország Szö-
vetség elnöke a Fő téren tartott ünnepségen el-
mondta, hogy a kerékpárút 20 országon megy át, 
az Északi-tengertől indul, és Törökországban ér 
véget. A magyar szakaszon még nem történt meg 
mindenhol a „13” számmal ellátott táblák elhe-
lyezése, de ezt a tavasztól kezdődően pótolják a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával. 
Eljött az ünnepségre Michael Cramer Németor-
szág EU-parlamenti képviselője, aki kezdemé-
nyezte a Vasfüggöny-kerékpárút létrehozását. 
Arra figyelmeztetett, hogy emlékezni kell a múl-
tunkra, különösen Európa egyesítésének 25. év-

fordulóján. A további felszólalásokon elhangzott, 
hogy a kerékpáros turizmus évente 44 milliárd 
EUR üzleti forgalmat generál. Ennek részese 
szeretne lenni Kőszeg is, fogalmazta meg az út-
vonal átadása mellett szóló érveit Huber László 
polgármester. Az útvonal térképére felkerült Kő-
szeg is. Alapvető cél lesz, hogy a kerékpárosok 
fogadására még jobban felkészüljön a város.

KZ

geRInctoRna
Alakformáló torna

Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása?

Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A speciális torna segíti a gerinc
épségének fenntartását,

a fennálló gerincbántalmak 
javítását.

A foglalkozás ideje:
csütörtök: 17.00 – 18.00-ig

A foglalkozás helye: 
Jurisich Miklós Gimnázium

tornaterme 
Kőszeg, Hunyadi u. 10.

Jelentkezni lehet: 
A foglalkozások előtt a helyszínen

és a 06/30-330-2442-es
telefonszámon.

Útbaigazítás
A Jurisics tér 8. szám alatt az önkormányzati 
hivatalba érkezők hamarosan új, a tájékozódást 
elősegítő információs táblákkal találkozhatnak. 
A kapuszínben egy részletes alaprajz segíti az 
ügyfeleket az eligazodásban, ugyanezt szolgál-
ják az udvaron, illetve az épületben elhelyezen-
dő további táblák is.   
A lakossági ügyintézés elősegítése érdekében 
folyamatosan történik a városi honlap fejlesz-
tése. Az eddigiekhez képest több információt 
és segítséget kapnak az érdeklődők. Ezentúl a 
’Hatósági ügyleírások’ lapfül alatt részletes in-
formáció olvasható arról, hogy az egyes hatósági 
ügyeket hol, milyen eljárás keretében intézhetik 
az érintettek, megadva a szükséges dokumentu-
mok listáját is. 

uszoda
A nyári kibővített nyitvatartási időszak után 
újabb „ajándékot” kaptak az úszni vágyók. Az 
őszi időszaktól kezdődően jelentősen bővült – az 
elmúlt tanévhez képest – az uszoda látogatá-
si ideje. Tavaly többen reklamáltak a kora esti 
zárás miatt, ami mostantól jelentősen megvál-
tozott.
Nyitva tartás: Hétfő – péntek: 6 – 21.30 óráig
(21 óráig lehet a medencében tartózkodni. Sza-
una: 17 – 20.30-ig van nyitva.)
Szombat: 10 – 18 óráig (17.30-ig lehet a me-
dencében tartózkodni. Szauna: 10 – 17 óráig.)
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A hegyek titka – fához kötött lovak
A Hétforrás-őrs kapujában a határőr letet-
te fegyverét, és néhány lépés megtétele után 
Ausztriába távozott. Ezt követően az ügyeletes 
katonák zárt kapun belül látták el a szolgála-
tot, így kisebb volt a lehetősége a tiltott ha-
tárátlépésnek – idézte fel a ’70-es évekből, a 
vasfüggöny időszakából származó történetek 
egyikét Szabó László, aki az erdészet alkalma-
zottjaként favágással foglalkozott 1971-től 19 
éven át a kőszegi hegyekben. Dolgozóként sza-
badon mozgott a lakosságtól elzárt területen, 
zsebében volt a piros sávos határmegközelítő 
igazolvány. Beléphetett a vasfüggöny vonalán 
kiépített kapukon, talán leggyakrabban az Ok-
mányosnál, ahol határőr rögzítette a jogosan 
belépők számát. A kapu kerete fából készült, 
amely azonban betonoszlopokhoz volt rögzítve. 
A vasfüggöny első vonala volt a vadfogó, ettől 
mintegy másfél méterre építették meg az elekt-
romos riasztókkal felszerelt „kerítést”. A beton-
lábakat mélyen a földbe fúrták, erre csavarozták 
a fadeszkát, amihez U-szegekkel sima, illetve 
szögesdrótokat rögzítettek közel egymáshoz. 
Ha ezekhez „illetéktelen” hozzáért, akkor jelzést 
adott a „központba”, amely a sorállományú ha-
tárőröknek riadót jelentett, és megindultak – az 
egykori megfogalmazás szerint – a határsértő 
elfogására. Szabó László elmondása szerint ri-
adó esetén a hegyekben dolgozókat „csoportba 
terelték”, és az adott körzetet nem hagyhatták 
el, vagy esetenként haza kellett menniük. Téli 
időszakban 30 – 40 fő dolgozott az erdészet al-
kalmazásában, nyáron ennél sokkal többen. Az 
alkalmi munkásokat zöldsávos határmegközelí-
tő jogosította fel a belépésre.  
A vasfüggöny kerítés után lévő nyomsáv rend-
ben tartásán is dolgoztak alkalmi munkások. Itt 

hagyott nyomot a határsértő, ebből következtet-
tek a határőrök arra, hogy valaki vagy valakik a 
tényleges országhatár felé közelednek az Auszt-
riába történő távozás szándékával. A vasfüggöny 
több száz méter vagy egy kilométer távolságra 
is lehetett a tényleges határtól. Az országhatár 
közelében lévő utak egy-egy 
szakaszát csak „veszélyez-
tetés” esetén zárták le. A 
trianoni békediktátummal ki-
alakított országhatárt „1922” 
feliratú fehér kövek jelezték, 
pókhálószerű, gondozatlan 
kerítéssel. Ide a határőrök 
már ritkán jutottak el, mert itt 
nem járőröztek, hanem csak 
az elektromos rendszer köze-
lében. Aki a fehér köveket kö-
zelről látta, az már közel volt a 
szabad világhoz. 
Egy állatorvos – engedéllyel 
– rendszeresen pisztrángozott 
a Hámorok közelében, láthatta az osztrákok 
mindennapjait, amikor egyszer csak úgy dön-
tött, hogy nem tér vissza Kőszegre. A Keresztkút 
II-nél az egyik erdészeti kocsis, miután fához 
kötötte a lovakat, néhány lépéssel Ausztriába 
távozott. 
Az egyik leszerelt katona több év elmúltá-
val engedéllyel visszatért régi őrhelyére, az 
Okmámyoshoz. Az utódoktól kapott egy lám-
pát, hogy visszataláljon sötétedéskor Kőszegre. 
A lámpa másnap reggel ott lógott a fakapun, 
az egykori katona felhasználta a határőrzésnél 
szerzett ismereteit, és nyugatra távozott.
A határőrségnek szüksége volt az erdészet 
dolgozóira. Szabó László kezdőként a Hétfor-

rás-őrsre kidőlt bükkfa eltávolításán dolgozott 
Kovács István tapasztalt favágóval. A katonák 
rombolócsörlővel húzták vissza az épületről a 
fát, a munkások pedig darabolták. Ha a katonai 
lokátor nem fogta be a jeleket, ki kellett vágniuk 
a magasba nyúló fákat. László elmondása sze-
rint ezek a fák csak tüzelésre voltak alkalmasak, 
mert a motorfűrész gyakran találkozott a fába 
ékelődött puskagolyókkal. A láncfűrészre akkor 

is szükség volt, amikor kidőlt fák akadályozták 
a határőrök mozgását. Az erdészet traktorja 
erős volt, így kemény téli időben is felvitte az 
ellátmányt – különösen a lokátor állomásra – a 
katonáknak. 
A gyakori találkozások miatt jól ismerték egy-
mást a katonák és a hegyekben régóta dolgozó 
civilek. A munkások egyes időszakokban a ha-
tárőr őrsökön ebédeltek. Így láthatták az ottani 
bőséges ételadagokat. Ha megérdemelték, ak-
kor a tisztek egy-egy pohárkával megkínálták 
a munkásokat. A civileknek az osztrák föld kö-
zelsége különös látvány volt. Sokszor dolgoztak 
szinte egymás mellett a burgenlandi szomszé-
dokkal, miközben egy másik világot véltek ott 
felfedezni. A közelség okán érkezett a szomszéd-
ból adomány, ivóvíz vagy sör formájában. László 
elmondása szerint cserekereskedelem is zajlott.
Szabó Lászlótól kapott információk szerint az 
1988-ban elkezdett vasfüggöny lebontását 
„csendben és gyorsan” végezték a katonák. Na-
pok alatt váltak semmivé egyes határszakaszok. 
Múzeumi emlék nem maradt, csak a nyomsáv, 
a határsáv – helyenként fákkal benőtt – vonala 
emlékeztet a múltra. Dobra tekerték a vasfüg-
göny drótját, az oszlopokat pedig gép húzta ki 
a földből. Aki hozzáfért, vitte magával az „árut”, 
de jutányosan vásárolni is lehetett. Tény, hogy 
az egykori határzár oszlopaira kifeszített dróton 
szőlőfürtök virítanak békésen. 
Szabó László fájlalja, hogy megszűnt a kőszegi he-
gyek elzártságával annak természetes környezete, 
ugyanakkor hatalmas értéknek tekinti az erdők 
varázsát, amivel nem tud élni a mai kor embere. 
Kevésnek tartja a természetjárókat kiszolgáló lé-
tesítmények, padok, esőbeállók számát.

Kámán Z



2014. szeptember 18-szeptember 21.

2014. szeptember 25-szeptember 28.
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Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kaphatók.mini  abc  szuper

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!
* Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! ** Ajánlatunk csak vágott baromfi t is értékesítő üzleteinkben érvényes!
*** Ajánlatunk csak zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes! **** Ajánlatunk csak Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes.

* Viola Sertés Oldalas
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

**** Fornetti Kakaós XXL 
(Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Soproni Sör
6x0,5 l, 4,5 %, 333,-Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

mini  abc  szuper

Coop Prémium
egészségügyi papír
sárga, illatos, 8 tekercs, 62,38Ft/tekercs
(Metsa Tissue Hungary Kft., Co-op Hungary Zrt.)

* Viola Sertés Comb
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

** Taravis
Csirkecomb farrésszel
elõhûtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

**** Fornetti
Csirkehúsos
előkelesztett (Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Quanto Öblítő
Fresh Alps vagy Sweet Dreams
1 l (Reckitt Benckiser Kft.)

1239
 Ft/kg

1299
 Ft/kg

1199
 Ft/kg

549
 Ft/kg

499
 Ft/db

999
 Ft/cs

499
 Ft/cs

119
 Ft/db

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, rohonci u. 37 – 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 – 22.
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Elkezdődött a felújítás
„Ostrom Opera – Kőszeg 1532” 
előadásai után, szeptember elején 
a Jurisics-várban megkezdődött 
a színházi díszletek, széksorok le-
bontása, majd egy héttel később 
a belső udvaron is a felújítás. A 
külső udvaron már augusztus kö-
zepétől intenzív volt a munkavég-
zés. A beruházás építési költsége 
123 990 824 Ft + AFA. A befe-
jezés határideje november 21., 
így ettől kezdődően a hullámos 
köves út helyett sima járófelületen 
közlekedhetnek a vár látogatói. A 
munkálatok alatt is biztosított a 
vármúzeum megtekintése, a vár 
termeinek a használata. A JVMK 
irodái az egykori turistaházból már 
nyáron kiköltöztek a vár bejárata 
előtti épületbe. Az íjászat is itt, a 
füves területen működik.
Az építők a külső várudvar vízelve-
zetésének kiépítésekor két méter 
átmérőjű kutat, vagy másként cisz-
ternát találtak a Jurisics-szobor mö-
gött. A régészek megvizsgálták, és 
engedélyt adtak a betonfödém visz-
szahelyezésére, az építés időszakára 

vaslemezzel fedték be. Az udvar 
korábbi kövezetét felszedték, és új 
alapokra – a Diáksétányon lévővel 
megegyező – betonjáróköveket 
raknak le.  Ezzel együtt megújítják 
a közvilágítást, és elhelyeznek egy 
ivó kutat is. A Marcipánmúzeum 

oldalán, az öreg gesztenyefa foly-
tatásában majd két fiatal fát ültet-
nek (fotó), a Jurisics-szobor körül 
zöldövezetet alakítanak ki. Az első 
tervekhez képest csökkentett mér-
tékű lesz az egykori turistaszálló, 

a mostani JVMK irodaépületének 
a felújítása, mert a szükségesnél 
kevesebb pénz áll rendelkezésre. 
A nyílászárókat kicserélik, három 
oldalról dréncsövezik az épületet a 
vízelvezetés érdekében, a tetőzetet 
átépítik, így megszűnik a beázás. A 
padlástéren lévő fagerendázatot úgy 
alakítják ki, hogy ott később a mű-
vészeti csoportok számára termeket 

lehessen kiépíteni. Most ezeknek 
a kialakítására nem jutott pénz. A 
vár külső és belső hídja megkapja 
a régi-új formáját, mert halszálkás 
mintázattal – felületi védelemmel 
ellátott – klinkertéglát raknak le.  A 

belső várudvaron is kiépítik a csa-
padékvíz-elvezetés új rendszerét, 
ehhez kapcsolódva szabályozzák az 
itt lévő kút vízszintjét. A járófelület 
a korábbival megegyezően kocka-
kő marad, de új lesz a közvilágítás. 
Decembertől a Jurisics-vár látogatói 
látványos változással találkoznak. 

KZ
* * *

Az augusztusban elkezdett felújítás 
a NYDOP 2.2.1/B-2f-2009-0003 
azonosítószámú „Kőszeg Jurisics-
vár turisztikai fejlesztése I. ütem” 
című projekt része. 
Forráshiány miatt eredetileg nem 
volt része a várudvarok és a szol-
gáltatóház teljes felújítása, de a 
176/2012. (VII.26.) Korm. rende-
let 61/A. § (1) és (6) bekezdései 
alapján kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat a támogatási összeg 
módosítása érdekében. A pozitív 
döntés eredményeként a pályázat 
keretében az elszámolható össz-
költség 1 099 566 216 Ft-ra nö-
vekedett a megítélt támogatás pe-
dig 917 523 016 Ft összegben lett 
megállapítva. Ezt a forrást egészíti 
ki 82 306 042 Ft-tal Magyarország 
Kormánya. 

Rongálás
Egyik olvasónk jelezte, hogy az au-
gusztus 13-ai hétvégén erős em-
berek feldöntötték a virágládákat a 
Rákóczi úton. A nagy tömegű be-
tonládák megemeléséhez kemény 
fizikai munkára volt szükség. Egyik 
javaslat szerint, akinek ehhez van 
kedve, az menjek ki a Hulladék-
udvarba munkaidő alatt, és ott fel-
ügyelettel törheti a kézi erejével a 
felhalmozott betontömböket, amit 
aztán a helyi utak javítására lehet 
felhasználni. Van olyan ember(?) 
is, aki a piacra szeret járni, és ott a 
ráérő idejében, éjszakánként össze-
töri azt, ami éppen a keze ügyébe 
kerül. Augusztusban leginkább az 
esőcsatornákat találták meg. Úgy 
tudjuk, hogy ez a tevékenység fel-
keltette az illetékes hatóság érdek-
lődését, és keresik a beszélgetés le-
hetőségét a csatorna szétszedőivel. 
Éjszaka nem árulnak friss zöldséget 
vagy burgonyát, és nem ellenőr-
zik a számlaadási kötelezettséget 
sem.  Az emberi szabadságot kor-

látozó, vagy a pénztárca tartalmát 
csökkentő számlát viszont kiállíthat 
az a szervezet, amely a renitensek 
ellenőrzését végzi. Lehet, hogy a 
szülők fizetik ki a számlát.
A Bechtold István Természetvédel-
mi Látogatóközpont mellett lévő, 
színpadias formában felépített fa-
házba a belépő csak „sírdogálva” 
veheti tudomásul a látottakat. Kü-
lönösen augusztus 31. után, mert 
az előzőekben igazi randalírozás 
zajlott le. Mindez csak folytatása 
volt a korábbiaknak. Kitörték az 
ablakokat, kiszedték az oldaldesz-
kákat, mindegyik stabilan rögzített 
padon ott éktelenkednek a tűz-
gyújtás fekete nyomai. A szemét-
halmaz között sok a PET-palack, 
amelyekben piros színű folyadék 
maradt. A műanyag nem törik el, 
de az üveg igen, apró szilánkok 
hevernek a lapos kövek mellett. 
Biztosan hatásos lenne a nevelés, 
ha ezeket a darabokat a tördelők-
kel szedetnék fel. Úgy tudjuk, hogy 
keresik a feladat elvégzésében ille-
tékes „munkásokat”.

KZ
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A 100. születésnap
Tóth István 1914. szeptember 19-
én született (Sal)Köveskúton. A 
100. születésnapját családi körben 
ünneplik abban a kőszegi belvá-
rosi házban, amit önmaga épített 
át a romokból 1965-től kezdve 
két éven át. Itt él négy generáció.  
István bácsi mindenkinek a Dédije, 
különösen a dédunoka, Rebecca 
számára. Az egykori gimnáziumi 
diákigazgató (2012) sosem indult 
el az iskolába a Dédivel való talál-
kozás nélkül. 
A 100. születésnap előtti napok is 
csendesen teltek el. István bácsi 
ideje nagy részét karosszékben 
tölti. áprilisban még kisétált az 
udvarra, mostanában csak a lakás-
ban lépeget. A korábbi években a 
reggelt saját gyümölcsből készült 
pálinkával kezdte, amit mostanra – 
napközbeni kortyolgatással – egy 
üveg sörre cserélt le. Cigarettát 

’45-ben vett kézbe utoljá-
ra. „Sokáig tudok beszélni” 
– mondta, amikor a rég-
múlt felidézésére kértem. 
A mondataival gyorsan 
elérkezett a II. világhábo-
rúhoz. Még a pusztítás in-
dulása előtt katonaként két 
évet szolgált, majd ’42-
ben április 20-án letette 
a kőműves építőmesteri 
vizsgát. Balatonkenesén 
dolgozott, amikor megkap-
ta a háborúba szóló katonai 
behívóját. A Szombathelyről induló 
vonat Budapesten megállt, mielőtt 
a Don-kanyar felé indultak tovább. 
Akkor szembesültek a valósággal. 
Először Usztmariankában aludtak 
egy pajtában. „Fogatolt vonattal”, 
autóval, szekérrel vitték a frontvo-
nalra, amire ott szükség volt. István 
bácsi lóháton vezette és vigyázta 

a menetet. A szálláshelyüket vál-
togatták. Emlékszik az állatok 
nélküli istállóra, ahonnét beléphet-
tek a szobába. „Semmi kutyafüle 
nem volt ott, csak egy kemence” 
– mondta Tóth István. A tűztér kö-
zelébe tették a hosszú nyélen lévő 
„csuhát”, abban főztek valamit. 
A hideg és az éhség megviselte 
a katonákat, a lehelet az arcukra 
fagyott, a fürdővíz színén úsztak a 
tetvek, egy zsidó gyermek pedig az 
éhségtől hajtva az uborkás kádban 
vesztette életét.

Visszavonuláskor gyalog jöttek 
Ukrajnáig. Aki útközben a szán-
kón ülve elaludt, az megfagyott. 
Csehszlovákiában a falu lakói 
félelmükben betámasztották a 
kapukat. István bácsi beszélt a 
bíróval, hogy békés szándékkal 
jöttek, erről az ott élők is meg-
győződhettek. Távozáskor kalács-
csal búcsúztatták el a katonákat. 
A háború után újra házakat épí-
tett Söptén, és a környék fal-
vaiban. Majd ’65-ben a fiával 
vakolták be az evangélikusok 
harangtornyát. Fizetségként há-
zat vehetett az egyháztól, amit 
átépített, és amelybe ’67-ben 

beköltöztek. 
A következő években is a távoli és 
közeli falvakban építette a házakat, 
a munkája nyomát őrzi Kőszegpaty, 
Cák, és Velem.
Nyugdíjba ment 1970-ben, majd 
az építésről folyamatosan áttért a 
kertgondozásra, 95 éves korában 
még krumplit ültetett. A fiataloknak 
azt üzeni: „Dolgozzanak, ahogy én 
dolgoztam. A munkát nem szabad 
abbahagyni, amit nekem mostanra 
meg kellett tennem.” 

K.Z.
Szeptember 16. Kosztra Pál egyko-
ri gimnáziumi tanár 100. születés-
napja. Előzetesen sokan jelezték, 
hogy tisztelgő látogatást tesznek 
a tanár úrnál. Három gimnáziumi 
osztálya, mint osztályfőnököt kö-
szönti. Hosszas beszélgetés, a nagy 
létszám miatt sem lehetséges. Pali 
bácsi az államalapítás ünnepén 
séta közben elesett, mostanra en-
nek a következményeit viseli. Az 
érettségi találkozókra visszatérő 
diákok számára mindig örömet 
jelent a vele való beszélgetés. Így 
volt ez 2012. június 2-án, amikor 
50 éves érettségi találkozót tartott 
három osztály a Jurisich Miklós 
Gimnáziumban Végh Zsolt főszer-
vezésével. Tanáraik közül Kosztra 
Pál velük együtt ment fel az eme-

leti díszterembe. Egy másik alka-
lommal is visszatért ide az akkori 
diákokhoz 2012-ben (fotó). 
A rubindiplomájának átvételekor is 
emlékeket idézett fel a tanári pá-
lyája államásairól.
A 100. születésnap előtt egyik 90 
éves diákja kereste őt telefonon 
Rozsnyóról. Nem volt ez ritka ko-
rábban sem, hiszen oda mindig 
szívesen ment vissza az érettségi 
találkozókra is. A Kávészünet rovat 
keretében (2010. március) így nyi-
latkozott:  
„1952-ben szolgálati érdekből Kő-
szegre helyeztek. … Csak a forra-
dalom előtti évben kerültem a gim-
náziumba. … Csak a szakmának, a 
hivatásomnak éltem. Megfeszített 
erővel dolgoztam.”

Kosztra Pál 100 éves
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Kiállítás – Hadikórház Kőszegen
A Kőszegi Városi Múzeum 2014. 
szeptember 19-én, délelőtt 11 óra-
kor szeretettel vár minden érdeklő-
dőt a Tábornokházba (Jurisics tér 6.) 
az I. világháború kitörésének cente-
náriumára rendezett tárlat megnyi-
tójára. A „Levelek lehullottak” című 
projekt egy kiállítással egybekötött 
ismeretterjesztő előadássorozat, me-
lyet a Kőszegi Városi Múzeum szer-
vez a száz éve kirobbant világháború 
emlékére. A programok megvalósí-

tását a Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány 2 349 560 forinttal 
támogatta.
„A levelek lehullottak” – Hadikór-
házak Kőszegen és Vas megyében 
1914–1919 között” című program 
témaválasztásának apropóját az 
1914-ben Kőszegen létesített ha-
dikórházak eddig fel nem dolgozott 
története adta. Nemcsak Kőszegen, 
de Szombathelyen, Sárváron, illetve 

más megyei településeken is alakí-
tottak hadikórházakat,  a projekt az I. 
világháború kitörésének centenáriu-
mán a világégésnek ezt az elfeledett 
témakörét kívánja körüljárni. A kiál-
lítás az I. világháború legjelentősebb 
eseményeit, történéseit, a fronton 
megsebesült katonák első vonalbeli 
ellátását, illetve a hátországi ha-
dikórházakat, mint katonai egész-
ségügyi létesítmények működését, 
működtetését mutatja be a kialakí-

tott enteriőrökön keresztül. A tárlat 
műtárgyait magángyűjtők (Baldauf 
Gyula, Kern István, Monostori Péter, 
Tárczy Tamás) és társintézmények 
(Magyar Nemzeti Levéltár Vas Me-
gyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára, 
Savaria Megyei Hatókörű Városi Mú-
zeum, Semmelweis Orvostörténeti 
Könyvtár, Múzeum és Levéltár, Smidt 
Múzeum,) kölcsönözték. A kiállítás 
2015. március 30-ig látható.
A kiállításhoz előadássorozat társul, 
melynek összeállításánál elsődleges 
szempont volt, hogy illeszkedjen a 
témájához, illetve olyan területek 
kutatási eredményeit is bemutassa, 
melyek a nagyközönség számára 
nem elérhetők vagy esetleg isme-
retlenek. A kiállítás fennállásának 
ideje alatt tudományos-ismeret-
terjesztő előadásokon keresztül 
ismerkedhetnek meg a résztvevők 
az Osztrák-Magyar Monarchia ka-
tonai egészségügyi szervezetével, 
a megsebesült katonák kórházi 
mindennapjaival, a hadikórházak 
hétköznapjaival. 
Többet megtudhat a programokról, 
illetve az 1914–18 közötti ese-
ményekről, ha ellátogat a Kőszegi 
Városi Múzeum portáljára (www.
koszegimuzeumok.hu) vagy az in-
tézmény facebook oldalára. 

A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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lakossági apró
RÉGI pÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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Új gyártás
Változatlanul várja az új dolgozó-
kat a Kromberg és Schubert Kft., 
szeptemberben az aktív dolgozó 
létszám meghaladta a 900 főt. A 
cég erősen rácáfolt minden korábbi 
– csökkenő termelést prognosztizá-
ló – negatív véleményre. Az elmúlt 
év végétől indult alumínium alapú 
kábelköteg gyártása jelentősen 
emelkedett a hagyományos réz-
kábelok mellett. Az új projekthez 
kapcsolódóan jelentős gépberuhá-
zások valósultak meg, amelyhez az 
üzemcsarnok átrendezése is szük-
séges volt. Új eszközökön gyártják 
a Mercedes gépkocsik számára az 

új típusú alumínium- és rézvezeték 
kombinációjával kialakított kábel-
kötegeket. Idén nyáron új projekt-
ként gyártják a biztosítékházakat, 
amit közösen végeznek az osztrák 
társgyárral. A megrendelések fel-
futását a következő évtől várják, 
amikor további új munkatársakra 
lesz szükség.
A Kromberg és Schubert Kft. ter-
melésének 95%-át a felsőkategó-
riás gépkocsikba (Audi, BMW, Mer-
cedes) építik be. Nemrég kezdték el 
az Audi Q7 terepjáróhoz, illetve a 
B9 modellekhez a kábelkötegeket 
gyártani. Egy-egy új típus indítása 
azt jelenti, hogy a következő 6 – 7 
évben a modellváltásig biztosított 
abból a termékből a megrendelés. 

Az új modellek, projektek elnyerését 
a cégcsoport megpályázza, majd 
leosztja egy-egy önállóan működő 
gyárba. A kőszegi kft.-nél a terme-
lés folyamatos növekedése azt is 
jelenti, hogy a cégcsoport vezetése 
bízik a munkájukban. A kiváló mi-
nőségben pontos határidőre törté-
nő termelés elsődleges szempont. 
Naponta 2 – 3 kamion viszi el 
Kőszegről a kábelkötegeket, szinte 
közvetlenül az autógyárak futósza-
lagjához. A Kromberg és Schubert 
Kft. nem raktároz, a készterméket a 
gyártósorról rakják a teherautókra. 
A precíz kiszállítás, a kiváló minő-
ség garantálja a gyár jövőjét, amely 
alapvető érdeke Kőszegnek is. 

KZ

Állagjavítás
A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 
pályázati támogatásból balesetve-
szély elhárítási és állagmegóvási 
munkákat végeznek a Kőszegi Vá-
rosüzemeltető Kft. munkatársai az 
árpád tér 25. számú önkormányza-
ti tulajdonú társasházon.  Lecserélik 
az utcai homlokzat ereszcsatorná-
ját, és a többi hibás szakaszt is kija-
vítják. Újrarakják a kéményeket és 
megjavítják a szomszédos telkekre 
néző tűzfalak vakolatát. A műem-
lék épületre 1,66 millió forintot 
költenek, az összeg 90%-a NKA 
támogatás. A munkával várhatóan 
szeptember végéig készülnek el.

A nőkért
A Soroptimist International politiká-
tól, vallási, világnézeti hovatartozás-
tól független világszervezet, amely 
klubhálózatban fogja össze azokat a 
nőket, akik tenni szeretnének saját, 
valamint tágabb környezetük érde-
kében. A szombathelyi Soroptimist 
International Clubot a 12 éve műkö-
dő osztrák klub alapítja 
meg. A szervezet lehe-
tővé teszi fiatal lányok 
külföldi tanulmánya-
it, segíti a nőket, ha 
pénzügyi nehézségeik 
támadnak, ugyanígy 
a beteg gyermeket 
nevelő családokat. A 
magyar klub projektek 
keretében valósítja 
meg a jótékony célo-
kat.  Alapító ünnepség 
szeptember 27-én lesz 
az Iseumban. Progra-
mok révén támogat-
hatóak azok a környe-
zetünkben élő nők és 

gyerekek, akiknek erre a legnagyobb 
szükségük van. A programokhoz 
bármikor lehet csatlakozni, szeretet-
tel várnak minden érdeklődőt a csa-
ládtagokkal együtt. Projektek: „Esz-
ter” – a gencsapáti gyerekotthon kis 
lakóiért; „Démétér” – a gyermeküket 
egyedül nevelő anyákért. 
További információ: Pataki Brigitta 
elnök. Tel: 20/9460 878;  e-mail: 
pbrig@strauss.hu.

Átadás előtt
A Felső Gyöngyös-híd mellett lévő 
felújított Nepomuki Szent János-
kápolnafülkét a Magyarok Nagy-
asszonya napján, október 8-án 16 
órakor áldja meg Harangozó Vilmos 
esperesplébános. A július 8-án kez-
dődött felújítás befejezése késett, 
mert a statikai problémák csak a 
bontás, az építés során váltak is-
mertté.
A kivitelezést a kőszegi székhelyű 
Pannon Archikon Kft. végzi, Szabó 
Gábor épí-
t é s z - te rvező 
tervei alapján 
és művezeté-
se mellett. A 
munkálatokat 
megelőzte az 
építéstörténeti 
kutatás Dr. Ha-
ris Andrea és 
Ivicsics Péter 
művészettörté-
nészek vezeté-
sével.

Az NKA Építőművészet és Örök-
ségvédelem Kollégiuma „veszé-
lyeztetett helyzetű műemlék 
épületek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának és részleges 
helyreállításának” támogatására 
kiírt pályázatán 5,3 millió vissza 
nem térítendő támogatást nyert az 
önkormányzat, és ehhez 996 368 
Ft önrészt biztosított.
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Bozótvágás
Gondot okoz az elburjánzott füves 
területek tisztítása. Ahol nem szük-
séges pázsitminőség, ott kiválóan 
megfelelnek a gazvágó gépek. Al-
kalmasak akár 1,5 méter magas fű 
levágására, mulcsozásra akkor is, 
ha az aljnövényzet 2–3 cm átmérő-
jű. Használhatók még hegyoldalak, 
rézsűk, gátoldalak, gyümölcsösök, 
szőlők szakszerű ápolására.  A mi-
nőségi munka és a termelékenység 
összhangba kerül. Érdeklődjön a 
szaküzletünkben:

Fényes bakancs
Megújult Magyarország kedvenc 
terepjárója, a Renault szárnyai 
alatt mind kedveltebb Dacia. Fél-
idős frissítést kapott a méltán 
népszerű Duster szabadidő-autó. 
Vagy terepjáró?  Hát igen. Sok más 
gyártó sok más SUV-jával ellentét-
ben a Duster nem csak hogy 4x4-
gyel is kapható, de egészen kiváló 
a tereptudása. Hogy erről magunk 
is meggyőződhessünk, egy kap-
csolható összkerékhajtású tesztau-
tó gondoskodott magasan hordott 
orrában 1,5 literes dízelmotorral.
Külsőre nem sokat változott a fel-
frissített Dacia Duster az elődhöz 
képest. Elöl új, bonyolultabb mintá-
zatot kapott a hűtőrács, és a fény-

szóró belseje is 
modernebbé vált. 
A spórolás jegyé-
ben szigorúan 
hagyományos, 
izzós nappali me-
netfényt kapott 
a kis szabad-
idő-autó, hátul 
krómozott kipu-
fogó, új mintájú 
lámpatest és átrajzolt 4WD matrica 
árulja el, hogy ez már a faceliftes és 
összkerék-hajtású modell. Hajszál-
nyit változott a tetősín is, azon most 
már a büszke Duster felirat is ol-
vasható. Ennyi. A formához nem is 
nagyon kell hozzányúlni, a kompakt 

méret előnyös terepen és városban 
is, és igazából a Dacia Duster eddig 
sem nézett ki rosszul.
Belül a kocsi sok-sok extrája tű-
nik fel: CD-s rádió Bluetooth-
kapcsolattal, sebességhatárolós 
tempomat, Eco-mód, váltási se-

gédlet, külsőhőmérséklet-
jelzés, komfortindex, ESP, 
ABS, légkondicionáló, stb.  
Menet közben pedig a nyo-
matékos és takarékos mo-
tor, mely minden helyzetben 
megállja a helyét.
Az ötmillió körüli ár e kivá-
lóan felszerelt autó esetében 
már nem nevezhető kevés-
nek, de ár-érték arányban 
mégis kiemelkedő. Ha va-
laki nem csak hobbiként 
szeretne egy 4x4-es kocsit, 

úgy nincs párja a Dusternek. Ha 
kétkerék meghajtású SUV-ban 
gondolkodnék, akkor viszont a szí-
vemet elvinné a divat. Itt az elnyű-
hetetlen bakancsot kereső vásár-
lóknak szól az ajánlat...

KéV

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber Lász-
ló polgármester úr személyesen 
köszöntötte a születésnapjukat 
ünneplőket: Schreithofer Erzsébet 
szül. Nyáguj Erzsébetet (a képen) 
(90), Dr. Szerdahelyi Endre Istvánt  
(a képen) (90), Kosztra Pált (100) 
és Tóth Istvánt (100). 

Polgármesterünk képeslappal üd-
vözölte Bauder Józsefné szül. Vigh 
Erzsébetet (92), Polgár Istvánné 
szül: Horváth Annát (94), Riba 
Györgyné szül: Szili Erzsébetet (91), 
Szabó Józsefné szül: Deli Rozáliát 
(92), Pávé Sándorné szül: Hor-
váth Júliannát (93), Seper Jánosné 
szül: Molnár Margitot (93) és Silye 
Lászlóné Hujber Irént (91). 

Laki és Társa Bt. Kertészeti kisgép 
szaküzlet és szerviz.
Szombathely. 11-es Huszár út 196. 
(körforgalom)  Tel: 94/327496

sárga zsákok
Sárga zsákokba helyezzük el sze-
lektíven a háztartási hulladékokat. 
Egy év alatt jelentősen növekedett 
a gyűjtési szándék, amiért Kovács 
István városgondnok köszönetét fe-
jezi ki a lakosságnak. Kérése is van, 
hiszen a zsákokba gyűjtött „hulladék” 
harmadát nem itt kell elhelyezni. 
Fontos elvárás, hogy csak a feliraton 
szereplő anyagokat tegye a zsákba 
mindenki. Senki ne helyezze el ott 
a hungarocellből készült dobozokat. 
Ezekben árulnak a boltokban előre 
csomagolt élelmiszereket, zöldséget, 
netán kebabot, vagy a vendéglőből 
hazavitt ételt. Mosószert, szappant, 
sampont vagy kefirt stb. tartalma-
zó kiürült flakonok elhelyezhetők a 

zsákokban. Fontos, hogy legyenek 
kiöblítve, ugyanúgy, mint az eredeti-
leg élelmiszert tartalmazó fém vagy 
műanyag edényzet. Az ételmaradék 
a válogatás időpontjáig bomlásnak 
indul, és iszonyú bűzt áraszt. Az ösz-
szegyűjtött szelektív hulladék egy 
részét Kőszegen válogatják, a többit 
– kapacitás hiányában – Sárvárra 
küldik. A dobozok, flakonok, palackok 
préselésével több fér el egy zsákban, 
olcsóbb a feldolgozás. Akkor is, ha 
csak a zsákokra írt hulladékot helyezi 
el a lakosság. A jelenlegi helyzet sze-
rint veszteséges a sárga zsákokban 
történő szelektív hulladékgyűjtés, vi-
szont a hulladékhegyek halmozódá-
sa miatt szükséges a működtetése. A 
fenti kérések teljesítésével a Kedves 
Olvasó sokat segíthet.

KZ
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Sportcentrum
A Kőszegi Magtár Sportcentrum 
egyedülálló lehetőséget kínál a 
sportolni vágyók számára. A lé-
tesítményünkben lehetőség van 
squash, spinning, trx, aerobik,  
jumping és személyedzésre. Az 

öltözök is biztosítják a kényelmet. 
Vendégeink számára elfogadható 
árban kínáljuk szolgáltatásainkat: 
bérletek, ajándékutalványok. 
A recepciónál készségesen állunk a 
vendégek rendelkezésére.
„A motiváció elindít, a megszokás 
mozgásban tart.” 

Nyitva tartás: 
H – Sz – P:  9:00 – 21:00; 
K – Cs:   9:00 – 20:30; 
Szombat:  9:00 – 17:00.
Büfé nyitva tartása: 16:00–21:00 
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 2. 
Tel: 30/994-1322; 20/391-3141

Sportcentrum vezetősége

Szeptember 6-án a „Szüreti Mu-
lattság”-ot 16. alkalommal ren-
deztük meg, készülődött és részt 
vett benne a falu apraja-nagyja. A 
szezonális gyümölcsökből, tökből, 
kukoricából, almából és szalmával 
kitömött ruhadarabokból egy-egy 
figyelemfelkeltő bábot szerkesztet-
tek a bozsokiak. Műremek volt az 
óvodások által elkészített alkotás, 
amely az indián nép egy napját 
mutatta be. A felvonulás reggelén 
esőcseppek hangjára ébredtünk. A 
fohászunk meghallgatásra talált, a 
nap hívogatóan szikrázott a Kas-
télykertben gyülekező felvonulók 
járgányaira. Borral, pálinkával kí-
nálták a jelmezeseket, és a nagy 
létszámban Bozsokra érkezőket. A 
kisbíró, alias Székely Bálint felkér-
te a bírói párt, árgyelán Beátát és 
Rosca Györgyöt, akik egy hónapja 
kötöttek házasságot, a résztvevők 
köszöntésére. Ők hárman hintón 
indultak a lóháton léptető, ma-
gyaros ruhába öltözött Darabos 
Kata Boglárka után. Őket követ-
ték az angyalok, fejős kisasszony-
ok, elsősegélynyújtók, szüretelők, 
borosgazdák, muslincák, valamint 
a népviseletbe öltözött kis óvodá-
sok és iskolások. 
A megállóknál a gazdák borait, az 
asszonyok által sütött finomságokat 
kínálták, miközben a Hajnalcsillag 

Néptáncegyüttes, a Buccsi Rezedák, 
a Zsidanci Tamburazenekar szóra-
koztatta a nézősereget. A Kerekes 
Cukrászda fagyija, süteményei nép-
szerűek voltak, ugyanígy a Gáspár 
család fehér bora és pogácsája. Az 
Imperiál Söröző ugyancsak borral, 

sült tésztával fogadta az érkező-
ket. A színpadon a Bozsoki Dalárda 
vegyeskara adott vidám műsort, a 
lányok és az asszonyok csipkelődtek 
a férfiak karával. A Zsidanci Tam-
bura zenekar tetőfokra lendítette 
a hangulatot. A Határmenti Vígadó 
gulyásleveséből jutott a később ér-
kezőknek, így az idegenben szerep-
lő focicsapatunknak is.

A vacsora után elkezdődött a haj-
nalig tartott Szüreti Bál, amikor 
a talp alá valót a DANCING DUÓ 
húzta. Ezúton is köszönetet mon-
dok a tombolatárgyak felajánlói-
nak, dolgos segítőknek, a megál-
lókban kínálóknak, akik nélkül nem 
lehetett volna ilyen gördülékenyen 
megtartani ezt a szép eseményt. 

Darabos Béla polgármester 

Szüret Bozsokon

Horgászok
Szeptember 5 – 6-án tartotta a 
Kőszegi Sporthorgász Egyesület a 
nyárbúcsúztató rendezvényét, ahol 
horgászversenyre és a civilek főző-
versenyére került sor. Öt távoli tele-
pülésről érkeztek a részvevők, csak 
Kőszegről közel kétszázan. 
A horgászversenyen 278,5 kg 
hal került horogra, és az aláb-
bi eredmények születtek: 1. 
Sulyok Jenő – Kovács László 
(segítő ifj. Kovács László) – 2. 
Nagy Attila – Rába Attila – 3. 
Kelemen Richárd – Kelemen 
Péter (segítő ifj. Kelemen 
Péter). A legnagyobb halat 
fogta: Nagy Attila 9,800 kg 
Egyéni legjobb: Nagy Attila 
77,08 kg. 

Szombaton reggel kezdődött – há-
rom kategóriában – a civilek fő-
zőversenye a zsűri – Básthy Béla, 
Tóth Sándor, és Baumgartner Gyu-
la – figyelő szemei mellett. Minden 
mozzanatot pontoztak, amíg a 
számokat összesítették, a résztve-
vők elfogyasztották az ételeket.  A 
főzőverseny kiemeltje a „Cowgirls” 
csapat grilltálja, a „Testépítők” má-

jas zúzapörköltje, illetve a „Mus-
kotályosok” csapatának levese, 
ahogy a szőlőpásztorok szeretik. A 
szervezők köszönetet mondanak a 
rendezvény támogatóinak: Kőszeg 
Város Önkormányzatának, a TECSO 
Hipermarketnek, a Tóth Pincészet-
nek, és mindenkinek, aki a rendez-
vény sikeres lebonyolításában részt 
vállalt.

Dolgoztak
A Nagyboldogasszony napján érke-
zett kétszáz fiatal 1800 órát dol-
gozott önkéntesen Kőszegen az „Új 
Ifjúsági Mozgalom” szervezésében – 
kaptuk a tájékoztatást Szép Dávid-
tól. Elsődlegesen keresztény, de más 
vallású fiatalok is a „testvériség” je-
gyében gyűltek össze, mindenki tett 
valamit a közösségért. A táborlakók 
szociális és fizikai munkát is végez-
tek. Takarították a közterületeket, 
szelektív hulladékot válogattak, dol-
goztak a szállást adó Dr. Nagy Lász-
ló EGYMI területén, segítettek a do-
monkos nővéreknek, gazt irtottak a 
zsidótemetőben, idősekkel töltöttek 
el órákat az evangélikus szeretetott-
honban. Huber László polgármester 
megköszönte munkájukat.

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 9 . S ZáM   2014 . SZEPTEMBER  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

17

EG
YE

B
EK

Szoboravató és emléknap
Az idén 100 éve elhunyt Herman 
Ottó portréjával bővül a Jurisics-tér 
szoborparkja szeptember 18-án. 
Kőszeg Város Önkormányzatának 
megrendelésére a Nemzeti Kultu-
rális Alap pályázati támogatásával 
készült szobrot Veres Gábor szob-
rászművész alkotta, akárcsak Ottlik 
Géza vagy Liszt Ferenc portréját. A 
szobrot Halász János országgyűlé-
si képviselő, a Magyar Művészeti 
Akadémia Felügyelő Testületének 

elnöke avatja fel a 10 órakor kez-
dődő Herman Ottó Emléknap kere-
tében. A polihisztor életútját Keszei 
Balázs önkormányzati képviselő, a 
Jurisich Miklós Gimnázium igazga-
tója ismerteti. 
A rendezvény társszervezője a 
Nemzeti Környezetügyi Intézet 
(NEKI), a Herman Ottó Emlékév 
koordinátora. A Jurisics térre kilá-
togató érdeklődőket Herman Ottó: 
„A magyar halászat könyve” című 

művéből készült óriás moli-
nó, kiállítás és a Herman Ottó 
Vándor Tanösvény interaktív 
polihisztor játszóháza fogad-
ja. 14.30-kor Keszei Balázs 
vezetésével „100 év – 100 
faj” címmel indul kirándulás 
a Herman Ottó-sziklához a 
Jurisich Miklós Gimnázium 
elől, majd 17.00 órakor Vida 
Antal, a NEKI főosztályvezetője tart 
előadást a Jurisics-vár lovagtermé-
ben „Az utolsó polihisztor, avagy 
Herman Ottó, a magyar tudomány 
fenegyereke” címmel.

Az emléknapon a Chernel-kertet in-
gyenesen látogathatják az előzete-
sen bejelentkező iskolai csoportok, 
a Városi Múzeumban (Tábornokház) 
pedig egész nap megtekinthetők 
Herman Ottó emlékei. A kőszegi 
általános iskolák és az evangélikus 
szakközépiskola diáksága kiállítá-
sokkal, túrákkal és diavetítésekkel 
emlékezik a neves tudósra. 

a KRaFt
honlapja
A május 6-án tartott sajtótájékoz-
tatón Dr. Miszlivetz Ferenc profesz-
szor őszre ígérte a „Kreatív város 
– fenntartható vidék” projekt hon-
lapjának elkészültét. Szeptembertől 
már neten elérhetőek az aktuális 
információk állandóan bővülő tar-
talommal.
A KRAFT olyan városfejlesztési stra-
tégia, amely a meglévő értékekre 
épít, azokat használja fel illetve 
hasznosítja a jövő érdekében. Kő-
szeg egyedülálló épített örökséggel 
rendelkezik, a városért cselekedni 
akaró polgárokkal, közösségekkel: 
mintáját adhatja annak, miként 
újulhat meg egy város, egy térség 
– ha akarja.
Kőszeg akarja, hiszen jövőképet ad 
a városnak. A honlapon a partne-
rek sorában a Miniszterelnökség 
után, a sorban rögtön Kőszeg Város 
Önkormányzata következik, őket 
követi még 22 intézmény, szerve-
zet. A névre kattintva róluk is sokat 
megtudhat az érdeklődő, kérheti a 
hírlevelek küldését is. A honlap Kő-
szeget erősen a középpontba he-
lyezi. Kattintson a következő címre: 
http://kraftprojekt.hu/web vagy  
írja be a keresőbe a „kraftprojekt” 
szót. A weblapot elérve megtud-
hatja, hogy a piac átépítése is a 
projekt része.

KZ
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Autó Baumgartner Kft. 9700 Szombathely, Csaba u. 7. Tel: 94/508-511, Fax: 94/508-510, www.autobaumgartner.hu

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. augusztus 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 5,0 – 8,9; 
CO2-kibocsátás g/km: 130 – 185. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, 
és nem minősül ajánlattételnek részletek márkakereskedésünkben! 

Hazai pályán
Vannak olyan diákok, akiknek az 
életében a tánc olyan fontos szere-
pet tölt be, hogy hajlandók miatta 
feláldozni a vakáció öt napját is. 
Sőt! Alig várták, hogy elérkezzen 
az augusztus közepe, és mehesse-
nek  a tánctáborba.  Ők  a  Dance 
Jam tánccsoport tagjai. Az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően a tanév 
kezdetét megelőzően edzőtábor-
ban készülnek a következő szezon-
ra.  Az  EB-szereplés  megterhelte 
a családok költségvetését, nem fért 
volna bele egy újabb kiadás.. Ezért 
Földesiné Németh Csilla művészeti 
vezető az iskola épületét, a saját 

tánctermüket választotta az edző-
tábor helyszíneként.
A lányok mindennap, 4–5 órát 
edzettek.  A táborozás öt napja alatt 
új tréninget tanultak, új stílusokkal 

és technikákkal ismerkedtek meg, 
fejlesztették fizikai erőnlétüket és 
hajlékonyságukat, rugalmasságu-
kat. A meghívott táncpedagógus,  
Göböly Bettina személye újdonság 

volt. Mindenki kihozta magából 
képességének maximumát. Fontos 
volt a közös együttlét hangulata 
is. A tábor „ott alvós” élményei 
is megmaradtak, a táncosok egy 
éjszakát az iskola éttermében töl-
töttek, matracokon, hálózsákban 
aludtak. Ezen az estén a csapat-
összekovácsoló játékok is fontos 
szerepet kaptak. Jól sikerült a tá-
borzáró kirándulás is: a fertőrákosi 
vasúti múzeumban tett látogatást, 
a Fertő tavi hajókázást és a soproni 
városismereti akadályversenyt va-
lamennyien élvezték. 
A lányok jól tudják: a sikerek mö-
gött sok-sok küzdelmes óra áll, le-
mondás, kitartás, és legfőképpen a 
tánc szeretete!

Projekt Chojnában
2014. 08. 14-től 21-ig a kőszegi 
Jurisich Miklós Gimnázium 12 di-
ákja egy nemzetközi projekten vett 
részt a lengyelországi Chojnában. 
A hivatalos munkanyelv az angol 
volt, mely lehetővé tette a nyelv-
gyakorlást külföldi környezetben. 
Az egy hétig tartó program a ,, Your 
job your future” ( A te munkád a te 
jövőd) nevet kapta, és összesen 36 
diák vett rajta részt három nemzet-
ből: Románia (Siret), Lengyelország 
(Chojna) valamint Magyarország 
(Kőszeg). Mindhárom város tagja 
a Douzelage Testvérvárosi Szerve-
zetnek, és már több alkalommal 
szerveztek közös ifjúsági találkozót. 
A projekt az Európai Unió pénzügyi 
finanszírozásával az Erasmus+ ke-
retében valósulhatott meg.
A cél az volt, hogy a jelenlévő fi-
atalok megismerjék a munka vilá-
gát, annak előnyeit és hátrányait, 
azt, hogy milyen lehetőségek közül 
választhatnak az iskola befejezése 
után. Az előbb említett témák rep-
rezentálását előre kiadott feladatok 
segítették. Olyan fiatal vállalkozó-
kat interjúvoltak meg, akik saját 
területükön sikeresek tudtak lenni. 
Minden nemzetnek angol nyelven 
mutatta be a munkanélküliség rá-
táját a fiatalok körében, valamint 
miként indíthat el egy vállalkozást 
kezdőként, vagy milyen lehetőségei 
vannak az iskola befejezése után. 
Természetesen a résztvevő nemze-
tek egymás kultúráját is megismer-

ték bizonyos 
szinten.
N e m z e t k ö z i 
csoportokban 
dolgoztuk fel 
és adtuk elő a 
témákat látvá-
nyos módon, 
színes plakátok-
kal. Egyik nap 
interjút készítettünk a helyi fodrász 
vállalkozókkal, hogy alkalmaznak-e 
fiatalokat, és ha igen, akkor milyen 

velük dolgozni. A várost egy különös 
játék keretében ismerhettük meg, 
melyben nevezetes helyszíneket 

kerestünk fel, hajat vágattunk és 
bélyeget vettünk a világ távoli pont-
jaiba. Sokszor ettünk éttermekben, 
ahol megkóstolhattuk a helyi ételkü-
lönlegességeket.
Összességében mindenki számá-
ra nagyon hasznos volt ez az egy 
hét, sokat tanultunk, sok új embert 
és kultúrát ismerhettünk meg, jól 
éreztük magunkat. Reméljük, hogy 
az itt megszerzett tudást majd fel 
tudjuk használni a későbbiek során, 
mikor valóban arra kerül sor, hogy 
meg kell állnunk a saját lábunkon.
       Németh Nikoletta,

Tóth zoltán (JMg)
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Lukácsháza
A kivitelező Szárnyas Kft. au-
gusztusban nagy erőket összponto-
sított arra, hogy a határidőt tartva 
szeptember 1-jén a lukácsházi 
Gyöngyház Egységes Óvoda és Böl-
csőde, és a 300 adagos főzőkonyha 
elkészüljön. A tervező Sopár Kata-
lin, valamint a műszaki ellenőr napi 
szinten egyeztetett a kivitelezővel. 
A szakhatósági engedélyeket kö-
vetően augusztus 29-én a haszná-
latbavételi engedély megérkezett. 
Szeptember 1-jén négy csoporttal 
megkezdődött az óvodai tanév. 
Máté Mihályné igazgatónő, az 
óvodapedagógusok, a dajkák és a 
pedagógiai asszisztens szombaton 
és vasárnap is csinosítgatták a cso-
portszobákat. A régi épületrészben 
kialakított új 300 adagos konyha 
berendezései és eszközei is készen-
létben álltak. Vargáné Németh And-

rea élelmezésvezető a dolgozókkal 
együtt mindent megtett a problé-
mamentes kezdés érdekében. Au-
gusztus 30-án próbafőzést tartottak 
az aznap dolgozók nagy örömére. 
Gyöngyösfalu és Lukácsháza kép-
viselő-testülete is megtekintette az 
impozáns épületet. Augusztus 12-
én rendkívüli ülésen Lukácsháza 
képviselő-testülete elfogadta az 
óvoda előtti járdaszakasz térkővel 
történő kialakítását, így az utcakép 
is illeszkedik az új épülethez. A gye-

rekek és a szülők is nagy örömmel 
vették birtokba az új termeket. 
Szeptember 1-jén, a felújítást kö-
vetően debütált a Gyöngyösfaluban 
lévő melegítő-tálaló és iskolai ét-
kező, ahova az ebéd, a tízórai és az 
uzsonna a lukácsházi Gyöngyház 
Óvoda főzőkonyhájából érkezik. 
A tulajdonos két Önkormányzat 
(Gyöngyösfalu, Lukácsháza) 50-
50 %-os arányban finanszírozta az 
átalakítást, az új berendezések és 
eszközök beszerzési költségeit.

Augusztus 16-án, szombaton a 
csömötei szőlőhegyen a Borbarát 
Hölgyek Lukácsházi Egyesülete ren-
dezte az „Új kenyér” ünnepét. A 12 
nyitva lévő pince kemencéiben sült 
kenyerét kóstolhatták a jelenlévők, 
népszerű volt a rétes, a langalló, a 
pogácsa. Este, 18 órakor Virág Já-
nos polgármester a kilátónál szegte 
meg Bognár Györgyné – az erre az 
alkalomra sütött – 3 kg-os ünnepi 
kenyerét, amelyet a jelenlévők elfo-
gyasztottak.
Szeptember 5-én Tislér Miklós 
a lukácsházi Polgárőr Egyesület 
elnöke Szombathelyen átvette 
a Skoda Végh Autószalonban az 
MVH által kiírt közösségi célú mi-
nőségi szolgáltatás kialakítására 
nyert Skoda Yeti terepfokozattal is 
ellátott személygépkocsit. A Pol-
gárőrség tagjai szeptember 7-én, 
személyesen is kipróbálhatták az 
új – felmatricázott és logóval ellá-
tott – autót. 

Velem: Október 4 – 5-én rendezik 
meg a Gesztenyenapokat, a falu-
hoz erősen kötődő programot. Az 
eredetihez képest bővül a kínálat, 
mert az önkormányzat ingyenes 
használatra megkapta az Alkotóház 
(Stirling-villa) területét. Ugrálóvár, 
óriáscsúszda és rodeóbika, vala-
mint más meglepetések is várják  
az ifjúságot.

Az autóbuszfordulóban felállított 
nagyszínpadon zajlanak majd a 
kulturális műsorok, és egy kisszín-
pad lesz a Rákóczi úton. Ez utób-
bin Bálint József fafaragó szobrász 
a nagyközönség előtt két nap alatt 
egy szobrot készít el, amit elárve-
reznek. 
Minden vendég a belépőjegy mellé 
kap egy szórólapot, amely tartal-

Gesztenyenapok

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

mazza a műsorokról az információ-
kat a rendezvény térképével együtt. 
Nagyobb létszámú biztonsági szol-
gálat segíti a rendezvény lebonyolí-
tását és az ingyenes parkolást.
Szombaton 10 órakor a helyi népi 
együttesek mutatkoznak be, majd 
a BE-JÓ Táncegyüttes, a Szamóca 
Színház, és Tolnay Veronika éne-
kes lép a színpadra. Közönség-
sikerre számíthat az Ataru Taiko 
ütőegyüttes műsora is. A délután 
folyamán még a Soltis Színház és 

a Boglya zenekar szórakoztatja a 
jelenlévőket. Vasárnap 10 órakor a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes kez-
di a műsorfolyamot, őket követi a 
Bozsoki Asszonykórus, a Dobroda 
zenekar, és a BE-JÓ táncosai. Dél-
urán a néptánc kerül a középpont-
ba a Boglya zenekar jóvoltából. 
Még sötétedés előtt a Bab csapat 
ad műsort, majd a hazafelé induló 
közönséget a Kőszegi fúvósok szó-
rakoztatják.

KZ
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
15. riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
16. garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
18. rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
28. Pizza a’la rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
29. Calzone a’la roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

Tésztafélék
1. Spaghetti Bolognese (Bolognai ragu, reszelt trappista, bazsalikom, spagetti tésztával) 1270 Ft
2. Spaghetti Carbonara (Tejszínes baconos szósz, sonka, tojás, parmezán, reszelt trappista, spagetti tésztával) 1270 Ft
3. A’la Cataniana (Fokhagymás tejfölös szósz, roston csirkemell filé, mozzarella, trappista, füstölt sajt, parmezán) 1270 Ft

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 910 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
3. görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
5. Kékfény saláta (Vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet) 1310 Ft

KÉKFÉNY Étterem És pizzÉria
9730 Kőszeg, Várkör 25.

      PIzzAREnDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HáZHOZsZáLLÍTás
KŐSzEgrE, KŐSzEgFALVárA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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Új tanév

van túl: a horvátországi táboro-
zás mellett kétszer egyhetes nyári 
sport- és szabadidős tábort szerve-
zett az iskolavezetés a pedagógu-
sok hathatós közreműködésével, a 
város és a Szülői Munkaközösség 
anyagi támogatásával közel 80 
gyermek részére. A programok az 
iskola tornatermében, sportudva-
rán, technika termében, valamint a 
kőszegi és Kőszeg környéki kirán-
dulóhelyeken zajlottak: kerékpár-
túra, gyalogtúra, sportversenyek, 
kirándulások a Holdfényligetbe, a 
Szultán-kilátóhoz, a Kálváriára, az 
Óház kilátóhoz, a lukácsházi víz-
tározóhoz, a Csömötei-kilátóhoz 
és a lékai várba, uszodai program, 

fagyizás, bográcsfőzés és 
kézműves foglalkozás. A 
sportversenyek után a di-
ákok kis ajándékokat kap-
tak és hazavihették a saját 
maguk alkotta kézműves 
remekműveket. Az iskola 
táncszakköreként működő 
BE-JÓ Táncegyüttes sem 
unatkozott a nyáron. Fel-
léptek hét falunapon, három 
kiállítás-megnyitón, utca-
színházban és négy hagyo-

mányőrző fesztiválon. A kőszegi 
ostromnapokra újabb reneszánsz 
táncokkal készültek, melyeket a 
Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház sikeres TáMOP-os 
pályázatából készített új ruhájuk-
ban adhattak elő. A BE-JÓ lányok 
is voltak úgymond jutalomtábor-
ban, méghozzá Tihanyban, a tihanyi 
polgármester meghívására, ahol 
az első alkalommal megszervezett 
Tihanyi Echo Könyvfesztivál meg-
nyitóján is felléptek reneszánsz, 
majd tűztáncos műsorral. A lányok 
annyira megtetszettek, hogy máris 
meghívták őket szeptember 7-ére 
a Tihanyi Szüreti Napokra. A Bersek 
iskolában is megkezdődik a tanév. 
A mindennapos tanítás mellett sok 
szakkör és fakultatív program vár 
az érdeklődőkre, mind a diákokra, 
mind a szülőkre, melyekről rendsze-
resen tájékoztatják az érdeklődőket 
az iskola honlapján, hiszen a mottó-
juk: „Veled és érted, jót és jól!”
A gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor 
általános Iskola augusztus 31-én 
18.00-kor tartotta tanévnyitó ün-
nepélyét. A 17 első osztályos tanu-
lót a hagyományoknak megfelelően 
a  a 8. osztályos tanulók vezették 
be az osztályterembe. Ünnepi öltö-
zetükre feltűzték az iskola jelvényét. 
Nevük felsorolásával és igazgatói 
kézfogással az intézmény diákjaivá 
fogadta kisdiákokat. Lovranitsné 
Márkus Tímea az elsősök osztály-
főnöke színvonalas, vidám évnyitó 
műsorral színesítette a borongós 
vasárnapot, ahol az első osztályosok 
már megmutatták tehetségüket. 
Ebben a tanévben a közös munka 
öröme, a siker jelenik meg kiemelt 
célként, biztosítva a mindennapi 
apró örömöket, a jó közérzetet és az 
iskolába járás szeretetét.
A tanév megnyitása előtt, 30 éves 
pedagóguspályán eltöltött jubi-
leuma alkalmából virágcsokorral 

és emlékplakettel köszöntötték 
Pappné Markó Erzsébet biológia- 
földrajz szakos tanárnőt.
Az árpád-házi Szent Margit 
Óvoda, általános Iskola, gim-
názium és Kollégiumban a 
2014/2015-ös tanévet 365 ál-
talános iskolás tanuló, 75 óvodás 
és gimnazista tanuló kezdte meg. 
Augusztus 30-án Jézus Szíve Plé-
bániatemplomban volt az általá-
nos iskola tanévnyitó szentmiséje, 
amely különösen a 61 első osztá-
lyosnak jelentett újdonságot. 
Még aznap este Dr. Veres András 
megyéspüspök megáldotta az in-
tézmény új épületrészét. A gim-
nazisták Veni Sancte szentmiséje a 
zárdatemplomban családias lég-
körben zajlott. Ezeket az ünnepi 
alkalmakat a fenntartó, Dr. Deák 
Viktória Hedvig nővér is megtisz-
telte jelenlétével, aki az iskola új-
raindulásának 21. tanévére is a Jó 
Isten áldását kérte.
A Jurisich Miklós gimnáziumban 
2014 júniusában 95 végzős tanuló 
tett sikeres érettségi vizsgát. A 13.A 
osztályban 4 jeles érettségi bizonyít-
vány (16 tanulónak 23 tantárgyi di-
cséret), a 13.D osztályban 9 kitűnő, 9 
jeles érettségi bizonyítvány (21 tanu-
lónak 27 tantárgyi dicséret), a 12.C 
osztályban pedig 3 kitűnő, 1 jeles 
érettségi bizonyítvány (7 tanulónak 
10 tantárgyi dicséret) született.
A két tanítási nyelvű tagozaton vég-
zett diákok átlagban hét tárgyból 
tettek vizsgát; angolból mindenki 
felsőfokú komplex nyelvvizsga bizo-
nyítvánnyal egyenértékű érettségivel 
zárta középiskolai tanulmányait. A 
nyelvi előkészítő évfolyammal indu-
ló diákok közül szinte minden diák-
nak van legalább egy idegen nyelv-
ből (angol és/vagy német) legalább 
középfokú komplex nyelvvizsgája és 
teljes ECDL informatika-bizonyítvá-
nya. Továbbtanulásra a 95 végzős 
diákból egy nem jelentkezett, négy 
tanulótól nem érkezett visszajelzés. 
A 90 diákról elmondható, hogy ősz-
től mindannyian tovább tanulhatnak 
a felsőoktatás valamely szintjén. (Ki-
emelkedik a „D” osztály, amelyben a 
tanulók 70%-a az általa megjelölt 
1. helyre nyert felvételt.)  
2014 szeptemberétől új diákok 
kerülnek a végzősök helyére, 93 fő 
iratkozott be a 9. évfolyamra. Lé-
nyeges változás a kollégisták szá-
mában sincs.

Megkezdődött a 2014/15-
ös tanév. A térség iskolá-
inak vezetésétől kértünk 
tájékoztatást a tanévkezdés 
aktuális ügyeiről.
A  Béri Balog ádám ál-
talános Iskolában 47 
elsős kis tanuló kezdi meg 
tanulmányait, a gyer-
meklétszámunk 385 fő. A 
nyáron a Kőszegi Önkormányzat 
támogatásával térkövezve lett a 
„B” épület terasza. A szülők segít-
ségével padokat, játékokat fognak 
itt elhelyezni. Ennek befejezése 
október végére várható. Az iskola 
jubileumhoz érkezett, hiszen hu-
szonöt éve költözött a lakótelepre. 
Ennek keretében a megemlékezés 
szlogenje: 25 év, 25 program, 25 
élmény!  Egy csokorba fűzik azokat 
a programokat, amelyekben szülők, 
diákok, az iskola volt tanulói és a 
pedagógusok vesznek részt. A rész-
letes menetrend az iskola honlap-
ján lesz követhető. 
A Bersek József általános Iskola  
ismét mozgalmas nyári szüneten 
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Kőszeg – Lukácsháza – Kőszegdoroszló
Augusztus 23-án Lukácsházán 
a Közösségi Házban nyílt meg 
az Országos Képző-, és Iparmű-
vészeti Társaság kiállítása 11 
művész részvételével. Közülük 
jelen volt a veszprémi dr. Burai 
Gézáné tűzzománc készítő, az érdi 
Kovácsné Holló Piroska festő, a 
püspökladányi Lackó Szilágy Imre 
festő, a budapesti Schéffer Anna 
keramikus és a szintén budapesti 
Tóth László festő is a megnyitón. 

A Trombone harsona Duó és a 
gyöngyösfalui Szent Márton Kórus 
műsora után Virág János polgár-
mester köszöntötte a művésze-
ket, és méltatta a kiállítást. Az 
alkotásokat bemutatta – számos 
érdeklődő jelenlétében – az OKIT 
elnöke, Schéffer Anna. 
A kiállítás gyökerei visszanyúlnak  
az 1962-es évre, amikor Nagybá-
nyai Nagy Zoltán tanítványaival 
Kőszegen szervezett művésztá-

bort. Az egyik alkotó és kiállító a 
Kőszegről elszármazott tanítvány, 
Tóth László volt. A ’90-es évek 
elején a folytatást kezdeményezte 
Tóth János körjegyző és a felesé-
ge, csatlakozott hozzájuk az SOS-
Gyermekfalu akkori és mostani 
vezetése. Húsz éve minden nyá-
ron művésztábor működik egy 
hétig az SOS-Gyermekfaluban. A 
gyermekek számára óriási élmény, 
hogy egy hétig együtt élhetnek az 

alkotókkal. A művészek tagjai 
az Országos Képző- és Iparmű-
vészeti Társaságnak. Májusban 
Unterwartban volt kiállítása  
az OKIT vezetőségének, nekik 
mondta el régi vágyát Tóth János 
körjegyző, miszerint a kiállítás 
következő állomása Lukácsháza 
és Kőszegdoroszló legyen. Nem-
csak a művészek, hanem a két 
önkormáynzat is vállalta a partner 
szerepét. Kőszegdoroszlón szep-
tember 13-tól két hétig  tekinthe-
tő  meg a faluházban a kiállítás.

KZ

Átadás és kapunyitogató
Az elmúlt lapszámban – a cákiak 
örömére felújított – Közösségi Ház 
átadásáról adtunk tájékoztatást, 
az eseményre meghívást kapott 
minden falubeli. Augusztus 16-án 
a helyi művészeti szereplők (vers, 
komolyzene, néptánc) közreműkö-
désével vette kezdetét az ünnep. 
Dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi 
Járási Hivatal vezetője beszélt az 
értékeink megőrzésének fontossá-

gáról, augusztus 20. közösségtartó 
erejéről. Paukovics Józsefné pol-
gármester méltatta a kivitelezők 
színvonalas munkáját, hangsúlyos 
szavakkal mondott köszönetet a 
lakosság áldozatkész, fegyelme-
zett kötelezettségvállalásáért. Az 
átadást kezdetnek tekintette, és 
beszélt a falu előtt álló feladatok-
ról, annak megoldása érdekében, 
hogy még jobb életkörülményeket 

teremtsenek a lakosság számára. 
Majd a jelenlévők koccintását sze-
mélyes beszélgetés követte.
Délután négy órakor kezdődött a 
„Kapunyitógató” a Nemzeti Mű-
velődési Intézet rendezésében. 
Závogyán Magdolna főigazgató 
beszélt a programsorozat lénye-
géről, a kicsi falvak kultúrájának 
támogatásáról. Mindezt sikerült a 
polgármester asszony segítségével 
megvalósítani „a gyönyörű kör-
nyezetű faluban”. Valóban sajátos 
hagyományokat ismerhettek meg 

az érdeklődők. Zene, néptánc, 
gyermekjátékok sokasága, kézmű-
ves bemutató adta a programokat, 
amihez csatlakozott a vásári han-
gulat is. A falubeli asszonyok finom 
süteményeikkel kínálták a ven-
dégeket. A jó hangulatú délutánt 
a Pincesornál a kemencében sült 
langalló és pogácsa elfogyasztása, 
majd harmonikaszó mellett a „hegy 
levének” kóstolása zárta.  A rendez-
vényt teljes egészében a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatta.

KZ
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Erős közösség
Kőszegszerdahely: Augusztus 22-
én avatták a fel a Faluházat, amely 
több éves munka eredményeként 
készült el. Az utolsó lendületet a 
kormánytól kapott tíz millió Ft 
adta, amit azért kapott a település, 
mert az önkormányzat az elmúlt 
években hitel felvétele nélkül gaz-
dálkodott. Tőlük nem vállalt át az 
állam hitelállományt, ezért a falu 
által meghatározott célra tíz milliót 
adott a kormány.
Az avató ünnepségen nemcsak 
a falu apraja-nagyja gyűlt össze, 
hanem közelről és távolról is ér-
keztek vendégek. A teremben nem 
fértek el az ünneplők, de az udva-
ron maradók is örültek a megújult 
közösségi épületnek. A tömör, lé-
nyegre törő beszédéről ismert pol-
gármester, Takács Péter köszöntötte 
a vendégeket, és részben felidézte 
a múltat, a kezdetet. Megköszönte 
a cél érdekében végzett közösségi 
munkát. Akik legtöbbet tettek, a 
falu elismeréseként oklevelet kap-
tak: Bráder Tibor, Horváth András, 
Jurányi György, Kaltenecker Lajos, 

Nemes Ferenc, 
Mersics Attiláné, 
Takács Péter.
Az ünnepelteket 
és az ünneplőket 
Mersics Martina 
verssel köszön-
tötte. Ehhez csat-
lakozott a falu 
férfi és női ének-
kara. Harangozó Vilmos esperesplé-
bános megáldotta a Faluházat. Az 
elmúlt években végzett munkáról 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
beszélt. Az egykori egyházi ingat-
lanból iskola lett, majd romlásnak 
indult az épület, amíg a közösségi 
ház megépítésének gondolata meg 
nem született két évvel ezelőtt. 
Aprópénzből, sok közmunkából vé-
gezték az átalakítást. 
„Az Önök tervei találkoztak a kor-
mány jó szándékú támogatásával. 
… Az egykori politechnika-terem-
ből elkészült a közel 80 fő befo-
gadására alkalmas nagyterem” 
– fogalmazott lényegre törően a 
képviselő. Ezen kívül megújult a 

fűtési rendszer, a nyílászárókat ki-
cserélték, akadálymentesítettek, 
parkettáztak, festettek. Mindehhez 

szükség volt a falu lakos-
ságának összefogására. 
Példát mutattak másoknak 
is. Beszédében a képviselő 
arra kérte Kőszegszerdahely 
lakosságát, hogy továbbra 
is alkossanak erős, össze-
tartó, faluért, egymásért 
tenni akaró közösséget. 
Ennek meglétére utalt az 
asztalokon elhelyezett, a 
helyi asszonyok által sü-
tött sütemények sokasága, 

amelyek a közösen tartott rendez-
vények velejárói.

Kámán Z.
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Avató Ólmodon
Ez év augusztus 10-e fontos dátum 
Ólmod életében. A Falunapon ün-
nepélyes keretek között új közös-
ségi tér átadását ünnepelhették. A 
szentmisével kezdődő rendezvény 
programjai, napsütéses időben, 
egészen estig tartottak.
A megnyitón beszédet mondott 
Harangozó Bertalan kormánymeg-
bízott és ágh Péter országgyűlési 
képviselő. Dumovich István plébá-
nos úr áldotta meg az épületet és a 
jelenlévőket.
ágh Péter az épületről elmondta, 
hogy államosították, lakóit pedig 
az Alföldre költöztették. A házban 
a hatvanas években katonák állo-
másoztak. 

„A hanyatlás agóniája után azon-
ban most az újjászületés korszaka 
jött el. Úgy ahogy az ’50-es évek-
ben a ház elbitorlása, úgy most a 
Községház újjávarázsolt állaga is 
ezt üzeni nekünk.” Számíthatnak a 
kormányra, amely a vidékfejleszté-
si programon belül 8 565 505 Ft 
biztosításával megteremtette a fel-
újítás forrását” – mondta.
Festettek, kicserélték az összes kül-
téri nyílászárót is, és az aljzatbur-
kolatot. A falu egységét mutatja, 
hogy sokan társadalmi munkával 
járultak a sikerhez, mint például 
Szász Tibor vállalkozó. Összefogás 
eredménye a Fitness-Torna-Jóga 
terem berendezése is. 

Hergovich Vince polgármester ez-
úton is köszöni a falu népének a 
sok munkát, a rendezést, takarítást 
és a sok-sok süteményt. 
Ólmod azok közé a települések közé 
tartozik, amelyek nem adósodtak el. 

A jó gazdálkodást elismerve a kor-
mány közel három millió forintos 
támogatásban részesítette a falut. 
Ebből a „talált pénzből” újabb ter-
vek megvalósítására kerülhet sor.

Tóthárpád F.

70 éves találkozó
1944. március 19-én a német had-
sereg megszállta hazánkat. Első in-
tézkedéseik között szerepelt az ok-
tatás felfüggesztése. áprilisban, a 
Kőszegi Tanítóképző bezárása előtt, 

huszonegy ötödéves tanárjelölt még 
vizsgázhatott és megszerezhette az 
oklevelét. A végzősök többsége a 
pedagógus pályát választotta.
Első találkozójukat csak 1964-

ben rendezték meg. A még élő 
tizenkilenc egykori hallgató közül 
tizennégyen örültek a húszéves 
viszontlátásnak. A találkozót még 
nyolc alkalom követte. Sajnos 
egykori iskolájuk – amelyre egy 
sziklatömbre helyezett tábla em-
lékeztet a Bajcsy-Zsilinszky, az 
egykori Kaszárnya utcában – a 
háború áldozata lett. Idén, a 70 
éves találkozóra már csak hárman 
érkeztek (a képen, egy családtag 
társaságában), mindannyian kő-
szegi születésűek.
– Dercsár Nándor (1922) egész 
pályája alatt Salköveskúton nevelte 
a gyerekeket. Igazgatóként számos 
kitüntetéssel ment nyugdíjba. Nap-
jainkban fia oltalma alatt Szombat-
helyen él, hódol kedvenc időtölté-
sének a sütés-főzésnek.
– Raposa Gyula (1923) pedagó-
gusként – élete párjával – a Ba-
laton melletti ábrahámhegyen a 

fiatalság oktatásával foglalkozott 
nagy törődéssel, szeretettel. Fá-
radozását Díszpolgári oklevéllel 
ismerték el. Jelenleg Sopronban, 
leányuk családjával telnek napjai. 
Leginkább a kert gondozásával 
foglalja el magát.
– Jenkei Ede (1925) „pályát 
tévesztve” 42 évig a Nemez-
Posztógyárban dolgozott. Előtte és 
közben is a különböző nevű kőszegi 
futballcsapatokban játszott, 1954-
től közel 25 évig edzősködött. 
Egész életében érdekelte Kőszeg 
története, különösen sporttörté-
nete, amelynek adatait, emlékeit 
gyűjti, rendszerezi, kiadványokban 
közzéteszi.
Az egészség úgy diktálta, hogy a 
helyszín Sopron legyen, de a szűk 
körű osztálytalálkozó résztvevői 
elhatározták, hogy hamarosan Kő-
szegen is felkeresik egymást.

KéV
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Dr. Ante Kolić i Vilmos Harangozó 
pred kipom „Dojeće Divice Marije” 

pozdravljaju  vjernike

Četirejezična hodočasna maša u Ratištrofu (A)
„Tebe slavim o Marija na nebeskoj višini,
Ti si mati najmilija, svim ljudem na nižini.
Sva si lipa, sva si čista, slavna Diva Marija!
Daj da bude mi dušica, čista kot no linija”

Iz Kisega  oko osmi ura 15. augusta krenula 
je na pišački hodočasni put grupa vjernikov 
u Ratištrof. Ovo malo selo već stoljeća primi 
ugarske, nimš-
ke, hrvatske i 
romske vjernike 
u svojoj crikvi. 
Crikva ku su 
1279. ljeta uzi-
dali, srušena je 
1532. kada su 
turski napadači 
oko Kisega ha-
rali. Obnovljena 
je od 1660 do 
1820 ljeta a sa-
dašnji obraz je 
dostala 1699. 
uz pinezno/
novčano podu-
piranje princa 
Pavla Ester-
hazyja. U crikvi 
čuvaju  milos-
tni kip Dojeće 

Divice Marije (Maria Lac-
tans) od 1644-e, kada je 
kip darovala crikvi Kise-
žanka Barbara Barašić. 
Povodom 370. ljetnog 
darovanja Dr. Ante Kolić 
farnik crikve oranizirao 
je jubilarnu hodočasnu 

mašu za hrvat-
ske, nimške, 
ugarske i rom-
ske vjernike. 
Neki autom, 
neki autobu-
som, neki  su 
piše došli na 
svetu mašu 
početo u 10 
ura, kojoj je glavni celebrant bio 
biškup Željeznoga kotara Egidije 
Živković. Sa četverojezičnimi  jač-
kami i molitvami su prosili hodoča-
sniki Majku Božju za pomoć, za po-
vezivanje narode, za mir na svitu. 
Na kraju mise Ante Kolić zahvalio 
se je svim pomagačem jubilarne 
sv. maše med njimi i kantoru Mirki 
Berlakoviću.
Po vjerskim sastankom diozamitelji  
svete maše pozvani su bili na aga-

pe, na dvor mjesne fare kade su se još dugo 
pominali.  
S mirninim srcem i željom da će se k ljetu opet  
strefiti na ovom lipom hodočasnom sastanku 
krenuo je svaki na svoj put k domu.

Rőtfalvi zarándoklaton vett részt a kősze-
gi hívők egy csoportja augusztus 15-én. A 
10 órakor kezdődő négynyelvű szentmisét 
Zsifkovity Egyed, Kismarton  tartomány püs-
pöke  celebrálta.

Huljevné Fülöp Mária

Dio kiseških pišačkih hodočasnikov po svetačnoj svetoj maši

Preisverleihung des Landesweiten Ungarndeutschen 
Weinwettbewerbs in nadasch

A Magyaror-
szági Németek 
Országos Bor-
versenyének 
díjkiosztójára 
2014. április 
5-én Mecsek-
nádasdon ke-
rült sor. A bor-
versenyen kis- 
és nagyterme-

lők is részt vehettek, akik akár több mintával 
is indulhattak a megmérettetésen. Idén 732 
minta érkezett. A „Magyarországi Németek 
Fehérbora 2014” címet a Belvárdgyulai Zrt. 
2013-as Sauvignon blanc bora kapta. A „Ma-
gyarországi Németek Rosé bora 2014” címet 
a bátaszéki Werner Pince Cuvée rozéjának 
ítélték oda. A „Magyarországi Németek Vörös-
bora 2014” címmel az Oszvald Pince 2012-es 
Kékfrankos Merlot cuvée borát tüntették ki. A 
versenyt a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata és a Mecseknádasdi Szőlő- és 
Bortermelők Egyesülete szervezte. (www.ldu.
hu) A Kőszeget képviselő Láng József 2012. 
évjáratú Pinot Noir bora arany minősítést, 
2013-as évjá-
ratú Furmint 
fajta bora 
ezüst foko-
zatot ért el. 
A csempesz-
kopácsi Mándli 
Borház 2013-
as évjáratú 
Pinot Noir-rozé 
és Pinot Blanc 
bora ezüst, 
C a b e r n e t -
rozé fajta 
bora bronz, a 
2012 évjáratú 
Cha rdonnay 
bora pedig 

ezüst minősítésben részesült. Gratulálunk a 
nyerteseknek!

Kőszegfalvi ágnes
MNÖ elnök
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Hírözön
gratulálunk! – Példás helytállásukat elismer-
ve, az ostromrendezvények záróünnepségén, 
Huber László polgármester tűzoltókat tűntetett 
ki. Elismerő Oklevelet kapott Lakatos Tamás, 
Nagy Csaba, Nagyné Pesti Andrea, Németh Gá-
bor, Schwahofer Tamás és Stajrits Tamás.
– áder János köztársasági elnök megbízásá-
ból Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
augusztus 20-a, az államalapító Szent István 
király ünnepe alkalmából Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adott át Mersich Má-
tyásnak. 

A Hétforrás Zrt. vezérigazgatója a hazai szövet-
kezeti kereskedelem átalakításában, a priva-
tizációs koncepció kidolgozásában, valamint a 
tulajdonossá váló szövetkezeti kis- és nagyke-
reskedelem egymáshoz kapcsolódásában vállalt 
munkájával érdemelte ki az elismerést.
– Tóth Zoltán a Vas Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége Járművezetői és 
Utánképzési Osztály vezetője. 

Magas rangú állami kitűntetésben részesült au-
gusztus 20-a alkalmából. A Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság Elnöki Dicséretének Ezüst fokozatát 
a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban Győri 

Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke 
adta át. Tóth Zoltán 1978 óta dolgozik a köz-
lekedésben. Szakoktatóként, majd vizsgabiztos-
ként ismerhettük meg. 2007-től három megye 
főosztályvezetője, 2010-től pedig Vas megye 
vizsgáztatási osztályát igazgatja.

A Budaker gusztáv Zeneiskola is megkezdte 
a tanévet szeptember 5-én. Elkészültek az óra-
beosztások. Szász Judit igazgatótól megtudtuk, 
hogy a legnépszerűbb szakok idén is a gitár és 
az ütő. „általában még a zongorát választják 
szívesen a gyerekek, de idén még 4–5 növendé-
ket fel tudunk venni” – mondta. A legkisebbeket 
is várják, de a Zeneóvodába kevesen iratkoztak. 
Még van hely, az érdeklődők ne habozzanak a 
jelentkezéssel! 
A közös zenélés élményét nyújtja a lehetőség: 
különféle fúvós kamaracsoportokba és a tücsök-
zenekarba is szeretettel hívnak minden régi és 
új növendéket.

A krakkói VIII. Szervátültetettek és 
Művesekezeltek Európa Bajnoksága augusztus 
23-án zárult. A harminckilenc érmet szerző ma-
gyar úszó között ott volt, sőt szép eredményt ért 
el Nádasdy József is, aki százméteres mell- és 
hátúszásban, valamint ötven mellen is bronzér-
met szerzett.

Az ő eredménye is hozzájárult, hogy az összesí-
tett éremtáblázaton első helyre került Magyar-
ország (56 arany, 39 ezüst, 25 bronz). Második 
helyen zárt Lengyelország, harmadikon pedig 
Írország.
Nádasdy József nem sokat pihen, hiszen készül 
a novemberi országos bajnokságra, ahol az elért 
eredmények jogosíthatják a következő argentí-
nai, Mardelplatában rendezendő világjátékokon 
való részvételre. 

Borkirálynő – Szüret: Ősszel általában többet 
hallani a Borbarát Hölgyek „háza tájáról” is. 

– Milyen feladatok állnak a tagság előtt? – Or-
bán-Tóth Adrienn elnököt kérdeztük.
– Legutóbb a nyár elején találkoztunk, amikor 
ellátogattunk Szentantalfára, ahol egy borkósto-
lón vettünk részt a Dobosi Pincészetben.
– Előttünk áll a Kőszegi Szüret, a Borkirálynő 
választás. Mit kell tudni róla?
– A volt borkirálynők ismét összeülnek, összeál-
lítják az idei versenyfeladatokat! A 18 éven felüli 
hölgyek jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek 
egy játékos vetélkedőhöz. Aki egy kis időt szán 
rá, könnyen felkészülhet, hiszen minden érdek-
lődő megkapja hozzá a segédletet. A győztes, a 
borkirálynő az értékes jutalmak mellett egy évig 
képviseli Kőszeg városát itthon és külföldön. Ér-
deklődni és jelentkezni a borkiralynovalasztas@
gmail.com címen lehet!
Az egyesület kétkezi munkát is végez. Egyhan-
gúan döntöttek arról, hogy a vasútállomásnál 
álló prést ismét gondjaikba veszik, és négy év 
után – ha az időjárás engedi, akkor már a szep-
tember folyamán – újra felújítják, lefestik.

Új térkép segíti a Kőszegre látogató turistákat. 
– Az Escort Bt. által forgalmazott egyedi, szép 
kivitelű várostérkép egyértelmű tájékozódást 
nyújt minden érdeklődőnek. Az elkészítés jo-
gát, és a térkép nyomdai munkálatait az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület a marketing költség-
vetéséből finanszírozta – nyilatkozta Somogyi 
Györgyné, a Tourinform Iroda munkatársa. 

A kézzel rajzolt tájékoztató táblán nyolc kiemelt 
látnivaló egyedi ábrája, és magyar, német, angol 
nyelvű rövid leírása is megtalálható. 
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Várszínházi opera
Különleges darabbal zárta évadát 
a várszínház: „Kőszeg, 1532” – 
hirdette a plakát Szilágyi Miklós 
és Horváth György fúvószenekarra 
megálmodott operáját. Augusztus 

29-én az álom valóra vált. Az ün-
nepi alkalom fényét emelte Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Dohos 
László Liszt-díjas karnagy és Huber 
László polgármester köszöntője. 

Miután polgármes-
terünk emléklappal 
jutalmazta a szerző-
párost, eldördültek a 
muskéták, és felcsen-
dült a nyitány. 
Egyénileg is nagysze-
rű művészek léptek a 
színpadra. Az énekesek, 
Kőrösi András, Tóbisz 
Titusz és Ducza Nóra 
szólódarabjai és duói, 
akkor is kiemelkedőek 
voltak, amikor a zene 
kevésbé nyújtott tá-
maszt számukra. Külön 
is ki kell emelni a kórus 
munkáját, és a zené-
szek teljesítményét. A 
darabot a szerző vezé-
nyelte, aki kérdésünkre 

elmondta: „A 
munka minden 
pillanatát él-
veztem, a vég-
eredmény pe-
dig: az operánk 
hazatért.”
Jól szórakozhat-
tak, akik nem 
bírtak a kíván-
csiságukkal, és 
eljöttek, hogy 
lássák és hall-
ják, miként lesz úrrá egy kiélezett 
politikai, harci helyzeten a női lélek 
„ultimátuma” és a szeretet, amely 
egy magyar „ágyas” szívében és 
lelkében él hazája iránt.
Az ostrom utolsó napját bemutató 
opera vázát a történelmi tények 
adták. Ahol nem segítettek a tör-
ténelemkönyvek, ott segített a le-
gendárium és a fikció. Így született 
az opera, amellyel a kőszegi szín-

háztörténet kibővült egy páratlan 
eseménnyel. S hogy az előadás ki-
aknázta a benne rejlő lehetősége-
ket – ne feledjük! – nem kis része 
van Znamenák István rendezőnek. 
Nagyszerűen megkomponált elő-
adást láthattunk. 
Bezárta kapuit a Kőszegi Várszínház. 
Kíváncsian várjuk, a következő évad 
milyen meglepetéseket tartogat!

Tóthárpád Ferenc

KuKma
Ahogy azt már meg-
szokhattuk ismét 
kiváló minőséggel 
jelentkezett a dr. 
Lőrincz Zoltán ál-
tal vezetett Kőszegi 
Művészeti Egyesület 
augusztus 29-én. 
Szín és fény címmel a 
KUKMA Művészcsoport (Regionális 
művészeti és kulturális egyesület a 
burgenlandi Markt Allhauban) al-
kotásai láthatók szeptember 21-ig 
a Művészetek Házában. A jelenlé-
vőket Gerhard Krutzler az osztrák 
alkotóközösség vezetője üdvözölte, 
aki egyben a kőszegi egyesület al-
elnöke is. 
Három festő és két fotográfus hozta 
el kiváló alkotásait, feldíszítve az öt 
terem falait. Ingrid Guggenberger 
elsősorban akril arcképeivel (fel-
vételünkön), nőalakjaival hívta fel 
magára a figyelmet, Gerlinde Peklar 
Gerhard Horny meseszerű, vonaltól 
vonalig kidolgozott színes világát 
ismerhettük meg, Josef Grunwald 
leginkább a tizenkét vörös autó-

márkát egy kompozícióvá teremtő 
nagyméretű fotó-összeállításával 
vonta magához a tekintetet, míg 
Anton Dirnberger egyéni perspek-
tívákból megörökített világvárosok 
fekete-fehér fotórészleteit tárta 
elénk. 
A KME legközelebbi szecessziós 
ház béli kiállítása az „…in Vino 
Veritas…” címet viseli majd. A Kő-
szegi Szüret alkalmával ez lesz az 
utolsó, amelyet a neves épületben 
rendeznek meg. Az ingatlan el-
adásra került, az egyesület új hely-
re költözik. Fennállásuk 10. évfor-
dulóját – remélhetően – számukra 
megfelelő, új helyen ünnepelhetik 
majd 2015-ben.

Tóthárpád F.

Kőszegen, az Írottkő Szálló halljá-
ban kiállítani, kiállítást megtekinteni 
rangot jelent a kiállító művésznek, a 
megjelent érdeklődőknek egyaránt. 
A Csók István Művészeti Egyesü-
let meghívására augusztus 30-án 
Torjay Valter festőművész hozta el 
alkotásait, hogy megossza velünk 
festői látásmódját, gyönyörködtes-
sen, elgondolkoztasson, de kényez-
tessen is bennünket szép képeivel.  

Torjay Valter Sárváron született, 
dédapja a város jelentős részét épí-
tő kőművesmester, nagyapja  még 
dédapjánál is jobb építőmester, te-
hetséges festő,  édesapja, édesany-
ja orvos. Képeit technikától függet-
lenül két részre oszthatjuk. Vannak 
az ugynevezett külső képek, ami 
azt jelenti, hogy a művész meg-
festi, amit lát. A másik tipusú kép, 
alkotás, amit a művész magában 

lát, belül, a belső képek. Könnyű 
megkülönböztetni őket a szabad-
ban készült alkotásoktól. 
Torjay Valter bármilyen technikával 
képes alkotni, de mivel a ceruza- 
és a szénrajz könnyen sérül, pusz-
tul, ezért ő is inkább a monotypiát 
részesíti előnyben.   
Tájképei hangulatosak, nemcsak a 
felhőt: a havat és a jeget is jól fes-
ti. Ezek már nagy technikai tudást, 

biztos ecsetkezelést, kiváló anyag-
ismeretet is feltételeznek. 
Képei a szimbolista festészet egy-
fajta folytatásai, a plan air és imp-
resszionista képei is hasonlóak. Azt 
tartja, hogy az embereknek szüksé-
ge van olyanfajta művészetre, amit 
valamilyen szinten értenek.  A kiál-
lítás szeptember 27-ig látható.

K.J.
Fotó: gódor József

Az érthető művészet
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A kicsiszolt gyémánt
Augusztus 30-án Sorkifaludon 
(Szentléránt)  a hatvan évvel ez-
előtt pappá szentelt Gaál Jenő 
SVD verbita atya gyémántmiséjére 
készült a lakosság, és az érkezők 
hada, több mint 300 cursillista.
A Kirner Zoltán plébános által ve-
zetett Szentségimádás után, Hirth 
Vilmos verbita atya méltatta a 
gyémántmisés társunk munkáját. 
Lebilincselően beszélt a közösen 
végzett paraguayi missziójukról. 
Dr. Székely János, Esztergom – 

Budapest segédpüspöke tartotta 
a szentbeszédet.  Elmondta: Isten-
nek kell hálát adni a mai napért, 
Jenő atya munkásságáért. Külön 
megköszönte a Magyarországon 
végzett  huszonöt éves szolgá-
latot. Kiemelte a Jenő atya által 
létrehozott Cursillo fontosságát, 
és azt, hogy Magyarország legyen 
újra keresztény, legyen újra Mária 
Országa! Beszédében utalt a ke-
resztre, a szenvedésre, amely nem 
hiányozhat egyetlenegy keresztény 

– különösen nem a 
misszionárius – éle-
téből. A kereszt, a 
szenvedés kicsiszolt 
gyémánttá teszi az 
embert. 
A szentmise végén, a 
gyémántmisést kö-
szöntötte: P. Burbela 
Gergely SVD tarto-
mányfőnök, Víghné 
Kovács Margit a 
Corvinus Rádiótól, 
Stipkovits István a 
cursillisták nevében, 
Gyanógeregye pol-
gármestere, a Győri 

Augusztus 16-án hagyományte-
remtő szándékkal a Mária Rádió 
szervezésben indult el „1Uton” a 
családokért mozgalom. Ennek ke-
retében Máriazellbe Kőszegről a 
zarándokok egy nap alatt hét sza-
kaszra bontva érkeztek meg.
A Csepregre, Nagyboldogasszony 
Búcsúra vezető út koordinálását 
vállaltam magamra. Kőszegen, a 
Fő téren, a Mária Út táblánál 39 
fő gyülekezett. A zarándoklat lelki 
vezetését Juhos Ferenc verbita atya 
végezte. A útvonal jelzéseit követve 
énekelve vonultunk át a városon. A 
két patak közötti téren, az obeliszk-
nél elénekeltük a Himnuszt a Szé-
chenyi család tiszteletére. A kőszegi 
családok által 150 évvel ezelőtt ál-
lított emlékműre nemzeti szalaggal 
díszített virágot helyeztünk el.
Tízperces csendes gyaloglással 
elértük az útikönyvben jelzett 
dombtetőt, ahol a kérő és búcsú-

imát mondtunk el. Útközben egyé-
ni szándékokra Rózsafüzért imád-
koztunk. A Bellovich-kápolnánál 
ólmodiak fogadtak bennünket az 
Úrangyala imádsággal, mi pedig 
elénekeltük a „Zdrava  Diva” hor-
vát himnuszt. A Peruska Máriától a 
horvátzsidányiakkal együtt folytat-
tuk utunkat.  A csepregi szőlőhegyet 
a Szent Orbán-szobornál értük el. 
Innét már 94 fő zarándokolt, mert 
hozzánk csatlakoztak a peresznyei 
hívek.  
Csepregen több százan – a Szent-
kút városrész lakóival együtt – vo-
nultunk a Nagyboldogasszony-
kápolnához. A férfikar által vezetett 
csángó Mária-ének hallatán a be-
zárt kapuk kinyíltak, örömmel fo-
gadtak bennünket az itt élők. Juhos 
Ferenc verbita atya tartotta a bú-
csúi szentmisén a prédikációt, amit 
gyertyás körmenettel zártunk.

Sudár györgy

A kapuk kinyíltak

Gaál Jenő verbita atya 1929. 
szeptember 23-án született 
Kemenesmagasi településen. A 
szegény sorsú, özvegy édesanyja 
nem tudta vállalni a négy kis-
gyermek nevelését, ezért Jenő 
atya egy gyermektelen családhoz 
került Sorkifaludra. Ide tért vissza 
lelkipásztorként 2006-ban, és itt 
tartotta meg gyémántmiséjét au-
gusztus 30-án. 
A 4. elemi osztályt követően Jenő 
atyát felvették Kőszegre a kissze-
mináriumba, majd 1948-tól bencés 

tanárok a Missziósházban tanították 
a növendékeket. A papok üldözése 
folytatódott, így 1949-ben tizenhét 
rendtársával Németországba ment. 
A Bonn melletti Szent ágoston 
Szemináriumban 1954-ben pap-
pá szentelték. A következő évben 
Argentínában kezdte meg missziós 
küldetését, majd ezt folytatta Para-
guayban 1989-ig, amikor vissza-
tért Kőszegre.
Megindította a Cursillo-mozgalmat 
P. Bellér Lajossal együtt. Bérbe 
vették és lakhatóvá tették a ben-
cés székházat. Jenő atyának nagy 
szerepe volt abban, hogy a verbita 
rend visszakapta a kőszegi Szent 
Imre Missziósházat, a budatétényi 
és a kiskunfélegyházi területeket. 
Az évi több Cursillo megtartása 
mellett, 2004-ig ő volt a Magyar 
Rendtartomány tartományi gond-
noka is.
Az elmúlt évtizedekben – imáival, 
vezeklésével, aszketikus életével, a 
Mária Rádióban leadott elmélkedé-
seivel – támogatta Magyarország 
düledező keresztjét. Jenő atyában 
egy igaz prófétát ismerhettem meg. 
Az ő élete, lelkipásztori munkája Is-
ten dicsőségét szolgálta. Segítse őt 
az Úr, hogy még sok évig tudja tá-
mogatni Magyarországot, a Magyar 
Nemzetet.

P. Juhos Ferenc SVD

Apor Vilmos Iskola, és az egyház-
község tagjai. 
Ezt követően Jenő atya sajátos hu-
morával és stílusával, az eredmé-
nyeket Isten kegyelmének tulajdo-
nítva megköszönte a részvételt, a jó 
kívánságokat, majd arra buzdított 
bennünket, hogy továbbra is hint-
sük el Isten Igéjét.
Zárásként elénekeltük a pápai 
és a magyar himnuszt, illet-
ve a cursillisták himnuszát a De 
coloerest. Mindenkinek csillogott a 
szeme az örömtől, érezni lehetett, 
hogy lelkiekben – a papok és a vilá-
gi hívők is – feltöltődtünk, újra erőt 
merítettünk az apostoli munkához. 
Jenő atya szavai így szóltak: „Újra 
szeretnénk megváltani az egész vi-
lágot és hozzá még hét falut.”

• • •

120 éves a templomunk
Szeptember 23-án 120 éve, hogy fel-
avatták – megáldották – az új Jézus 
Szíve Plébániatemplomot. Legszebb 
épületünket 50 év múlva szentelték 
fel. A templom búcsújának napján, 
1944. június 18-án, Kovács Sándor 
megyéspüspök úr pontifikált misét, 
a kórust Szabó János vezényelte, 
orgonán Kósa Sándor játszott. Plé-
bánosunk, dr. Székely László ekkor 
mondta: „A Jézus Szíve-templom 
minden kőszegi hívőnek a kincse és 
szemefénye”. Hasonlóképpen érzett 
dr. Horváth Lajos plébános úr is, 
amikor a 100 éves évfordulót ün-
nepeltük 1994. szeptember 24-én. 
(Az avató napja 1894. szeptember 
23-án volt.)  Temlomunk történe-
tét kis kiadványban jelentette meg, 
szentkép és bronz, ezüst valamint 
aranyozott  emlékérem is készült a 
neves alkalomra. 

Az ünnepi szentmisén ekkor aján-
lotta Básthy Tamás polgármester 
Jézus Szíve oltalmába a kőszegi 
plébánia híveit: „Mint zordon hegy-
tetőn, orkánnal, viharokkal dacoló 
óriási fenyőfa, úgy áll e gyönyörű 
építmény – minden kőszegi büsz-
kesége – városunk Fő terén, s hir-
deti: »Ég és Föld elmúlnak, de az 
én igéim el nem múlnak.«
A 120. évfordulón óhajunk ösz-
szecseng egykori polgármeste-
rünkével: „Kérünk, Mennyei 
Atyánk, óvd meg továbbra is 
Kőszeget. Adj békét népednek, 
segítsd a családokat, vezesd 
helyes és igazságos döntésekre 
a vezetőket. Add, hogy mindig 
nagy felelősséggel és alázattal 
viseltessenek a rájuk bízottak 
iránt!”

Tóthárpád F.
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Az Úr előtt
„Mert az Úr előtt fogsz járni, hogy 
előkészítsd az Ő útját” – szól új 
káplánunk, Németh Csaba atya 
szentelési jelmondata. „Nagyon 
kedves számomra Keresztelő Szent 
János élete és küldetése, hiszen ő 
az Úr előtt járva felhívta az embe-
rek figyelmét arra, hogy el fog jönni 
a Megváltó. Úgy érzem, hogy egy 
pap számára ma sem lehet annál 
szebb és fontosabb feladat, mint-
hogy hirdesse Isten jelenlétét a 
világban” – mondta.  
Németh Csaba atya 1987-ben 
édesanyja késői gyermekeként 
született Nagykanizsán. Gyermek-
korát egy Zala megyei kis faluban, 
Bánokszentgyörgyön töltötte, itt vé-
gezte általános iskolai tanulmányait 
is. Majd 2002 szeptemberében a 
zalaegerszegi Mindszenty József 
Gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait, ahol először fogalmazódott 
meg benne a vágy, hogy pap sze-
retne lenni. Gimnáziumi évei alatt 

több alkalommal részt vett Kősze-
gen a bencés székházban szerve-
zett lelkigyakorlatokon is, melyek 
továbberősítették lelkében a papi 
hivatás iránti elköteleződést. Aztán 
2006-ban felvették a Szombathelyi 
egyházmegye kispapjai közé, ezt 
követően került a győri szeminári-
umba, ahol 2012-ben diplomázott.
Újmisés képén a Czestochowai 
Fekete Madonna látható. Válasz-

tásával utalt arra, hogy 
szentelése előtt háromszor 
elzarándokolt a lengyel 
kegyhelyre és újmisésként 
is volt lehetősége ott szent-
misét mondani a Szűzanya 
oltáránál.
Csaba atya papi szolgála-
tában két személy példáját 
tekinti meghatározónak: 
Egyikük Decs István atya, a 
bánokszentgyörgyi plébános, 
akinek leginkább az embe-
rekhez való közvetlensége 
ragadta meg már gyermek-
évei alatt. A másik követen-
dő példát Kondákor Gyula 

atyának, Lenti város egykori plé-
bánosának (aki mellett Csaba atya 
papi hivatása talán legfontosabb 
időszakát, az első évet tölthette) a 
híveit szolgáló szeretete, derűje és 
kiapadhatatlan lelkesedése jelenti 
az ifjú káplán számára. 
Kőszegre kerülésekor Püspök atya 
egy konkrét feladattal bízta meg 
Csaba atyát, mégpedig azzal, hogy 
a fiatalokkal hangsúlyozottan fog-

lalkozzon. Ő emellett az idősebbek-
kel való törődést is fontosnak tartja, 
hiszen „imádságos háttér nélkül 
nehezebb a mindennapok szolgála-
ta”. Elképzelései megvalósításában 
segíti, hogy még diakónusként két 
hónapot már szolgált városunkban. 
Születésekor Csaba atyát édes-
anyja a Szűzanyának ajánlotta fel, 
azonban évekkel később egyetlen 
gyermeke számára mégis más pá-
lyát képzelt el. Amióta viszont látja 
fiában a papi hivatás iránti mély el-
kötelezettségét, azóta őt munkájá-
ban szeretettel támogatja. Az atya 
sem feledkezik meg róla: „Édes-
anyám már idősebb, ugyanakkor 
egy kis faluban élve állatokat tart, 
kertet gondoz, ahol bizony elkel a 
segítség. Amit tőle gyermekkorom-
ban felnevelésem kapcsán kaptam, 
most lehetőségem, sőt úgy érzem 
kötelességem is visszaszolgálni, 
meghálálni. Ezért, ha csak tehetem, 
hetente vagy két hetente igyekszem 
hazajutni, hogy segíthessek neki a 
ház körüli feladatok elvégzésében.” 

Tóthárpád F.

Molnár János aranymiséje
Augusztus 24-én a pappá szente-
lésének 50. évfordulóján tartotta 
aranymiséjét Molnár János atya, 
aki Hegyalja öt településének – 
egy egységbe foglalóan – volt az 
utolsó plébánosa. Egészségügyi 
okok miatt 2009. március 1-jén 
nyugdíjba vonult, ezzel megszűnt 
Kőszegszerdahelyen az önállóan 
működő plébániahivatal. Mol-
nár János plébános 2003. októ-
ber 28-án tartotta első miséjét 
Kőszegszerdahelyen. Az öt év alatt 
127 hegyaljainak adta meg a 
végtisztességet, és 36 újszülöttet 
keresztelt meg. Az ünnepre zala-
egerszegi otthonából érkezett test-
vérével, a papi hivatását gyakorló 
árpáddal.  
Az atya szívéhez nőtt a Hegyalja 
hat temploma, különösen a Szent 
Vid-kápolna, amelynek felújítása 
2005-ben kezdődött. Statikailag 
megerősítették, újjászületett a bel-
ső festése, az orgonát kitisztították, 
hangolták és motorizálták. Mindezt 
jó példaként említette a plébánia 
falvainak összefogására, a velemiek 
kitartó munkájára.

Molnár János plébános ide tért 
vissza az aranymiséjét megtartani 
Harangozó Vilmos esperesplébános 
meghívására, Velem és a többi falu 
híveinek örömére.  Megtelt a temp-
lom. Kern István az egyházközség 
elnöke köszöntötte az atyát. Így 
fogalmazott: „sokan tudják, hogy 
János Atya, amikor csak tehette, 
feljött ide a hegyre imádkozni. Tél-
víz idején még azt a kockázatot is 
vállalta, hogy megpördül autójával 
a jeges úton. … Arra kérem 
János Atyát, hogy őrizzen meg 
minket imáiban, és lélekben 
minden nap látogasson el 
újra a Szent Vid-hegyre, kér-
ve Istent és Szent Vid vértanú 
közbenjárását lelkünk temp-
lomának megújulásáért.”
Az atya a prédikációjában a 
visszatérés öröméről beszélt, 
arra kérte a velemeiket, hogy 
őrizzék meg az elődök hitét, 
és folytassák az áldozatos 
munkájukat. A szentmise vé-
gén megáldották János atya 
aranymiséjének emlékére a 
velemiek által készíttetett 

márványtáblát. Ezt követően a sek-
restyeajtónál köszöntötték a hívek 
az aranymisés atyát. A szeretetven-
dégségen jelen voltak az egyház-
község egykori elnökei, képviselői, 
valamint a korábbi polgármester.
Molnár János atya igaz történetei:
– Egy idős, tolókocsiban közleke-
dő férfi rendszeresen elutasította a 
„szentségeket”. Aztán a kórházba 
kerülése után hívatlanul megláto-
gattam. Több kórterembe benyitot-
tam, az öreget keresve. Az egyikben 
az ágyon fekvő beteg felemelte a 
karját, úgy hívott magához. Ő volt a 

tolókocsis, aki aztán minden „szent-
ség”-ben áhítattal részesült. Másnap 
a családtagok egy felfrissült beteget 
találtak a kórházban. A megújult 
élet még néhány napig tartott. 
Egy másik alkalommal – karácsony 
előtt – egy nyolcvan év feletti férfi-
hoz mentem. A lánya, aki hívott en-
gem, arra figyelmeztetett, hogy ne-
héz boldogulni a papával. Az öreg, 
amikor meglátott, pedig alig tudott 
menni, futott a kert vége felé. Ez 
húsvétkor is megismétlődött. A 
következő karácsonykor a lánya 
mondta, hogy a papa már nem fog 
elfutni, mert fekvő beteg. Bemen-
tem hozzá, és az öreg befordult a 
fal felé. Emberileg ennyit tehettem, 
de nem adtam fel. Jézus segíts! – 
mondtam magamban. A férfi fölé 
hajoltam, karácsonyi énekeket 
énekeltem egymás után, majd így 
szóltam hozzá: Gondoljon arra, 
amikor édesanyjával először ment 
el éjféli misére! A férfi könnyes 
szemmel visszafordult, és felvette a 
karácsonyi szentségeket, amelyek 
az utolsók voltak. Szilveszter előtt 
eltemettem. Az én hibámból senki 
nem hallt meg „szentségek” nélkül 
a hegyalján.

Kámán Z.
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Programajánló
szeptember 18.  10.00 A Herman ottó-szobor avatása a 

Jurisics téren.
szeptember 18-20. VTSZ Őszi csillagtúra Kőszegen. (Inf.: www.

hvsetura5mp.eu)
Szeptember 19.   Autómentes nap Kőszegen. Környezetne-

velési programok, kerékpáros ügyességi ver-
senyek a Fő téren.

Szeptember 19., 21. reneszánsz lakodalma, Szüreti Vígságok 
Csepregen. (Inf.: www.csepreg.hu)

Szeptember 20.   Szüreti felvonulás Lukácsházán.
Szeptember 21.  Találkozzunk Bozsokon! Délelőtt felunéző, 

délután határjárás. (Inf.:30/235-2490); Ha-
tárjárás: Bozsok – Kalaposkő – Széleskő – 
Pücsör-forrás – Bozsok. (Inf.:70/299-4851) 
Találkozó 9.00-kor a bozsoki buszmegállónál.

szeptember 21.  11.00 VI. CITYCroSS KŐSzEg. Rajt/cél: 
Kőszeg Fő tér. (Inf.: +36 20 9891-751).

szeptember 22.  15.00 Ingyenes kosárfonó képzés indul 
Lukácsházán a Közösségi Házban. (Érd.: 
Írottkő Natúrpark)

Szeptember 26 – október 12. Téma kiállítás „In Vino Veritas” – a 
Művészetek Házában.

Szeptember 25–28.  Kőszegi Szüret és Nemzetközi Fúvószenei 
Találkozó. Helyszín: Fő tér, Jurisics tér, Károly 
Róbert tér.

szeptember 27.  9.00 Túra a Margit-kilátóhoz a „Madárdal-
völgyet” érintve. Táv: 30 km., Találkozó a vár 
bejáratánál. (Inf.: 70/403-3219) Személyi 
igazolvány, vagy útlevél szükséges!

október 4–5. gesztenyeünnep Velemben.
október 24–25. Natúrpark Ízei, orsolya-napi vásár. 

Könyvtári hírek
Szeptember 1-től a felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30–
17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig várja látogatóit. 
A gyermekrészleg szombatonként újra kinyit 8.30–12.00 óráig. Keddtől 
péntekig 13.00–17.00 óráig tart nyitva. 
Újra indul az Unaloműző című rejtvénylap megfejtőinek versenye alsó 
tagozatosoknak. Idén is öt feladatsort oldhatnak meg a résztvevők. Az 
eredményeket a tanév végén összesítik és a legügyesebb tíz tanuló könyv-
jutalomban részesül. A könyvtár gyermekrészlegében lehet rejtvényla-
pot kérni, és a megfejtéseket is ott kell leadni. Az 1. Unaloműző megfejtési 
határideje október 25.  
Szeptember 20-ig várják 4-fős csapatok jelentkezését az Irány a Könyv-
moly-galaxis! című könyves akadályversenyre, amelyet 2-8. osztályo-
soknak hirdettek. Az alsó tagozatosok versenyét október 15-én, szerdán 
14.00 órától, a felső tagozatosokét 16-án, csütörtökön 14.00 órától ren-
dezik a könyvtárban. 
RENDEZVÉNY: 
szeptember 24. 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
szeptember 25.  Agócs gergely népmesét mond. 17.00 óra: Könyv-
tári olvasókör. Téma: Kim Edwards: Az emlékek őrzője.
szeptember 30. A Népmese napja. Mesetarisznya óvodásoknak. 
október 3. 16.30 óra: Tini olvasókör.  
Október 6. 17.00 óra: Agykontroll-klub
október 13–19: Az országos Könyvtári Napok kőszegi rendezvényei. 
Részletes tájékoztatás a plakátokon és a könyvtár honlapján.                 
Október 19. (Könyves vasárnap): Beiratkozás 50%-os kedvezmény-
nyel! Az aktív keresőknek 800 Ft, a 16 év feletti tanulóknak és a főiskolai 
vagy egyetemi hallgatóknak (diákigazolvány bemutatásával), a fogyaték-
kal élőknek (érvényes igazolás felmutatásával) és a 70 év alatti nyugdíja-
soknak 400 Ft az éves könyvtári tagság váltása ezen a napon!

olvasótábor

A városi könyvtár nyári olvasótábora is sok programmal kedveskedett a 
gyerekeknek. Egy testvérintézménybe, a vasvári Dr. Bendefy László Vá-
rosi Könyvtárba is ellátogattak. Kis időre birtokba vették a gyönyörűen 
megújult gyermekrészleget, és megtekintették a Fábián Tamás emlékszo-
ba csodálatos kiállítását is.

A Kőszegi Városi Múzeum szeretet-
tel hívja és várja a kedves érdek-
lődőket szeptember végén nyíló új 
időszaki kiállítására, melynek címe: 
„Azok a boldog békeidők – Tár-
sas élet Kőszegen a dualizmus ko-
rában”. A Nemzeti Kulturális Alap 
másfélmillió forintos támogatással 
megvalósuló tárlat a Várkiállítás 
déli szárnyában lesz látható. 
Lesz itt cilinder, és táncrend, trom-
bita és szivartárca. Találkozhatnak 
híres kőszegiek kézjegyével, tár-
gyaival. Beleszippanthatnak az 
utókor által boldog békeidőkként 

emlegetett kor hangulatába. Fe-
lejthetetlen előadásokon keresztül 
megidézzük a századfordulós Eu-
rópát annak művészeti és történeti 
vonatkozásait megragadva. 
„Tehát rajta párok, tánczoljunk!”- 
szólít fel a Kőszeg és vidékének 
szerzője 1884-ből.
Többet megtudhat a kiállításról és 
tervezett programokról, ha ellátogat 
a Kőszegi Városi Múzeum portáljára 
(www.koszegimuzeumok.hu) vagy 
az intézmény facebook oldalára.

Andrási Erika
művészettörténész

Bor, mámor, Kőszeg

KRAFT – Pannon Egyetem
A veszprémi központú Pannon Egyetem fontos lépést tett a „Kreatív vá-
ros – fenntartható vidék”, a KRAFT partnereként. Kérelmére szeptember 
1-jétől megkapta a telephely engedélyt a Kőszeg, Chernel utca 14. alatti 
címre. Az egyetem az oktatás területén vállal fontos szerepet a projekt 
részeként Kőszegen.
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Anyakönyvi hírek
SzÜLETéSEK: Bozsok: Kercselics Péter és Miletits Renáta lánya 
Izabella; gyöngyösfalu: Elek Péter és Kovács ágnes fia Máté; Váradi 
Zoltán és Iván Veronika lánya Noémi; Kőszeg: Bokor Szabolcs és Barta 
Anita fia Koppány Géza; Bokor Norbert és Varga Nóra lánya Lili; Nardai 
Beáta fia ádám; Mozsolicz Tibor és Simon Zsófia fia ádám; Marx Ró-
bert és Kelemen Teréz leánya Annamária; Gergye Péter és Payer Kata-
lin leánya Anna Róza.
HáZAssáG: Szemerei Panna Györgyi – Honvéd Péter, árgyelán 
Beáta Erika – Rosca György, Laczó Roxána Erzsébet – Szücs Péter, 
Berek Krisztina – Karsai Gábor, Tóth Szilvia – Ferencz Péter, Eckert 
Adrienn – Pincze Imre, Bánó Irén – Szerdahelyi Zoltán, Varga Katalin 
– Grozner Péter, Mailach Gyöngyi – Stefanich András, Májer Tímea – 
Schedl Markus, Cséve Mirtill Aliz – Rege Attila István, Madácsi Melinda 
–  Budai Zoltán.
HALáLOZás: Haller Zsuzsa Mária, Kovács Istvánné szül. Szilák Ilona 
Anna, Puhr Ferenc, Tóth Leventéné szül. Csery Gyöngyi Márta.

Kelet – nyugaton
„Janicsár-kidobó”, bemutató has-
tánc órák, „ezeregyéjszaka” mese-
sarok, kézműves foglalkozások, ke-
leti jelmezek és családi programok 
is várták az érdeklődőket a „Kelet 
Varázsa Nyugaton” elnevezésű 
egész napos rendezvényen, augusz-
tus 16-án. A hastáncfesztivál sok-
színű szórakozást kínált: „Mindeze-
ket önkéntesekkel oldottuk meg, és 
tényleg példamutató, ahogy mel-
lénk álltak ezek a segítő emberek. 
A kedvünkért, ketten az önkéntes 
tűzoltóktól, még török jelmezbe is 
bújtak” – idézte fel a rendezvény 
„lelke”, Aster, Lepold ágnes. 
(A képen a három csoport vezető-
je látható a sztárvendéggel: balról 

jobbra Shamila, Kahena, Aster, 
Lenkefi Zita. )
A „szakmában” már jól ismert 
Kecskeméti Anett (Kahena) kore-
ográfiát tanított, Gombos ágnes 
mentálhigiénés szakember pedig 
„Benső ritmus – önismereti ta-
pasztalat a táncban” címmel tartott 
előadást. A szeszélyes időjárás nem 
kedvezett az esti táncgálának, de a 
jelenlévők jól érezhették magukat. 
A fesztivál sztárja, Kahena mellett 
színpadra lépett a négy szervező 
csoport: Kőszegi Orientális Tánc-
klub, Shamila és ISIS Gyöngyei 
(Szombathely), Erika és Táncosai 
(Körmend), Lenkefi Zita és tanítvá-
nyai (Budapest). 

A programban 
lehetőséget kap-
tak a legfiata-
labbak is, akik 
ügyességükkel 
természetesen 
elvarázsolták a 
közönséget. A 
műsort a Táncoló 
Lángok formáció 
(Kőszeg, Szom-
bathely, Kör-
mend) látványos, 
tüzes bemutatója 
zárta.

TáF

Tánccal egész évben
Kőszegfalva, Pusztacsó, Horvát-
zsidány, Kőszegdoroszló, Gyön-
gyösfalu, Röjtökmuzsaj, Lócs, 
Szalafő, Csobánc, Gyulakeszi, 
Szombathely, és  még sorolhatnánk 
a BE-JÓ fellépéseinek helyszíneit, 
ahol – a kőszegi szerepléseket nem 
számolva – felléptek a nyáron. 

– Az ostromnapokra szokás szerint 
újabb reneszánsz táncokkal ké-
szültünk, és nagy bologságunkra 
meseszép új ruhát varrathattunk a 
JVMK és Várszínház által benyújtott 
KŐ-KÖZ-MŰ Program 2013/14. 
sikeres pályázatának köszön-
hetően. Ezúton is köszönet érte 
Pócza Zoltán igazgató úrnak és 
munkatársainak, a pályázatfelelős 
Gelencsér Ildikónak és Bakos Zol-
tánnak – hangsúlyozta ki a csoport 
művészeti vezetője, Horváth Márta.

Az ifjú hölgyeknek jutott idejük a 
nyaralásra is. Tósoki Imre tihanyi 
polgármester meghívására öt na-
pot tölthettek Tihanyban. 
Természetesen a balatoni hét sem 
múlt tánc és fellépés nélkül. A kü-
lönböző versenyek helyezettjeinek 
jutalomtábora volt ez, de csatlakoz-

hattak hozzájuk az utánpótlás zász-
lóforgatók is. Elmondhatjuk, hogy 
minden jó, ha a vége jó: A táncosok 
szeptember elején újra ellátogattak 
Tihanyba. A Szüreti felvonulásra 
kaptak meghívást. 
Az év végi szerepléseik legjelentő-
sebbike az MLTSZ Őszi Kupája lesz 
novemberben, 2014-et december-
ben, a XXVII. Zuglói Országos Ama-
tőr Táncfesztivál Mikulás Kupáján 
zárják majd.

TáF

LCD, pLAZMA, HAGYOMáNYOs TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 9 . S ZáM   2014 . SZEPTEMBER  16 .   

32

História Futás
A tavalyi hőség után, simogató 
napsütés, kellemes futóidő fo-
gadta a XXXI. História Futás in-
dulóit. Részvételi csúcsot hozott 
a 4. évtizedét kezdő történelmi 
futóverseny. Közel 600-an fu-
tották le a kőszegi ostromra 
emlékező 1532 métert. A tör-
ténelmi távon Horváth Eszter 
először győzött, Horváth Patrik 
2008 és 2009 után állhatott 
újra a dobogó tetejére. Csak a 
11 órás harangszó hiányzott az 
igazi „históriás” hangulathoz. A 
diákok körös futásain 359-en álltak rajthoz: A profik 9 km-én 119-en 
(84 férfi 35 nő) küzdöttek meg a gonosz emelkedőt is rejtő távval.  Nem 
született meglepetés: a férfiaknál Gilbert Kipkoskeinek, a nőknél a hétsze-
res győztes Kálovics Anikónak csak az óra volt az ellenfele. A negyediknek 
célba érő ifj. Földesi János tavalyi helyezésén egyet, idején jó fél percet 
javítva érdemelte ki a legjobb kőszegit illető Stettner-díjat.

Tömegverseny 1532 m – nők: 1. Horváth Eszter 5:48, 2. Kiricsi Cintia 
6:14, 3. Pintér Karolin 6:22, férfiak: 1. Horváth Patrik 4:29, 2. Németh Gábor 
4:44, 3. Kulcsár Ernő 4:49; II. kategória győztesei (lány, fiú) Pici Lokotár 
Mira/ Bersek-Horvátzsidány, Abért Olivér/Balog 2:23, I. korcsoport Iker Na-
tália/Balog 4:55, Horváth Barnabás/árpád-házi 4:44, II. kcs. Kovács Anna/
Waldorf-Szombathely 4:50, Németh Márk/Balog 4:32, III. kcs. Zatykó Luca/
Futóbarátok-Győr 4:20, Ecker Tamás/Balog 8:49, IV. kcs. Pillisz Réka/Jurisich 
4:32, Román Dávid/Dési-Szombathely 9:15, V. kcs. Bors Fanni/Dr. Nagy 5:20, 
Németh Dániel/Kanizsai-Szombathely 9:29, VI. kcs. Tóth Zsaklin/Jurisich 4:55, 
Marton Levente/Jurisich 8:52, III. kategória – 9 km abszolút dobogósok 
női: 1. Kálovics Anikó/Kaposvári AC 38:06, 2. Purgai Evelin/SZOESE 38:54, 
3. Purgai Barbara/SZOESE 39:14, férfi 1. Gilbert Kipkoskei/Benedek Team 
29:18, 2. Szederkényi Máté/Vasas SC 30:04, 3. Kovács Attila/Vasas SC 30:26, 
korcsoport győztesek I. kcs. Purgai Barbara 39:14, Kovács Attila 30:26, II. 
kcs. Evelin/SZOESE 38:38:54, Gilbert Kipkoskei 29:18, III. kcs. Kálovics Anikó 
38:06, Szederkényi Máté 30:04, IV. kcs. Földesiné Németh Csilla/Balog 55:19, 
Major Ferenc/Ipoly Walking Club 37:58.

SPO
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teke: Győzelem hazai pályán
Vasasszonyfa ellen kezdte meg bajnoki menetelését a magasabb osztályba 
(NB I. Nyugat) jutott Kőszegi SE. Az NB I szezonnyitóján Vasasszonyfa ellen 
a 7:1-es vereség ellenére izgalmas mérkőzést láthattak a nézők, köztük 
a csapatot elkísérő mintegy negyven kőszegi tekerajongó. Érdekes, de a 
szettpontokban a kőszegiek „győztek” 13:11-re. A hazai győzelem még-
is igazságos, hiszen több mint 100 fával gurítottak többet, mint a KSE. 
A hazai rajton, izgalmas végjátékban, de megszületett az első győzelem, 
amit reméljük még sok követ majd itt az NB I-ben. A megyeiben a KSE II. 
szeptember 6-án idegenbeli győzelemmel rajtolt.

Eredmény: NB I-Nyugat Vasasszonyfa SE-Kőszegi SE 7:1 (11:13, 3341:3224, 
Szegedi 544, Horváth 519, Polgár 531, Bagi 526, Biczó 537, Kozmor 565). 
Kőszegi SE-Lauf-B TK 5:3 (12:12, 3124:3070, Szegedi 533, Bagi 558, 
Hafenscher 512, Polgár 509, Biczó 513, Kozmor L./Sárközi L. 496). (Vas-
tagítva a pontszerzők) Ifi: Vasasszonyfa SE-Kőszegi SE 4:0 (6:2, 1029:951), 
Kőszegi SE-Lauf-B TK 4:0 (6:2, 947:831). Megyei Bulcsú Vezér TK SE-Kőszegi 
SE II. 2:6 (5:7, 2354:2418).

VI. cItYcRoss
Szeptember 21-én mountainbike körverseny lesz Kőszeg történelmi 
belvárosában a 11 órai harangszótól a déli harangszóig. A Kőszegi Ke-
rékpáros Egyesület 6. Citycross versenyére előzetes regisztrációt szep-
tember 14-ig a +36-20/989-1751 telefonszámon vagy a kemtb@
gmail.com címen fogadnak. Helyszíni nevezés csak indokolt esetben.

Labdarúgás: Gyors edzőváltás
A bajnoki nyitányt egy-egy Magyar Kupa mérkőzés vezette fel a kőszegi 
csapatoknak, melyek rövidre sikerültek. Vépen, az újra Kőszegi SE-ként 
rajtoló kőszegi csapat sorsát egy, az 57. percben bekapott találat pecsétel-
te meg. A 93. percben kapott gól már csak a kegyelemdöfést jelentette, az 
alaposan átalakult csapatnak. A Kőszegfalva két kapott gól után egyszer 
még szépített, de végül a toronyiak magabiztos győzelemmel mentek to-
vább.

Magyar Kupa 1. forduló eredményei: Vép VSE-Kőszegi SE 2:0 (0:0), 
Kőszegfalvi SE-Torony KSK 1:5 (1:2) gól: Karacs. További, Kőszeg környéki 
csapatok eredményei: Bozsoki SE-Arborétum Herény 3:0, Gencsapáti KSE-
Lukácsháza SE 0:7, Cák- Tanakajd 1:1, Horvátzsidányi SC-Honvéd Sé 0:7.

A kupakiesésnek sem örültek a KSE focistái, de az első fordulóban „ne-
kiszaladtak a késnek”. Körmenden az NB III-ból kiesett házigazda hetet 
rámolt be a kőszegi kapuba. Sovány vigasz, hogy az ellenfél egyik törzs-
szurkolója így is látott bíztató jeleket a KSE játékában. A hazai nyitány sem 
sikerült fényesre, de a táplániak ellen a 92. percben legalább a döntetlent 
kiharcolta a csapat. A mérkőzés után az edzőjük lemondott. Úgy érezte: 
a csapat játékosai munkájuk mellett nem tudnak annyit áldozni a felké-
szülésre, hogy elsajátíthassák az általa elképzelt játékrendszert. Megbízott 
edzőként Horváth ákos készíti fel a csapatot. Kemenesalján már ővele 
próbált helytállni a gárda. Egy gól döntött, sajnos a kemenesiek javára. A 
4. fordulóban, a Király SZE hamar gólt lőtt, majd a második félidő elején 
eldöntötte a meccset, a hajrában a gólkülönbséget.

Eredmények: Körmendi FC-Kőszegi SE- 7:0 (5:0) Kőszegi SE-Tápláni KSK 
2:2 (0:1) gólok: Őri, Pongrácz Zsolt. Kemenesalja FC-Kőszegi SE 1:0 (0:0). 
Király SZE-Kőszegi SE 4:0 (1:0).

Előnybe került a Kőszegfalva Vassurányban, de a 29. perctől emberhát-
rányban is játszó hazaiak fordítottak. A hajrában lőtt góllal azért egy 
pontot elhoztak a kőszegfalviak, akik hazai rajton Nemesbőd ellen is hát-
rányból mentettek pontot. A harmadik körben Gyöngyösfalun, gólgazdag 
mérkőzésen már 3:1-re vezetettek a hazaiak ellen, végül mégis az ellenfél 
örülhetett. Pornóapáti ellen sikerült behúzni az első győzelmet.

Eredmények: Vassurány SE-Kőszegfalvi SE 2:2 (0:1) gólok: Nagy M., Hor-
váth D. Kőszegfalvi SE-Nemesbődi SE 1:1 (0:1) gól: Peresznyei. Gyöngyösfalu 
SE-Kőszegfalvi SE 5:3 (2:3) gólok: Hankó (2), Bokor (öngól). Kőszegfalvi SE-
Pornóapáti FC 3:1 (1:0) gólok: Hankó, Döbrösi, Nagy M.
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Tenisz: Búcsú a Szuperligától

Augusztus 9–10-én dőlt el, hogy bent marad-e a Szuper-ligában a kősze-
gi teniszcsapat. A kiesési tornára vitték magukkal a Budaörstől elszenve-
dett 5/4-es vereséget. Egyértelmű volt: a biztos bennmaradáshoz mindkét 
ellenfelet le kell győzniük. Az első lépést az ábris 2010 ellen meg is tet-
ték Jarc Rok és társai. 5/2-es győzelmükkel tovább élt a remény. A záró 
kört minden csapat egy-egy győzelem és vereséggel kezdte. Nem kellett 
számolgatni: az a két csapat őrzi meg tagságát a legfelsőbb osztályban, 
amelyik megnyeri az utolsó mérkőzését. A legutolsó pillanatig nyílt volt 
a győztes-bennmaradó kiléte. Négy mérkőzés is döntő játszmáig tartott. 
Enyedi János csak a rövidítésben (tie break) vesztette el a döntő játszmát, 
igaz a Rok-Enyedi páros is szoros végjátékban, 10/8-ra nyerte a „match 
tie break”-et. A lehető legminimálisabb vereség azt jelentette, hogy a Kő-
szegi SE búcsúzik a legmagasabb osztálytól. Az egészsorozatban hajszá-
lakon múlott egy-egy siker. A csapat helytállt, nagyon kevésen múlott a 
tagság megőrzése a legfelső osztályban, így a búcsú különösen fájó.

Eredmények: KőszegiSK-ábris 2010 TSE (Budapest, 08.09) 5/2 (Rok-
Gödry B.2/0 (7/6, 6/2), Sardú-Rendek 1/0 (játék nélkül sérülés miatt), 
Enyedi-Petrenko 2/0 (7/6, 6/0), Koncz-Gödry L. 2/1 (3/6, 6/2, 7/6), Kovács 
Milán-Simon 1/2 (7/6, 2/6, 2/5 KovácsM. feladta), Enyedi/Sardú-Gödry 
L./Nagy 0/2 (1/6, 5/7), Rok/Kovács M.-Simon, Gödry B. 2/0 (6/2, 6/2)). 
TopSport-golden Ace-Kőszegi SK (Budapest, 08.10.) 4/3 (ágoston Gy.-
Rok 0/2 (6/7, 5/7), ágostonF.-Sardú 2/0 (6/5, 6/2), Weidinger-Enyedi 1/2 
(4/6, 6/2, 6/7), Valkusz Máté-Koncz 2/0 (6/2, 6/2), Valkusz Milán-Kovács Mi-
lán ½ (4/6, 6/1, 6/0), ágoston/ágoston-Rok/Enyedi 1/2 (6/2, 2/6, 8/10), 
Valkusz/Eidinger-Kovács M./Sardú 2/1 (6/2, 5/7, 10/5).

Kiricsi Berill a válogatottban
Kiricsi Berill az országos bajnokságon elért eredménye alapján meghívót 
kapott az U18 Magyar Ifjúsági Válogatottba. A budapesti Ikarus pályán 
rendezett Magyar-Cseh-Szlovák hármas viadalon 14,97 mp-es idővel 
ötödikként ért célba a 100 méteres gátfutásban.

Teke és focitábor
A labdarúgás népszerűsítésére több éve szerveznek nyári tehetségku-
tató tábort. A tekézők is felismerték sportáguk népszerűsítésének fon-
tosságát, és másodízben szólították meg az érdeklődő gyerekeket nyári 
sportnapközijükkel. Az összehangoltan működő két táborban a sportági 
alapok megismerésén túl izgalmas élő csocsó, uszodai program, kirán-
dulás is segített, hogy a gyermekek vonzó élményekkel kapcsolódjanak a 
sporthoz. Szeressék meg a mozgást, s a legtehetségesebbeket valamikor a 
sportág versenyezői között láthassuk viszont! A tábor sikeréhez a sok-sok 
segítő önzetlen munkája nagyban hozzájárult.

Ausztriai UP tenisz
Két újabb ausztriai versenyen lépett pályára Tihanyi Luca. Graz legna-
gyobb salakpályás teniszcentrumában (8 fedett és 5 szabadtéri pálya), 
a steiermarki Wilson Kids Cup versenyén első helyen végzett  a tízévesek 
között. Testvére Levente a 11 évesek között lett első.  Lucát, egy héttel 
később, a Kids Tour bécsi versenyén sérülése akadályozta meg az újabb 
győzelemben. A döntő mérkőzést 3:3-nál feladni kényszerült.

-haniti

Asztalitenisz: nagy változások
Sikeres éve volt a kőszegi asztaliteniszezőknek a 2013–14-es bajnok-
ság. Az NB III. nyugati csoportjában mindkét induló csapatuk megállta a 
helyét, sőt az I-es csapat bronzérmet szerzett. A nyár nagy változásokat 
hozott. Távoztak a „profi” játékosok, így a két csapatot összevonták. A ma-
radó játékosok, hogy a munkahely-család-sport egyensúlya ne sérüljön, 
nem vállalták az NB III-at, így a KSE a 2014–15-ben a megyei bajnok-
ságban indul. Az indokokat elfogadva, megértve is sajnáljuk, hogy egy 
eddig töretlen fejlődés megszakadt. Reméljük, hogy jönnek majd újra jobb 
napok! Az új szezonban a szakosztályvezetés is megújult. Terplán Zoltán 
lett (maradt) a régi-új szakosztályvezető. A felnőtt csapatot Ambrus Zoltán 
és Keve Szabolcs vezeti.
Július végén, Bejcgyertyánoson megyei emlékversenyt rendeztek egyes és 
páros versenyszámokkal. A kőszegiek a nyílt kategóriában indultak. Pá-
rosban Ambrus Zoltán fiával, Ambrus Jonatánnal alkotott párost. Terplán 
Zoltán egy fiatal egervölgyivel indult együtt. Az alkalmi páros jól műkö-
dött: végig magabiztosan játszva megnyerte a versenyt. Egyéniben Amb-
rus Zoltán és Terplán is biztosan haladt előre. Sajnos már az elődöntőben 
összetalálkoztak. Terplán 0:2-ről fordított, majd a döntőt 3:0-ra nyerve az 
egyéni trófeát is Kőszegre hozta.

Boksz: Bajnoki öv Szili derekán
Harmadik nekifutásra sikerült bajnoki övet szereznie Szili Istvánnak (Gy 
17 (7KO)-V 0-D 2). A svájci frenkendorfi klubban versenyző kőszegi fiú az 
UBF (Universal Boxin Federation) betöltetlen középsúlyú címének övéért a 
német Mathias Zamskival (13(3KO)-1-0) nézett farkasszemet. A második 
menettől kiütközött Szili fizikai fölénye. Először a harmadikban padlóztatta 
ellenfelét. A 6. menetben az ötödik leütés után a mérkőzésvezető beszün-
tette az egyenlőtlen küzdelmet. A 18. profi győzelemmel végre megvan a 
cím. Reméljük, nem törik meg István lendülete, és magasabban jegyzett 
szervezeteknél is csúcsra ér!

Triatlon: Három OB érem
A Fadd-Domboriban rendezett OB előtt a Triatlon Klub utolsó felkészülési 
állomásán, a Marcaliban rendezett versenyen, minden adott volt a minő-
ségi felkészüléshez: ragyogó idő, gyönyörű környezet a Marcali Gyógyfür-
dő területén, ötvenes medence, jól követhető hullámos futóterep, minőségi 
ellenfelek. A kis kőszegi csapatból Nyul Marcell, Neudl Gábor, Virág Kinga 
megnyerte korcsoportját. Hóbor Lehel és Hóbor Eszter a dobogó harmadik 
fokára állhatott.
A felkészülési versenyek után következhetett a fő verseny: az országos baj-
nokság. A fiatalok három bronzérmet hoztak Fadd-Domboriból. Nyul Marcell 
harmadik helyen ért célba, egyéniben. Az újonc fiú és a gyermek leány csapat 
tagjai is felállhattak a dobogó harmadik fokára. A csapat edzője a férfi me-
zőnyben tizenhetedikként futott át a célvonalon, de a 40–44 évesek között 
nem talált legyőzőre.  Az Én-Te-Ő verseny 51–100 éves korcsoportjában a 
Varga-Karácsonyi-Pillisz hármas második helyen végzett. Hóbor Péter edző 
elégedetten nyilatkozott versenyzői teljesítményéről, egyben megköszönte 
egész évi munkájukat, és a szülőktől kapott sok-sok segítséget.
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Kedves Olvasó!

Október 12-én lesznek az önkormányzati vá-
lasztások. Az újság 34–48 oldalain közöljük a 
jelöltek választási programját, amit az érintettek 
megküldtek a szerkesztőség részére. Minden je-
lölt ugyanazt a lehetőséget kapta az augusztusi 
lapszámban leírtak szerint.

Kőszeg
Polgármesterjelöltek
HuBER LásZLó
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Kőszegiek!
24 évvel ezelőtt az első önkormányzati választás 
alkalmával kapcsolódtam be Kőszeg város köz-
életébe. Akkor 31 évesen őszintén hittem abban, 
hogy az új szabad rendszerben 10–15 éven be-
lül, szinte magától utolérjük, illetve megközelít-
jük a nyugati világ színvonalát. Sajnos hamar 

rá kellett jönnöm, hogy ez nem megy magától, 
és rengeteg áldozatot kell hozni a célok elérése 
érdekében. Akkor még bizonyára velem együtt 
sokan mások sem gondolták, hogy milyen hosz-
szú és rögös lesz ez az út. Ha visszatekintünk 
az ország és városunk akkori állapotára, akkor 
el kell ismernünk a fejlődést, de nem lehetünk 
teljesen elégedettek ezzel. Az okokat most nem 
vizsgálom, mert ez nagyon bonyolult, összetett 
és több tényező által befolyásolt folyamat ered-
ménye. A nyolcéves polgármesteri munkám so-
rán különösen megtapasztaltam a lehetőségeink 
korlátait. Tudomásul kellett venni, hogy vannak 
bizonyos megörökölt, és az adottságainkból 
eredő objektív akadályok és hátrányaink. Ezért 
már az is nagyon nagy eredménynek számít, 

hogy sikerült városunk „hajóját” úgy kormá-
nyozni, hogy közben nem kaptunk léket és nem 
futottunk zátonyra. Természetesen ezt csak saját 
erőből nem tudtuk volna elérni, kellett ehhez a 
külső, kormányzati segítség is. Ez a konszolidált 
állapot a záloga és az alapja annak, hogy újra 
elindíthassuk hajónkat immár békésebb vize-
ken a kitűzött célok felé. A hajó „legénysége” 
erre az útra jól felkészült és mindenre elszánt. 
A széljárás számunkra rendkívül kedvező, ami 
azt jelenti, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk 
hajónkat eljuttatni a kívánt célba. Céljaink na-
gyon ambiciózusak, de reálisak, megvalósítha-
tóak. Azt szeretnénk elérni, hogy néhány éven 
belül Kőszeg mások számára vonzó, kedvelt hely 
legyen, az itt lakók számára pedig nyugalmat, 
biztonságot, komfortos életteret és kiszámítható 
jövőt nyújtson.
Mindezen célok elérése érdekében már jelentős 
lépéseket tettünk. Élhetőbbé és vonzóbbá tettük 
a történelmi belvárost, 50 év után felújítottuk, 
fejlesztettük kiemelkedő épített örökségünket 
a Jurisics-várat és rövid időn belül használat-
ba vehetik a gyógyulni vágyók az új, korszerű 
követelményeknek is megfelelő egészségügyi 
központot. Aktív közreműködésünkkel megala-
poztuk a város és a térség számára várhatóan 
óriási jelentőségű KRAFT projekt megvalósítá-
sát, melyet a Magyar Kormány kiemelt prog-
ramként támogat.
Tisztelt Választópolgár!
Ahhoz, hogy közös hajónk célba is érjen, a min-
denre elszánt legénység mellé kell egy tapasztalt 
kapitány, és egy jó első tiszt is. Ezen feltételekkel 
mi rendelkezünk. Az is fontos, hogy az útirányt 
betartsuk, a jó útról ne térjünk le. Még véletle-
nül se tegyünk kitérőt, vagy netán vargabetűt. 
Hogy ezt elkerüljük, arra kérem, hogy október 
12-én bízza meg a Fidesz-KDNP „legénységét” 
és jó magamat Kőszeg „hajójának” célba jutta-
tásával.

Huber László polgármesterjelölt

RáBA KáLMáN
JOBBIK
Ahhoz, hogy az önkormányzati választásokon 
felelősségteljes döntést hozhassunk Kőszeg jö-
vőbeni polgármesterének személyéről, elenged-
hetetlen, hogy megismerjük a jelöltek szakmai 
rátermettségét, választási programját, valamint 
emberi tulajdonságait. Ideje szakítani az elmúlt 
évtizedek gyakorlatával: Kőszegnek nem hamis 
prófétára és kinevezett politikai helytartóra, ha-
nem értékelvű, tisztességes és számon kérhető 
vezetőre van szüksége. Első és legfontosabb 
célkitűzésem, hogy eggyé kovácsoljam a kő-
szegi társadalmat, hiszen a helyi gazdaságfej-
lesztés egyik alapfeltétele a közösségfejlesztés. 

VáLASZTáSO
K

Önkormányzati választások 2014. október 12.
Városunkat nem fideszesek, emeszpések és 
jobbikosok lakják, hanem kőszegiek, éppen 
ezért helyben nincs értelme a politikai acsarko-
dásnak: Kőszegen mindannyian otthon vagyunk. 
Ha Kőszegért újra együtt tudunk dolgozni, akkor 
leszünk képesek meghatározni azon célkitűzése-
inket, amelyek élhetőbbé és gazdagabbá teszik 
városunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
minden polgármesterjelölt bemutassa választási 
programját, hiszen célok nélkül nem lehet va-
lós eredményeket produkálni. Kőszeg gazdasági 
életében a szolgáltató szektor dominál. Ebben 
a kategóriában a legtöbb lehetőséget az üzleti 

szolgáltatások kínálják, ezért programomban 
ezek az elemek kiemelt prioritást kapnak. A tu-
rizmus és szolgáltatás az elmúlt huszonnégy év-
ben is fontos szerepet játszott városunkban, de a 
legfontosabb beruházások nem generáltak plusz 
vonzerőt, sőt rendre kudarcba fulladtak (Bálház, 
régi Balog Iskola, Jurisics-vár). Sajnos sok he-
lyütt Kőszeget már csak „egynapos” városként 
csúfolják, ez lett a város letűnt politikai korsza-
kainak végkifejlete, ezt eredményezte a koncep-
ciótlanság és nemtörődömség. A helyi közösség 
erejével és segítségével olyan Kőszeg-program 
megalkotását tervezem, amely a fizetőképes ke-
reslet igényeit teljes mértékben kielégíti. Kőszeg 
a turisztikai lehetőségek tárháza. Napjainkban 
virágkorát éli az adrenalin turizmus, amely a 
kaland és a veszély átélésével csalogathatja 
városunkba a turistákat. Ennek példáján meg-
építjük, majd folyamatosan bővíteni fogjuk a 
kőszegi Jurisics Miklós Kalandparkot. A városba 
érkező turistáknak és a helyiek részére egyaránt 
kifejlesztünk egy folyamatosan működő ingye-
nes mobilkommunikációs marketing szolgálta-
tást M-Kőszeg néven.  A fiatalok szórakozása és 
közösségi élete is nagyon fontos a számomra, 
ezért minden pályázati lehetőséget megragadok 
annak érdekében, hogy városunkban létrehoz-
zam az Ifjúsági és Rendezvényházat (IR-ház), 
melyben sportolásra, koncertezésre, valamint 
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zenés teadélutánok megrendezésére kialakított 
közösségi helyiségek kerülnének kialakításra. Az 
IR-házban ingyenes használatú internet-terem 
és egy száz fő befogadására alkalmas multiplex 
mozi is helyet kapna. És végül a legfontosabb, a 
munkahelyteremtés. Polgármesterként mindent 
megteszek majd azért, hogy legalább egy olyan 
céget a városunkba csábítsak, mely magas hoz-
záadott értékű termék előállításában érdekelt. 
Győzzön a Jobbik!

TóTH GáBOR
Független
Tősgyökeres kőszegi, katolikus családból szár-
mazom. Világlátásom a családomra is jellemző 
polgári értékrendet tükrözi. Édesanyám Tóthné 
Márffy Ildikó. Üzemgazdász, az Aranygyűszű Rö-
vid-és Divatárubolt tulajdonosa. Édesapám Tóth 
Sándor, borász. A Tóth Pincészet tulajdonosa. 
András öcsém közgazdász, borász.  
A Jurisich Miklós Gimnázium két tanítási nyelvű 
tagozata után a Veszprémi Egyetemen majd a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán tanultam. Bo-
rász, idegenvezető, utazás-és rendezvényszerve-
ző menedzser képesítésekkel rendelkezem. An-
golul és németül felsőfokon beszélek. Az Írottkő 
Natúrpark turisztikai alelnöke vagyok.
Kezdetben az Írottkő Hotel, majd a sárvári Spirit 
Hotel, később egy tiroli öt csillagos superior mi-
nősítésű szállodában dolgoztam értékesítés és 
marketing területen. Idegenvezetőként az Egye-
sült Királyságon kívül főképp Franciaországban, 
a Benelux-államokban, Németországban és 
Ausztriában dolgozom. Fentiek mellett a közös 
családi vállalkozás, a Tóth Pincészet szőlészeti és 
borászati feladatai töltik ki napjaimat. 
Az idén elültetett szőlő 4 év múlva terem. A 
jelenlegi vezetés 8 év termésével rendelkezik.  
Hogy milyen eredménnyel azt ítéljék meg Önök 
október 12-én. 
Főbb feladataink, amelyek megvalósításával a 
város újra élő és még élhetőbb lesz: 
–  Civil élet. Hozzátartozik a városhoz a sok-sok 

egyesület, alapítvány, civil kezdeményezés. 
Nélkülük nem lenne Kőszeg az a város, amit 
szeretünk. További támogatásuk elengedhe-
tetlen.

– Kátyúmentes út. Ritka, mint a cipőbolt Kő-
szegen. Nem toldozni-foltozni kell. Tervszerű-
en, az egész városban, teljes szélességben újra 
kell aszfaltozni az utakat. Nagy költséggel jár, 
de ezt a problémát nem lehet már máshogy 
megoldani. 

– Kreatív város – fenntartható vidék. 
KRAFT. Nagyszabású fejlesztés, számos kul-
turális és infrastrukturális beruházással. Egye-
dülálló lehetőség, több milliárd forint állami 
és EU-s támogatással. Élni kell vele!

– Munkahelyek.  Szükség van kreatív, szak-
képzettséget igénylő, hozzáadott értéket elő-
állító vállalatokra, startup cégekre. Tévedés 

ne essék: nem ők fognak kopogtatni az ajtón. 
Nekünk kell őket megkeresni és meggyőzni, 
hogy Kőszeget válasszák! 

– Pályázatok. Minden lehetőséget meg kell 
ragadni. A pályázati pénzek 90 %-a uniós. 
Brüsszelben nem azt nézik, hogy milyen „szí-
nű” egy magyar kisváros. Kidolgozott, szüksé-
ges, profin megírt és lebonyolított fejlesztések 
nyernek.

– Parkolás. át kell gondolni a jelenlegi rend-
szert, ésszerűbbé, hatékonyabbá kell tenni. 

– Strand. Wellness fürdő. Négyévente min-
denki megígéri. Terület és víz van hozzá. 25 év 
alatt azonban még csak tervek se születtek. 
Én nem ígérem meg. De megépítjük. 

– Szociális ellátás. Komolyan felül kell vizs-
gálni a jelenlegi rendszert és a rászorulók tá-
mogatására forrást kell biztosítani.

– Temető. 20 éve megoldatlan ügy!  
Beszédek, szalagátvágások, reprezentálás he-
lyett: dolgozni kell. Kőszegért.   
Pártok, szervezetek nyomása és elvárása nélkül 
Kőszegért szeretnék dolgozni, átgondolt és elő-
remutató fejlesztéseket véghezvinni. 
Lendületet Kőszegnek!

Tóth Gábor

Pártlisták
EUrÓPAFÓrUM-VAS MEgYE EgYESÜLET

Pfeiffer Tibor1. 
Tóth Jenő2. 
Temesvári Tibor László3. 
Vlasics Ernő Ignác4. 
Kiss Józsefné5. 
Bístey Béla Zsolt6. 
Pukler Balázs7. 
Unger ákos8. 

FIDEsZ-KDNp
Huber László György1. 
Básthy Béla2. 
Kapy Ferenc Zoltán3. 
Kiss Zoltán4. 
Terplán Zoltán5. 
Keszei Balázs6. 
Kiss Károly Péter7. 
Sas Norbert8. 

JOBBIK
Rába Kálmán1. 
Molnár László Tihamér2. 
Benkő Péter József3. 
Mikus ágnes Mária4. 
Vizsolyiné Berács Beáta5. 
Gróf Péter6. 
Ghenta Attila Antal7. 
Krály Martin8. 

ÖSSzEFogáS KŐSzEgérT EgYESÜLET
Tóth Gábor1. 
Plechl Tibor István2. 
Gódor József3. 
Kaltenecker Milán4. 
Tarjánné Bindics Zsuzsanna5. 
Laki Gábor6. 
Táncsics András7. 
Bangáné Bakos Erzsébet8. 
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Feketéné Kappel Erika Márta
Független 

Gróf péter
JOBBIK 
Gróf Péternek hívnak, 1977-ben 
születtem Királyházán. Hét éve 
élek Kőszegen a feleségemmel 
és kilenc hónapos kislányunkkal. 
Azonban több mint húsz esztendeje 
ez a város jelenti számomra a ba-
rátokat, ismerősöket, tíz éve pedig 
már a családot is. Szomorúan ta-

pasztalom, hogy Kőszeg hanyatlik 
és hosszú évek óta nem történt 
semmilyen változás. Sőt, az itt élők 
egyre nehezebben élik meg a hét-
köznapokat, a fiatalok helyzete ki-
látástalan, az időseké kétségbeejtő. 
Meggyőződésem, hogy a rengeteg 
pénzbe kerülő látszatberuházá-
sok helyett a turizmust és a város 
infrastruktúrájának fejlesztését 
kell előtérbe helyezni. Mindennél 
fontosabb a munkahelyteremtés, 
mert ennek hiányában a fiatalok 
elhagyják Kőszeget. Ha nem tudjuk 
itt tartani őket, akkor Kőszegnek 
és gyermekeinknek nincs jövője. A 
Jobbik képviselőjelöltjeként célom, 
hogy hozzájáruljak egy élhető és 
racionálisan működő város meg-
teremtéséhez. Kőszegen változásra 

van szükség, ezeket a változásokat 
csak a kőszegiek igényeinek figye-
lembevételével lehet megvalósítani. 
A jövőben tényleges munkára, ész-
szerű forrásfelhasználásra, bevételt 
hozó fejlesztésekre, de leginkább 
felelősségteljes, a város és lakóinak 
érdekeit szolgáló, valamint számon 
kérhető városatyákra van szükség.

Kapy Ferenc
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegiek!
Kapy Ferencnek hívnak, 1960-ban 
születtem Kőszegen. Nős vagyok, 
két felnőtt gyermekem van. Gim-
náziumba Kőszegen jártam, felső-
fokú végzettségeimet a pécsi JPTE-
en, TF-en és a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szereztem. Szakvizsgá-
zott közoktatási vezető és szakértő 
vagyok. 2005 óta az Evangélikus 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és 
Kollégiumban tanítok.

Nagy megtiszteltetésként ért a 
felkérés, hogy szülővárosomban a 
FIDESZ-KDNP Szövetség jelöltje-
ként mérettessem meg magam az 
1. számú választókörzetben. Fon-
tosnak tartom, hogy városunkért 
és a körzetben lakókért minden tő-
lem telhetőt megtegyek.  Munkám 

VáLASZTáSO
K

Kőszeg – 1. választókörzet képviselőjelöltjei

eredményességét nagyban segíthe-
ti, hogy az elmúlt négy év során az 
önkormányzat Kulturális, Oktatási, 
Szociális, Egészségügyi és Sport 
Bizottságában tevékenykedtem. 
Fontos feladat, hogy az új, modern 
egészségház körzetünk polgárai 
számára gyorsan és kényelmesen 
megközelíthető legyen. Lényeges és 
mindig aktuális kérdés az úthálózat 
karbantartása, felújítása, e problé-
ma megoldása érdekében mindent 
el fogok követni. Tisztában vagyok 
vele, hogy sok a tennivaló, de egyet 
ígérhetek, szorgalmat, becsületet, 
tisztességes, elkötelezett munkát a 
város polgárai érdekében.
Kérem, szavazatukkal támogassák 
személyemet és a FIDESZ  -KDNP 
polgármesterjelöltjét! 

Plechl Tibor 
Összefogás Kőszegért Egyesület 
Plechl Tibor István vagyok 45 éves. 
Kőszegen születtem. Iskoláimat Kő-
szegen, Szombathelyen, a főiskolát 
Pécsett végeztem, épületgépész 
üzemmérnöki és műszaki tanári 
diplomát szereztem. Családommal 
együtt több generáció óta itt élünk. 
Jelenleg, mint műszaki tanár dol-
gozom, de a közigazgatásban és a 
magánszférában is helyt álltam. A 
mai városi politizálást sajnos, hal-
lássérült emberek beszélgetésének 
érzem, mert ha hangosan kiabá-
lunk, csak azt hallják meg azok, 

akik nevünkben helyettünk a mi 
felhatalmazásunk alapján döntöt-
tek. Miért kívánok mégis beszállni 
ebbe a küzdelembe? Mert úgy gon-
dolom, hogy munkával lehet szol-
gálni a közösséget! A körzet fontos 
kérdésének az utak járdák helyre-
állítását, kerékpárút létesítését, a 

csapadékvíz-elvezetés biztonságos 
megoldását, a zöldterületek, Gyön-
gyös-patak partjának karbantartá-
sát tartom. A fiatal, itt élő családok 
gyermekei számára biztonságos 
játszóterek kialakítását tartom fon-
tosnak. Legyen élhető a környezet, 
ahol egészségesen, biztonságban 
felnőhetnek. Úgy gondolom, az új 
szemlélet képes erre. Nekem, az em-
ber az érték, nem pedig a hatalom. 
Az 1-es körzet képviselőjelöltjeként 
a személyem legyen a meghatáro-
zó, tiszteletdíjamat is a körzetemre 
kívánom fordítani! A fenti közös cél 
megvalósításához kérem bizalmu-
kat és támogatásukat!
Összefogással – Kőszegért!

Pukler Balázs 
Európafórum -
Vas Megye Egyesület
Megtiszteltetés számomra, hogy 
felkértek a képviselőjelöltségre az 
egyesület színeiben. 
Büszkeséggel tölt el, hogy egy is-
mert egyesületet képviselhetek. 
Képviselői megbízatásom esetén 
szeretnék az egyesület nemes cél-
kitűzéseiből részt vállalni. Mind-
amellett a kőszegi polgárokért még 
hatékonyabban tevékenykedni az 
önkormányzati testületben. 
Sajnos meg kell állapítanom, és han-
got kell adnom annak, hogy nagyfo-
kú félelem uralkodik napjainkban 
a köztisztviselők, közalkalmazottak, 
kormánytisztviselők körében azzal 
kapcsolatban, hogy véleményüket 
és elképzeléseiket érvényre juttat-
hassák, mert akkor munkahelyük 
veszélybe kerülne. Megértem a fé-
lelmüket, de most talán tehetünk ez 
ellen úgy, hogy elmegyünk szavazni 
az egyesület jelöltjére, mert a sza-
vazófülkében senkitől és semmitől 
nem kell félni, nem lesz következ-
ménye annak, ha nem a jelenlegi 
párthatalom, hanem az Európafó-
rum-Vas Megye Egyesület képvise-
lőjelöltjére teszik le a voksukat.
A képviselőtestületbe való beju-
tásom esetén továbbra is segíteni 
fogjuk közintézményeinket mind 
anyagi, mind gyakorlati vonatko-
zásban. Erre volt példa, amikor 
elvállaltuk a városi könyvtár vizes 
blokkjainak festését.  Folytatjuk a 
beázásokkal küzdő Bezerédy Im-
re-ház lakóinak segítését lakásuk 
rendbe  hozatalában. 
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tásom esetén kiemelt figyelmet 
szeretnénk fordítani a BE-JÓ, és a 
Danc-Jeam tánccsoport tagjainak 
még nagyobb anyagi támogatásá-
ra,  mint eddig, ezzel csökkentve a 
tagok családjainak kiadásait.

Vizsolyiné Berács Beáta 
JOBBIK
Vizsolyiné Berács Beátának hívnak, 
Magyar Gárda és Jobbik szimpati-
záns vagyok. 1974-ben születtem 
Miskolcon, 1999-ben, a jobb is-
koláztatási és munkalehetőségek 
miatt költöztünk Kőszegre. Számí-
tásaink csak részben váltak be: fér-
jem kénytelen külföldön dolgozni, 
és félek, gyermekeim sem tudnak 
tanulmányaik végén munkát találni 
a városban. Telenor ügyfélszolgála-
tosként eltöltött majd egy évtized 
alatt azt tapasztaltam, hogy szám-
talan kőszegi család jár hasonló ci-
pőben. A városból hiányzik az ipar, 

a termelés, mert döntéshozóink 
tájvédelmi, műemlékvédelmi kifo-
gásokkal megakadályozzák, hogy 
valós értékeket előállító cégek tele-
püljenek a városba. Ha változtatni 
akarunk, ahhoz le kell cserélni a 
teljes vezető garnitúrát, mert az 
elmúlt évtizedben bebizonyosodott, 
nekik nem érdekük a változás. Ha-
vonta zár be egy helyi vállalkozás, 
akinek iskolája vagy nyelvtudása 
van, az menekül innen. A legérté-
kesebb polgárainkat veszítjük el és 
gyakran olyanok jönnek helyettük, 
akik csak a bűnözési statisztikákat 
színesítik. A város kizárólag ide-
genforgalomból nem él meg, mi-
nőségi, környezetbarát termeléssel 
és EU-s szinthez közelítő munka-
bérekkel hozhatjuk haza férjeinket, 
tarthatjuk itthon gyermekeinket.  
Amennyiben egyetért a leírtakkal, 
kérem, tiszteljen meg azzal, hogy 
szavazatával támogat!

Belváros megújítását ki kell terjesz-
teni a hegy felé, valamint a Gyön-
gyös u., árpád tér, Pék u., Hegyalja 
u. irányába. Kérem, támogasson 
bizalmával, és segítse munkánkat 
felvetéseivel, javaslataival is!

 

Laki gábor   
Összefogás Kőszegért Egyesület
Laki Gábor vagyok, az Összefogás 
Kőszegért Egyesület képviselője-
löltjeként pártatlanul, szakmailag 
megfontolt döntésekkel szeretném 
segíteni Kőszeg fejlődését. 
Kétgyermekes, Ausztriában is dol-
gozó kőszegi kisvállalkozó vagyok. 
Boltom – a Laki Téka – a legjobb 
példája annak, hogy a változó 
környezetben, a piac elvárásainak 
megfelelő kínálatot kell nyújtani. 
Kinevetnének, ha még ma is vide-
okazettákat próbálnék bérbe adni, 
de én is kinevettem volna azt a Ven-
dégem, aki 20 évvel ezelőtt inter-

netezni akart volna. Városunknak is 
folyamatosan változó kihívásokkal 
kell megküzdenie. Korábban a ha-
társávot óvtuk, és csehszlovák tu-
ristákat fogadtunk, ma a szeszélyes 
időjárás viszontagságaival találjuk 
szemben magunkat, és az egykori 
gyártelepeket kellene tartalommal 
megtöltenünk. A mobilitás növeke-
désével városunk lakosságának et-
nikai összetétele is változik, féltem 
Kőszeg nyugalmát, közbiztonságát! 

Básthy Béla
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegiek!
Básthy Béla vagyok, 1988 óta 
kőszegi lakos, feleségemmel négy 
gyermeket nevelünk. Kamaszko-
rom óta minden Kőszeghez és a 
kőszegiekhez köt: a gimnáziumi 
évek, a civil, egyházi majd közéleti 

szerepvállalás, az ifjúságom, a csa-
ládalapítás és a munka. Németta-
nári diplomám megszerzése után 
tolmácsként, majd a politika terü-
letén dolgoztam. A FIDESZ-KDNP 
jelöltjeként a választók 2006-ban, 
majd 2010-ben is megbíztak a 2. 
választókörzet képviseletével, a 
képviselő-testület pedig az alpol-
gármesteri feladatokkal. Nem is-
merek lelkesítőbb érzést, mint részt 
venni egy kőszegi ötlet, ügy, prog-
ram, beruházás megvalósításában. 
Köszönöm, hogy politikusként eb-
ben sosem voltunk egyedül, mindig 
számíthattunk az Önök ötleteire, 
segítségére, együttműködésére!
A következő öt évet nagy tervek-
kel kezdjük el. Hisszük, hogy külső 
partnereinkkel és Önökkel együtt 
megújíthatjuk Kőszeget! A minden 
eddiginél erősebb kormányzati tá-
mogatást közösen kell városunk 
javára fordítanunk. Választókör-
zetemben ez főleg a csapadékvíz-
elvezetés, az utak, járdák, közte-
rületek és a műemlék épületek 
fejlesztése terén ad feladatot. A 
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Kőszeg – 2. választókörzet képviselőjelöltjei

Kőszeg intézményrendszere alapos 
reformra érett meg. Fiatalos, jól 
képzett, rugalmas Kőszegi Szak-
embereket látnék szívesen a helyi 
hivatalokban.  A magyar és uniós 
forrásokat lokálpatrióta kreativi-
tással, helyi ötletekkel kell ötvözni, 
csak így fejlődhet Kőszeg! Ehhez a 
munkához ajánlom szorgalmam, 
tapasztalatom, kitartásom. 
Összefogással – Kőszegért!  

Unger ákos
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
Kitüntetésnek érzem, hogy az Eu-
rópafórum-Vas Megye Egyesület 
felkért a választáson való képvise-
lőjelölti indulásomra.  
Kihívásnak tekintek elébe. Felmerült 
bennem a kérdés, hogy a rendszer-
változás óta hány önkormányzati 
képviselője volt már a városunk-
nak, akik semmit sem tudtak tenni 
azért, hogy továbblépjünk onnan, 
ahonnan 1990-ben elindultunk. 
Gondolok itt az utak állapotára, a 
hiányzó munkahelyekre, a város 
tisztaságára, a fiataloknak nyúj-
tandó alternatív életlehetőségekre. 
Kérdésem, hogy miért vállalták a 
képviselőséget: A megélhetésért? 
A hírnévért? 
Minden elismerésem az egyesületé, 
amely kormányzati támogatás nél-
kül, és nem az adófizető polgárok 
pénzén színvonalas munkát vég-
zett. Sok kőszegi támogatásával 
több, mint 600 000 forintot tudott 
összegyűjteni a városunkban mű-
ködő civil szervezetek, és különfé-
le közintézmények támogatására. 
Biztos vagyok abban, hogy tovább-
ra is így fog tenni, amelyben sze-
mélyemmel szeretném erősíteni és 
bízom abban, hogy október 12-én 
a körzetemben élők a személyemre 
adják le szavazatukat.
A képviselőtestületbe való beju-
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vel ezelőtt költöztem, azóta is itt élek 
feleségemmel és három gyerme-
kemmel. 2010-től a megyében élő 
lakosság bizalmának köszönhetően 
négy évig dolgoztam a Vas Megyei 
Közgyűlés képviselőjeként. Munkám 
során kizárólag az emberközpon-
túságot tartottam szem előtt, ha 
lehetőségeim engedték mindig har-
sányan kiálltam Kőszeg városának 
érdekei mellett. Többek között sike-
rült megakadályoznom azt is, hogy 
központilag csökkentsék a kőszegi 
gyógypedagógiai intézményben 
tevékenykedő pedagógusok óraszá-
mát. Bana Tibor közreműködésével 
megvalósulhatott, hogy az egyik kő-
szegi intézmény számára 60 millió 
forintos gyorssegélyről szóló indít-
vány kerüljön az országos költségve-
tés elé. A zökkenőmentes működé-
séhez szükséges pénzforrást sajnos 
Kőszeg nem kaphatta meg, mert a 
Fidesz már a bizottsági ülésen lesza-
vazta. Az elmúlt négy esztendőben 
folyamatosan képeztem magamat, 

jelenleg is közgazdaságtant, helyi 
gazdaságfejlesztést és vidékfejlesz-
tést tanulok a mosonmagyaróvári 
egyetemen. Nagy megtiszteltetés 
lenne, ha a megszerzett tudást a 
városban élők szolgálatába állíthat-
nám. Meggyőződésem, hogy Kőszeg 
számára a város vonzerejének mi-
nőségi javítása, valamint a kellően 
átgondolt funkcióbővítő fejlesztések 
nyújthatnak rövidtávon előrelépést.

VáLASZTáSO
K

Kőszeg – 3. választókörzet képviselőjelöltjei

Bistey Béla zsolt
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
56 éves nős, négy leánygyermek 
édesapja vagyok. Negyedik uno-
kánk születését várjuk pedagógus 
feleségemmel, akivel 33 éve élünk 
házasságban. 40 éve a vendéglá-
tás-idegenforgalom területén dol-
gozom. Civil egyesület elnökeként 
13 éve  a szociálisan rászorult, hát-
rányos helyzetű gyermekek, csa-
ládok támogatása célkitűzésünk. 
Kérem, szavazatukkal segítsenek 
abban, hogy munkámmal segít-
hessek továbbra is ezeken a csalá-
dokon. A képviselő-testületbe való 
bejutásom esetén kiemelt figyelmet 
szeretnék fordítani az utak felújítá-
sára, elsődlegesen a körzetemben 
lévő Kiss János utcáéra.
Ezen kívül nagy erővel fogom tá-
mogatni a Kőszegen lévő civil szer-
vezetekkel, történelmi egyházakkal, 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
ápolt jó kapcsolat fenntartását.

gódor József 
Összefogás Kőszegért Egyesület 
Az Összefogás Kőszegért Egyesület 
jelöltje vagyok, amely egyesület 
több mint 200 karton csokoládét 
osztott ki a kőszegi óvodákban. 
Kőszegen lakom a Várkör 18-ban. 
Környezetvédelmi szakmérnöki 
diplomám van. A hármas számú 
választókerület képviselője voltam 
8 éven keresztül. 
Feladatomnak érzem a következőket:
– A rosszul sikerült csendrendelet 

módosítását,
– a helyi járatos buszközlekedés 

újraindítását,
– a távolsági és helyi járatos busz-

állomás áthelyezését, megtartva 
a jelenlegi megállókat, 

–  a régi Balog iskola és a Bálház 
hasznosítását (kisajátítással),

–  a testületi ülések tévéközvetíté-
sének visszaállítását (ne sumá-
kolhasson a testület),

–  a belvárosi műemlék társashá-
zak és magánházak felújításának 
segítését (adó- és hitelkedvez-
mények biztosítása).

– „A piac korszerűsítését és a város-
major fejlesztését – magántőke 
bevonásával – a tűzoltóság kor-
szerű körülmények közé való áthe-
lyezésével el kell indítani.” (Huber 
László, 2010. szeptember 29. Kő-
szeg és Vidéke, választási ígéret). 
Nem ígérgetjük, megvalósítjuk! 

– Nyüzsgő belvárost! Több progra-
mot, rendezvényt egész évben.

Összefogással – Kőszegért!   

Kiss zoltán
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegiek!
Több generációs kőszegi család-
ban születtem 1962-ben. A Jurisich 
Miklós gimnáziumban tanítok föld-
rajzot, és pénzügyi ismereteket. 
Szabadidőmben a családommal való 
együttlét mellett, legszívesebben sző-
lőnkben dolgozom. Négy éve vagyok 
a hármas számú körzet képviselője. A 
belvárosban három, az útburkolatát 
tekintve rossz állapotban lévő „ut-

cánk” van. Ezek közül a Chernel utca 
már jövő év augusztusára megújul, 
de kiemelt helyen szerepel a Kiss 
János és a Dózsa György utca teljes 
rekonstrukciója is. A város egészét 
nézve fontosnak tartom, hogy az 
újonnan kiépülő ipari park funkcióval 
is meg legyen töltve, hiszen a város-
ban élőknek nagy szükségük lenne 
új munkahelyekre. A kőszegiek és a 
turisták részéről is nagy az igény, a 

városképet is színesítő hangulatos 
teraszokra, vendéglátókra, de a hely-
ben lakók pihenéshez való jogát is 
figyelembe kell vennünk. A belváros-
ban élőkre a parkolási lehetőségek 
területén jobban oda kell figyelnünk. 
A közbiztonság terén szorosabb 
együttműködésre van szükség a la-
kossággal és a rendőrséggel, hogy 
az éjszakai rongálásokat is meg-
akadályozzuk. Jelentős kormányzati 
segítséggel igen nagy beruházások 
kezdődnek Kőszegen, többek között 
a belvárosban is. Ezen tervek meg-
valósulásán szeretnék dolgozni az 
Önök segítségével! Kérem, támogas-
sanak a szavazatukkal!

 

rába Kálmán 
JOBBIK
1974-ben születtem Körmenden, 
Kőszeg városába tizenhét esztendő-

Kőszeg – 4. választókörzet képviselőjelöltjei

Bodovics László
Független

giczy József 
Független  
A független jelző ne tévesszen 
meg senkit, én ugyanis ugyanaz 
vagyok és maradok, aki voltam! 

Négy éve vagyok Kőszeg város 
képviselőtestületében a pénzügyi, 
majd a szociális bizottság tagja. 
Sokat tanultam és tapasztaltam 
ez idő alatt. A világot/várost meg-
váltanom ugyan nem sikerült, de 
úgy érzem, hogy nem volt hiába-
való eddigi ténykedésem. Kőszeg 
a rendszerváltás (?) óta adós a 

valódi fejlődéssel. Lenne mit be-
pótolni! A pártok, a politikusok 
csatározásai, az egyéni és hatal-
mi harcok, a látszat tevékenysé-
gek helyett ideje lenne a valós 
munkának. Megfelelő szakmai 
vezetéssel, hiteles képviselőkkel 
hiszem, hogy sikerül városunkat a 
fejlődés útjára állítani. Programo-

mat, terveimet most nem részlete-
zem, mert szinte minden területen 
változásra lenne szükség. Kőszeg 
az ország egyik legcsodálatosabb 
helye. Szeretem ezt a várost, az 
itt élő embereket, szeretek itt élni. 
Szeretném, hogy Önök is jól, vagy 
jobban érezzék itt magukat, és az 
ide látogató vendégek is szebb él-
ményekkel gazdagodjanak.
Kéréseikkel, kérdéseikkel eddig is 
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nek, akik nem csak munkabérért, 
hanem Kőszegért is dolgoznak. 
Ehhez kérem támogatásukat!
Összefogással – Kőszegért! 

Terplán zoltán
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegiek!
45 éves, születésem óta Kőszegi 
lakos vagyok. Lakhelyem és mun-
kahelyem is választó körzetemben 
van, 20 éves lányom Budapesten 
tanul. Tanárként dolgozom 22 éve, 
testnevelést, informatikát és mate-
matikát tanítok a Bersek iskolában. 

Korábban már dolgoztam úszómes-
terként a kőszegi strandon, ezt újra 
át akarom élni. Több szállal kötődöm 
jelenleg is a Kőszegi Sport Egyesü-
lethez. Társasházi közös képviselő-
ként dolgoztam 5 éven keresztül. 
Választókörzetemben a forgalmi 
túlterheltség a Rákóczi – Rohonczi 
út kereszteződésében csúcsosodik 
ki, ahol zebrákra is szükség len-
ne.  A TESCO mögött lévő Pogányi 
út kiépítése a lakótelep felé sokat 
enyhítene ezen a túlterheltségen. 
Utak, járdák rendbetétele halasz-
hatatlan feladat. Szükséges a busz-
pályaudvar korszerűsítése. 
Nagyon fontos a minél több mun-
kahely biztosítása, meglévő kőszegi 
vállalkozások előnyben részesítése, 
a már elkészült fejlesztések óvása, 
idős emberek segítése. A határ 
közeliség minden pozitívumának 
kihasználása, városunk idegenfor-
galmának fejlesztése. Célom a civil 
szervetek támogatása, a kőszegi 
sportélet segítése, fejlesztése. 
Szükség van egy biztonságos ke-
rékpárútra az Abért-tóig ill. a ha-
tárig, rendszeres munkakapcsolatra 
városunk országgyűlési képviselő-
jével, ágh Péterrel a városunk ere-
jét meghaladó fejlesztésekben. 
Kérem, szavazatukkal támogassák 
a kitűzött célok megvalósítását!

körében 198 aláírást gyűjtöttünk 
munkájuk megmentése érdeké-
ben. Sikeres volt a közbenjárásunk, 
mert ma már dolgoznak volt és az 
új munkavállalók is.
 

Táncsics András 
Összefogás Kőszegért Egyesület
Tisztelt Választópolgárok, Kedves 
Kőszegiek!
Nyolc év önkormányzati munka 
után kérek Önöktől támogatást. 
Bár rendezett, egyensúlyban levő 
költségvetésről hallani állandóan, 
a valóság azonban más. Az elmúlt 
négy évben semmit sem változott a 
város gazdasági szerkezete, a költ-
ségvetési egyensúlyt csak állami 
pluszpénzzel sikerült fenntartani.  
Huber László és csapata ismét kon-
cepció nélküli 4 évet hagy maga 
után. Nem volt, és ma sincs terv, 
hogy honnan hová akar eljutni ok-
tatásban, egészségügyben, szociál-
politikában, város- és infrastruktu-
rális fejlesztésben. 
Nem megengedhető, hogy míg a 
döntő többség becsületesen fizet 
adókat, addig egy növekvő réteg 
több százezres, milliós lakbért, és 
közüzemi számlákat halmoz fel. 
Szigorú szabályozással meg kell 
állítani városunkba érkező kalando-
rokat. Várjuk a beruházni és fejlesz-
teni akarókat, a lusta naplopókat 
NEM. Nem halogatható, körzetektől 
függetlenül hozzá kell látni az utak, 
járdák rendbetételéhez. Fel kell újí-
tani, és bővíteni kell a parkolókat. 

Sajnos fiataljaink nem érzik élhető-
nek a várost. A város által nyújtott 
nagyrendezvények nem elégítik ki 
igényeiket. Kevés a diplomás, jól 
fizető álláshely. Tanult fiataljaink el-
vándorlásával szegényebb lesz a vá-
ros, és fiatalok nélkül jövő sincsen. 
A hivatalban többségében, főként 
kulcspozícióban nem kőszegiek 
dolgoznak. Olyan kőszegiek kelle-

nyeit. Tudok különbséget tenni jó és 
rossz között, döntéseimet a lelkiis-
meretemre hallgatva hozom meg. 
Szeretném visszaadni a képviselő 
szó eredeti jelentését: közvetlen 
kapcsolatot teremteni egy körzet 
lakossága és a városvezetés közt. 
Ha úgy érzi, hiányzik a hangom a 
testületből, akkor kérem, támogas-
son szavazatával!

Pfeiffer Tibor
Európafórum -
Vas Megye Egyesület
Örömmel értesítem Önöket, hogy 
az Európafórum-Vas Megye Egye-
sület jogot szerzett az önkormány-
zati választáson való induláshoz. A 
szentírásból vett idézett: „Ne félj, 
csak higgy!” (Márk 5,36) erősít 
meg abban a meggyőződésemben, 
hogy a szabadság szele, a demok-
rácia harmóniája megvalósulhat az 

egyesület által azzal, hogy van vá-
lasztási alternatíva. Kívánom a jó-
érzésű embereknek, hogy mindezt 
a mostani választáson megtapasz-
talhassák. Tegyenek azért, hogy ez 
az eszme megvalósulhasson közös 
érdekeinkért! Ne mulasszák el ezt 
a lehetőséget! 
Szeretném megkérni a Liszt Ferenc, 
Munkácsy Mihály, Rákóczi Ferenc, 
Sáncárok, Táncsics Mihály utca, és 
a Petőfi tér lakóit, hogy szavaza-
tukkal csakis az én jelöltségemet 
támogassák, mert eddigi munkám 
alapján garanciát adhatok arra, 
hogy legyen érdekképviseletük az 
önkormányzati testületben. 
A képviselő-testületbe való beju-
tásom esetén különös figyelmet 
fordítok arra, hogy befektető cé-
gek területet kaphassanak gyárak, 
üzemek, csarnokok létrehozására, 
amellyel munkát  kínálhatnak a 
dolgozni kívánó embereknek. Ilyen 
kezdeményezésünk volt, amikor a 
Kőszegi Ruhaipari Zrt. dolgozóinak 

és a jövőben is megtaláltak foga-
dó óráimon, vagy a könyvesbol-
tomban, illetve. a 06 70 3170150 
mobilon, és a koszegkonyv@gmail.
com e-mailben. Kérem Önöket, 
hogy okt.12-én szavazatukkal tá-
mogassanak, hogy folytathassam 
képviselői szolgálatomat!

Mikus ágnes 
JOBBIK
Mikus ágnes Máriának hívnak. 
1984-ben születtem Pesten. Hon-
foglaló nemzetségből származom, 
felmenőim egytől egyig katonatisz-
tek voltak. A kőszegi Jobbik alapító 
tagja vagyok. 1993-ban kerültem 
Kőszegre állami gondozottként, 
tanulással és szorgalommal ön-
erőből törtem ki onnan, ahonnan 
keveseknek sikerülne. Kereskedel-
mi végzettséget szereztem, eladó-
ként dolgozom egy kőszegi áru-
házban. Római katolikus vagyok, 
hívő. Egyik kiemelt feladatomnak 

tekintem a hátrányos helyzetűek 
gyámolítását. Vérlázítónak tartom, 
hogy vezetőink százmilliókat szór-
nak el a Jurisics-vár „csoki színű” 
vakolására, miközben egyre több 
kisgyermek jár szakadt cipőben, 
ócska ruhákban, a város fele pedig 
egyik napról a másikra él. Nem va-
gyok közigazgatási vagy gazdasági 
szakértő, de ismerem az élhetőbb 
városra vágyó fiatalok, és a gond-
talan pihenésre vágyó idősek igé-
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Nagyon fontos, hogy Kőszegen a 
nagy álmok mellett az objektivi-
tást keressük. Meggyőződésem, 
hogy csak a fenti eszmerendszer az, 
amely mentén gondolkodva és cse-
lekedve lehet esély terveink meg-
valósítására úgy, hogy az városunk 
minden lakosát szolgálja. 

Kiss Józsefné
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
Önkormányzati képviselőjelölt-
ként szeretnék indulni az október 
12-én tartandó önkormányzati 
választáson.
A rám bízott utcák a Deák Ferenc, 
Faludi Ferenc, Gyöp, Írottkő, Posztó, 
Rohonci, Tüskevár utca, és a Velemi 
utca 1-32. szám. Megkérem a 
felsorolt utcák  lakóit, hogy szava-
zatukkal támogassák jelölésemet. 
Azért vállaltam el az Európafórum-
Vas Megye Egyesület felkérését, 
mert programja vonzó és hiteles 
alapokon nyugszik, amely sikereket 
halmozott éveken át a kőszegiek 
körében. Én is részese lehettem 
ennek számtalan alkalommal. Az 
egyesület egyedüli női jelöltjeként 
elsősorban a női választópolgárokat 
kérem, a szavazáson támogassanak 

annak érdekében, hogy nőhessen a 
nők közéleti szerepvállalása. Olyan 
képviselő akarok lenni, aki szemé-
lyesen felkeresi havonta egyszer 
a választóit saját lakásukon, aki 
megkérdezi, hol, hogyan, miben 
tudna segítségére lenni a kőszegi 
polgároknak. Ehhez kérem, a sza-
vazatukkal tiszteljenek meg. 
A képviselőtestületbe való bejutá-
som esetén nagy figyelmet szeret-
nék fordítani arra,  hogy a 6 éve 
jól működő egészségügyi témájú 
előadások folytatódjanak, amellyel 
elősegíthetjük a közvetlenebb or-
vos-beteg beszélgetéseket.

VáLASZTáSO
K

Kőszeg – 5. választókörzet képviselőjelöltjei

Bangáné Bakos Erzsébet
Összefogás Kőszegért Egyesület 
Tisztelt Választók!
Az Összefogás Kőszegért Egyesü-
let jelöltje vagyok, amely egyesü-
let évekig szervezte és irányította 
az ingyenes nyári sporttáborokat 
Kőszegen. 
Bangáné Bakos Erzsébet vagyok, 
lakóhelyemen az 5. számú válasz-
tókörzetben indulok képviselője-
löltként.
1970-ben születtem Kőszegen, 
azóta is – kisebb kihagyással – itt 
élek, két lányomat nevelem Velemi 
úti lakásunkban. A Jurisich Miklós 
Gimnáziumban érettségiztem, je-
lenleg a Fertődi Polgármesteri Hi-
vatal pénzügyi osztályvezetőjeként 

dolgozom. Ingatlankezelési ügy-
intézőként ismertek meg sokan, a 
Kőszegi Városgondnokság alkalma-
zottja voltam évekig, sokat tapasz-
taltam az önkormányzati tulajdonú 
lakások, társasházak ügyes-bajos 
dolgairól, ezen keresztül, a kőszegi-
ek problémáiról. Eddig is figyelem-
mel kísértem a város pénzügyeit és 
a továbbiakban fontosnak tartom a 
gazdasági helyzet javítását. 2007-
ben főiskolai diplomát szereztem 
Székesfehérváron, majd 2012-ben 
Sopronban végeztem közgazdász-
ként.
Célom a helyi közéletben való ak-
tív részvétel, szeretném szakmai 
tudásomat kisvárosunk hasznára 
fordítani!
A lakótelepen – az utca emberét 
is meghallgatva – legfontosabb 
problémának az utak minőségét 
látom, ennek megoldását érzem 
egyik fő feladatomnak. Az eddigi 
munkáim és tanulmányaim során 
megszerzett tapasztalataimat ka-
matoztatva, szeretnék a lakótelepi 

társasházak lakóinak segítséget 
nyújtani a jelenleg egyik legfonto-
sabb energetikai pályázatok felku-
tatásában, benyújtásában. 
Összefogással – Kőszegért!  

ghenta Attila 
JOBBIK
1986. október 20-án, ab-
ban az erdélyi kisvárosban, 
Kézdivásárhelyen születtem, ahol 
Gábor áron az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc idején 
öntötte a rézágyukat. Édesanyám 
Teodóra, édesapám Antal. Becsü-
letes, kétkezi munkából élő szülők 
gyermeke vagyok. Erdélyi ma-
gyarként a Causescu-korszak ide-
jén hamar megtanultam, hogy az 
élet nem egyszerű, főleg úgy, hogy 
magyar anyanyelvünkön kívül más 
nyelven nem voltunk hajlandóak 
beszélni. Családom rendkívül val-
lásos élete nagy hatással volt rám, 
ezért a felsőfokú tanulmányaimat 
a Kézdivásárhelyi Református Kol-
légiumban kezdtem el, ahol teo-
lógia-filológia szakon végeztem. 
Tanulmányaim befejeztével meg-
nősültem. Feleségemmel közösen 
döntöttünk úgy, hogy Magyaror-
szágra költözünk, hiszen gyerme-

künket nem akartuk olyan helyen 
felnevelni, ahol magyar származá-
sunk miatt rendre kiközösítenek. 
2007-ben egyenesen Kőszegig 
jöttünk. 2010 elején kezdtem el 
dolgozni óceánjáró hajókon, ahol 
elvégeztem a Barmanager szak-
mát. Dolgoztam még Párizsban, 
és az angliai Birminghamben. 
Szinte minden munkahelyemen a 
legmagasabb rangú beosztásban 
tevékenykedtem. 2014-ben az el-
viselhetetlen honvágy és családom 

hiánya miatt hazatértem. Életem 
során sok mindent láttam és ta-
pasztaltam, de számomra tovább-
ra is a tisztesség és a becsület a 
legfontosabb.

Keszei Balázs
FIDEsZ-KDNp
49 éves vagyok, öt év megszakí-
tással 1979 óta élek Kőszegen. 
Feleségemmel két egyetemista és 
egy általános iskolás gyermekün-
ket neveljük.

Gimnáziumba Kőszegen jártam, 
okleveleimet a József Attila Tudo-
mányegyetemen, az Erdészeti és 
Faipari Egyetemen, a Budapesti 
Műszaki Egyetemen illetve a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen 
szereztem. Biológia-kémia szakos 
középiskolai tanár, környezetvé-
delmi szakmérnök, szakvizsgázott 
közoktatási vezető, gyakorlatve-
zető mentortanár vagyok. 1999-
től a Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium igazgatóhelyettesi, 
2014-től az igazgatói munkakörét 
töltöm be.
Tisztelt Választópolgár!
Hazánk gazdasági és morális fel-
emelkedése – véleményem szerint 
– csak akkor lehetséges, ha min-
den felelősségteljes döntést nem-
zeti, keresztény gondolkodás mód 
vezérel! 
Kiemelt feladatnak tartom a nem-
zet megerősítését a családközpon-
túság, az oktatás, a tudomány és a 
környezettudatosság szempontjá-
ból. A valódi gazdasági, társadalmi, 
emberi értékteremtés és értékmeg-
őrzés csak így lehetséges. Az okta-
tást stratégiai ágazatnak tartom, 
országunk és városunk jövőjének 
érdekében is.
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Kaltenecker Milán 
Összefogás Kőszegért Egyesület 
Tisztelt Választók, Barátaim!
Az Összefogás Kőszegért Egyesület 
jelöltje vagyok, amely egyesület a 
város összes homokozóját feltöltöt-
ték friss homokkal, illetve 5 éven át 
védnökséget vállaltak a vár játszó-
tér felett. 

1973-ban születtem Kőszeg város-
ában, tehát tősgyökeres kőszeginek 
vallom magam. Feleségemmel és 
két fiúgyermekemmel élünk Kőszeg 
városában. Iskoláimat Kőszegen, 
középiskoláimat Szombathelyen, 
valamint Budapesten végeztem. 
Eredeti szakmám szerint vendég-
látós vagyok, ámbár 1996-tól át-
nyergeltem a mélyépítő profilra. 
1996 óta saját közmű és útépítő 
vállalkozást üzemeltettem, ahol 
számos problémát oldottunk meg 
az Önkormányzat illetve a helyi 
polgárok igényei szerint. 2008-tól 
külföldön dolgoztam, de 2012-től 
édesapám helyi építőipari vállalko-
zásában dolgozom. 
Legfőbb támogatóm az Összefogás 
Kőszegért Egyesület szándékait és 
hitvallását a magaménak érzem, 
tehát lehetőség szerint a jövőben 
is segítem munkájukat, és osztom 
nézeteiket a kőszegi polgárok ja-
vára. Célkitűzéseim között főképp 
kiemelnék, egy úgynevezett helyi 
„Üvegzseb” programot, amely a 
beruházások átláthatóságát, tartal-
mát hivatott vizsgálni. 
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Kőszeg – 6. választókörzet képviselőjelöltjei

Kappel Sándor
Független

Kiss Péter
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegeik!
Nyolc éve vagyok Kőszeg Város 
Képviselő-testületének a tagja, 
az utóbbi négy évben a Városfej-
lesztési Bizottság elnöki feladatait 
láttam el. Az elmúlt időszakban 
a város egy látványos fejlődésen 
ment át, hét év alatt 3,5 milliárd 
Ft-t fordítottunk fejlesztésekre. 
Kérem a Kedves Olvasót, tekintse 
át az Ön érdekében megvalósított 
beruházásokat. Tudom, hogy az 
utak állapota nagyon érdekli a la-
kosságot. Az elmúlt évben 25 mil-
lió Ft-ot fordított erre a célra az 
önkormányzat. Az indokolt helye-
ken a nagyobb útfelületek kaptak 
egybefüggő aszfaltot. Szeptem-

berben ez a munka ismét elkez-
dődött. Kritikus pont a hegyekből 
lezúduló esővíz elvezetése. Rövi-
desen elkészül – az egész városra 
vonatkozóan – a vízkárok elhá-
rítási terve. Az elmúlt év végén 
megtörtént a Károlyi Mihály utca 
és Sigray utca kereszteződésénél 
a csatornarendszer átépítése. A 
fejlesztések folytatását, bővítését 
tekintem feladatomnak a több-
ségi érdek mindenkori figyelembe 
vételével. Többségi érdek az is, 
hogy a KRAFT okán gyarapodó 

beruházások résztvevői legyenek 
a kőszegi vállalkozások a pályáz-
tatási rendszer előírásainak szi-
gorú betartásával. Az ipartestület 
alelnökeként ezért a célért, egy-
egy feladathoz kötött konzorcium, 
vállalkozói csapat létrehozása 
érdekében dolgozom. Kőszegen 
születettem. Mindenki kőszegi, aki 
a város érdekeit szolgálja. A közös 
munka, az összetartás az egyetlen 
járható út. Ehhez kérem, a Kedves 
Olvasó segítségét, szavazatát!

Krály Martin 
JOBBIK
1993-ban, Szombathelyen szület-
tem. Az Élelmiszeripari és Szak-
képző Iskolában érettségiztem, 
jelenleg a CNC-forgácsoló szak-
képesítés megszerzésén tevékeny-
kedem. A Jobbik ifjúsági tagozatát 
alakulása óta vezetem Kőszegen. 
Fiatal koromnál fogva legfőbb cél-
kitűzésem közé tartozik a város-
unkban élő fiatalság szórakozási 
feltételeinek és életkörülményei-
nek javítása, valamint a fiatalabb 
korosztály számára nélkülözhetet-
len közösségi terek megteremtése. 
Számomra elfogadhatatlan, hogy 
az életképes ifjúság elvándorol 
Kőszegről. A 15–20 éves korosz-
tály számára városunkban a sza-
badidős tevékenységet a céltalan 
lődörgés és a parkokban való 

bandázás testesíti meg. Terveim 
között szerepel egy olyan Ifjúsági 
és Rendezvényház (IR-ház) kivi-
telezése, ahol a fiatalok művelőd-
hetnek, sportolhatnak és amatőr 
zenekarok koncertjein múlathatják 
szabadidejüket. Az épületben szín-
vonalas internettermet is kiala-
kítanánk, de lennének a házban 

pingpongasztalok és kondi gépek 
is. IR-házban akár egy újonnan 
alakult kőszegi amatőr színjátszó 
társulat is otthonra lelhet. Fontos-
nak tartom, hogy a fiatalok részt 
vegyenek egy széles spektrumú 
közösségi élet kialakításában. Ha 
élhető jövőt szeretne gyermeké-
nek és unokáinak Kőszegen, akkor 
kérem, támogasson szavazatával! 
Ne feledje: a jövőt nem lehet 
megállítani!

Tóth Jenő 
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
58 éves kőszegi villanyszerelő-
mester vagyok a kőszegi Kromberg 
és Schubert Kft.-nél.
Miért szeretnék képviselő lenni?
Mert szeretném megmutatni, ho-
gyan is kellene egy képviselőnek 
a munkáját végeznie. Tisztessége-
sen, az általa képviselt közösség 
érdekében, az őt megválasztók 

iránti alázattal. Mert szeretném, ha 
végre tényleg az itt élők alakíthat-
nák a sorsukat. Tisztában vagyok 
azzal, hogy először a bizalmat kell 
megszereznem, mert csak ennek 
birtokában lehetek méltó módon 
képviselő. A helyi problémákat, 
mindennapokat testközelből is-
merő, a közösséggel együtt élő, 
annak érdekeit érvényesítő em-
berként. Egy az itt élők közül. Aki 
úgy gondolja, hogy helyem van a 
képviselőtestületben, kérem, sza-
vazzon rám!
A képviselő-testületbe való beju-
tásom esetén nagy figyelmet sze-
retnék fordítani arra, hogy olyan 
képviselő legyek, akit az év minden 
napján elérhetnek gondjaikkal, ne-
hézségeikkel. Szükségesnek tartom 
azt, hogy a körzetek lakói egy hó-
napban többször is találkozhassa-
nak képviselőjükkel.
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Kőszeg – 7. választókörzet képviselőjelöltjei

Benkő Péter
JOBBIK
Benkő Péternek hívnak, 1952-ben, 
Szombathelyen születtem. 1976-
ban költöztem Kőszegre, azóta élek 
a kőszegi lakótelepen feleségem-
mel és két gyermekemmel. Minden 
szerénység nélkül állíthatom, hogy 
a lakótelepi közösségben eltöltött 
negyven esztendő nemcsak szemé-

lyemet formálta eggyé a panelhá-
zakban élők problémáival, hanem 
mérhetetlen tenni akarással is 
felvértezett. Valójában azért fogad-
tam el újra a Jobbik megtisztelő 
felkérést, mert úgy érzem, hogy az 
elmúlt négy évben az ígéretek el-
lenére semmilyen érdemi változás 
nem történt a lakótelepiek életmi-
nőségében, sőt, lakókörnyezetünk 
lassan egy álmos és élhetetlen be-
tondzsungellé változik. Nem titkolt 
célunk, hogy a lakótelepen élők 
környezetét érintő kérdésekben és 
döntésekben az eddigieknél sokkal 
eredményesebb képviseletet tud-
junk biztosítani az önkormányzati 
testületben. Számomra elfogadha-
tatlan, hogy az esetleges hálózati 
hőveszteség és a hőelosztás rossz 

rendszere miatt a lakótelepen 
élők csillagászati fűtésszámlákat 
fizetnek. Meggyőződésünk, hogy 
a lakótelep energiaellátásának 
rehabilitációja sokat könnyítene a 
panelházakban élők anyagi hely-
zetén. A kőszegi lakótelep az ott-
honunk, nem pedig egy városrész, 
ahol üres ígéretekért cserébe olcsó 
szavazatokra ácsingóznak a politi-
kai hiénák! A kőszegi lakótelepen 
otthon vagyunk!

rába László
Független
Rába László vagyok, 51 éves, nős, 
két nagylány édesapja.
1983 óta élek Kőszegen. 2002 
óta vagyok önkormányzati kép-
viselő.

Mind a három ciklusban a lakóte-
lepen indultam, az első kettőben 
egyéniben nyertem a körzetet. 
2010-ben második lettem. 2014-
ben kérem a választópolgárok bi-
zalmát, amennyiben megkapom, 
újra aktívan dolgozom a 7. vá-
lasztókörzetért, a lakótelepért.
Nemcsak a tenni akarás, hanem a 

ténylegesen elvégzett munka fon-
tos, Önökkel, Önökért.

sas Norbert
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Kőszegiek!
MEGÚJULÓ KŐSZEGÉRT, MEG-
ÚJULÓ LAKÓTELEPÉRT!
Sas Norbert vagyok, 35 éves pá-
lyázati szakember, egy gyönyörű 
kisbaba boldog édesapja. Életem 
meghatározó éveit Kőszegen töl-
töttem, és gyermekemet is itt sze-
retném felnevelni.                            
Gyerekkorom óta aktívan sportolok, 
és fontosnak tartom, hogy idősek és 
fiatalok egyaránt egészséges életet 
éljenek, ezért képviselőként min-
dent meg fogok tenni, programok 
szervezésével, igazi, élő lakótelepi 
közösség kovácsolásával.
Kőszegiként és családom révén is 
tapasztalom a lakótelepiek min-
dennapos problémáit, ezért célja-
im között szerepel a lakótelepen 
több parkoló kialakítása, útjaink, 
járdáink rendbetétele, körzetünk 
tisztán tartása, valamint az induló 
panelprogram lehetőségeinek ki-
használása. Európai Uniós pályáza-
ti szakemberként szeretném minél 

több európai uniós támogatáshoz 
hozzásegíteni lakótelepünket.
A Fidesz-KDNP városvezetésnek 
köszönhetően sikerült a TáVHŐT 
megmenteni a csődtől. Tovább kell 
fejlesztenünk az energiaszolgálta-
tót, hogy a rezsicsökkentés előnyeit 
a leginkább kihasználhassuk.
A városvezetésnek köszönhetjük a 
Jurisics-vár fejlesztését, a történelmi 
belváros megújulását, a hamarosan 
elkészülő Egészségház megépítését, 
valamint a Balogh iskola felújítását. 
Ezt az utat szeretném folytatni!

Az Ön segítségével, kormánypárti 
képviselő-testülettel újítsuk meg 
Kőszeget és lakótelepünket! Szá-
mítok Önre, Ön is számíthat rám!

Vlasics Ernő Ignác
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
Törzsgyökeres kőszegiként minden 
erőmmel azon szeretnék dolgozni, 
hogy ne a pártok bérencei irányít-
sák városunk életét. 
Elsőre eleget tettem Pfeiffer Tibor 
elnök úr kérésének, akinek min-
den szavát elhittem eddig is, és az 
egyesület munkája és programja 
ismeretében vállalok jelöltséget az 
Európafórum-Vas Megye Egyesület 
munkájában. Érzésem szerint csak-
is az egyesület eszmeisége és rá-

termettsége mozdíthatja el város-
unkat a pozitív gazdasági változás 
irányába. Már akkor szimpatikus 
volt a magatartásuk, amikor el-
sőként a bezárt Kőszegi Ruhaipari 
Zrt. dolgozói körében 198 aláírást 
összegyűjtöttek azért, hogy közben 
járjanak munkájuk megmentéséért. 
Ez tiszteletre méltó, és hálás szívvel 
köszönjük az egyesület vezetősé-
gének ez irányú figyelmességét. 
Kérem a kőszegieket, hogy csakis 
az egyesület jelöltjeire adják le sza-
vazataikat, és ne feledjék el azt a 
sok önzetlen munkát, amit értünk 
kőszegiekért tettek! Megérdemlik, 
hogy a következő testületben részt 
vállaljanak városunk jobbá tételé-
ben. Kőszeg szülötteként ígérem, 
hogy megválasztásom esetén kép-
viselni fogom választókörzetemet 
az életét meghatározó ügyekben. 
Bízom szavazatukban. Találko-
zunk október 12-én a választáson 
az Űrhajósok útja, a Rohonci és 
Velemi u. 34-36 lakóival. Kérem 
Önöket, személyemet szíveskedje-
nek támogatni. 
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Kőszeg – 8. választókörzet képviselőjelöltjei

Huber László
FIDEsZ-KDNp
Tisztelt Választópolgárok!
Bizonyára van Önök között olyan, 
aki meglepődik azon, hogy pol-
gármester miért akar képviselő 
is lenni. Ez nem példa nélküli, 
az előző polgármesteri ciklusom-
ban egyúttal képviselő is voltam. 
Akkor ennek főleg takarékossági 
okai voltak. Most elsősorban nem 
ezért gondoltam erre, hanem 
ismerve a város teljes egészé-
nek mindenféle problémáját, a 
legösszetettebb, legtöbb gond-
dal küzdő körzet képviseletét 
szeretném fokozottan felvállalni. 

Ez a 8-as választókerület. En-
nek része Kőszegfalva városrész 
is, ahol felnőtté válásomig él-
tem, tehát ismerem az ottaniak 
múltbéli és jelenlegi problémáit, 
törekvéseit. Úgy gondolom, hogy 
ez a Kőszegfalviaknak is jó lehet. 
A körzet másik része a város déli 
peremén, nagyon vegyes terü-
leten fekszik. Jelentősebb utcái 
az Alsó körút, a Kórház utca, a 
Gábor áron utca és a Dr. Ambró 
Gyula utca. A legtöbb utca úthá-
lózata rendkívül rossz állapotban 
van, melyen csak jelentős fejlesz-
téssel lehet majd érdemi javulást 
elérni. Fokozott figyelmet igényel 
itt az új Egészségház indulásá-
val, működésével kapcsolatos 
minden probléma. A város gaz-
dasági, ipari területei is ebben 
a körzetben vannak, melyeknek 
a fejlesztése nem csak a város 
egészének fontosak, hanem en-
nek a városrésznek a fejlődését 
is meghatározzák. Kérem, hogy 
mindezek képviseletével bízza-
nak meg engem október 12-én.

Molnár László 
JOBBIK
Molnár Lászlónak hívnak, 1949-
ben születtem Szombathelyen. 
Több mint húsz esztendeje élek 
Kőszegen, ahol vállalkozóként 
üzemeltetem a város határában 
található ajándékboltot. 2013-

ban Kőszeg legtöbbet adózó vál-
lalkozójaként köszöntöttek fel, 
miközben a Rákosi-korszak gya-
korlatát követve megfosztottak 
a dohánytermékek árusításának 
jogától. Gépész üzemmérnök és 
munkavédelmi szakmérnök diplo-
mával rendelkezem. Az évtizedek 
alatt elsajátított tudásomat, ké-
pességeimet szeretném jövőbeli 
munkám során Kőszeg városának 
szolgálatába állítani. Legfőbb 
célkitűzésem, hogy a városban 
működő vállalkozókat érdekszö-
vetségbe tömörítsem, melynek 
képviselője tanácskozási joggal 
állandó tagja lenne a képviselő-
testületnek. Kőszegfalva sorsát 
szívügyemnek tekintem, hiszen 
vásárlóim zöme a településen él. 
Szomorúan tapasztalom, hogy az 
elmúlt évek Kőszegfalva életében 
az elszalasztott lehetőségekről 
szóltak, hiszen Kőszeg agglome-
rációs övezetének is tekinthető 
község rendszerint kimaradt a 
fejlesztésekből. Számomra meg-
döbbentő, hogy néhány politikus 
megpróbálja csapdába csalni 
Kőszegfalvát az önkormányzati 
választásokon. Amennyiben a te-
lepülés ugyanazt a személyt vá-
lasztja polgármesternek és kép-
viselőnek is, akkor Kőszegfalva 
képviselő nélkül marad, a testü-
let csak tizenegy fővel működhet 
majd.

Tarjánné Bindics zsuzsanna 
Összefogás Kőszegért Egyesület
Tisztelt Választópolgárok!
Az Összefogás Kőszegért Egyesü-
let jelöltje vagyok, akik az összes 
kőszegi óvodát játékokkal töltöt-
ték fel. 
Tarjánné Bindics Zsuzsannának 
hívnak, a 8. számú választókerület 
képviselőjelöltje vagyok.
46 éves vagyok. 23 éve élek Kő-
szeg Kőszegfalvi városrészén. 2 
gyerekem van: egyik a Jurisich 
Miklós Gimnázium 9. osztályos ta-
nulója, a másik 4. éves hallgató a 
PTE védőnői szakán.
A Soproni Kft.-nél dolgozok, ügy-
intézői munkakörben 1995 óta. 
Közgazdász végzettséggel rendel-
kezem. Tagja vagyok Kőszegfalva 
négy egyesületének, melyek köny-
velését is én intézem. Két éve a 
Kőszegi Egyházközség tagja is 
vagyok.

Eddig is sokat tettem Kőszeg-
Kőszegfalva városrészért (köny-
velés, társadalmi munkák, Orso-
lya-nap stb.). Szeretném folytatni 
a megkezdett munkát, kibővítve 
körzetem kőszegi utcáival.
Célom az utak, járdák és vízelveze-
tő árok rendbe tétele, felülvizsgála-
ta, a Vasút utca újbóli megnyitása, 
az Abért-tó tisztántartása.  Folytat-
ni és támogatni szeretném Kőszeg 
Kőszegfalvi városrész rendezvénye-
it, bevonva a hozzánk csatolt kő-
szegi utcákkal. A helyi közéletben 
való aktív részvétellel szeretném 
szakmai tudásomat a kisváros ja-
vára fordítani.
Hiszem, hogy „Kőszegfalváért” csak 
az tud tenni, aki itt él ebben a kö-
zösségben.
Összefogással – Kőszegért!  

Temesvári Tibor László
Európafórum-
Vas Megye Egyesület
Az Európafórum-Vas Megye Egye-
sület felkért, hogy vállaljam el a 
rám bízott választó körzet érdeke-
inek képviseletét a következő ön-

kormányzati testületben. Örömmel 
vállaltam a jelöltséget. Félve vállal-
tam, mert nem vagyok kőszegfalvi 
lakos, de úgy gondolom, mivel 
Kőszeg egy része is bent van a vá-
lasztó körzetemben, méltón, agilis, 
hozzáértő módon képviselném 
mind a falu, mind a város érdekeit. 
Nem tudja az egyesület az adófize-
tők pénzéből gazdálkodó pártok-
nak költségvetését túlszárnyalni, 
amit a választásokra fordítanak. 
Mi nem a pénzre alapozzuk az ígé-
reteinket, hanem szívvel-lélekkel, 
minden tudásunkkal a kőszegiekért 
fogunk dolgozni. Szeretném, ha a 
kampányt követő időszakban mi-
nél inkább egymás segítése, és az 
egymással való törődés kerülhetne 
előtérbe. Én ezért szeretnénk dol-
gozni. Kőszeg vonatkozásában nem 
a pártoknak, hanem a kőszegiek-
nek kell megoldani problémáikat. 
Ezt ígérjük mindazoknak, akik ránk 
adják szavazatukat, mert meggyő-
ződésünk, hogy ha összefogunk, 
nagyarányú győzelmet aratunk. 
Kérem, szavazatukkal erősítsenek 
meg kezdeményezéseimben a vá-
lasztás napján, október 12-én.  
A képviselő-testületbe való bejutá-
som esetén megoldom, hogy a Gá-
bor áron utca teljes körű felújítása 
megvalósulhasson, így segítve az 
utcában élőket egy nagy problé-
májuk megoldásában. Ki fogok állni 
a kőszegfalvi tűzoltószertár befeje-
zése, a ravatalozó rendbehozatala 
mellett az áNTSZ előírása miatt, és 
figyelmet fogok fordítani a csapa-
dék víz rendezésének kérdésére is.
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Települések jelöltjei 
Polgármesterjelöltek

BOZsOK
 
Darabos Béla
Független
Darabos Béla vagyok, 1995. óta 
lakom szeretett kis falumban, 
Bozsokon. A húsz év alatt aktívan 

kivettem a részemet a falu életé-
ből. Szeretem az itt élő embereket, 
a gyerekeket, a fiatalokat és az idő-
sebb korosztállyal is megtaláltam a 
„közös hangot”. Négy évvel ezelőtt, 
2010-ben kerestek meg fiatalok és 
idősebbek, hogy induljak el az ön-
kormányzati választásokon polgár-
mesterjelöltként. Örömmel tettem 
eleget a felkérésnek és vállaltam 
a falu irányítását. Azt tudtam, hogy 
nem könnyű a feladat, de mindig is 
bátran vállaltam a kihívásokat. Ne-
héz körülmények között kezdtük el 
a munkát, de tudtuk a befektetett 
energia meg fog térülni, képvisel-
hetjük kis falunk lakóit, öregbíteni 
tudjuk Bozsok hírnevét. Elröppent 
a négy év, a felpördült közösségi 
életben alig vettük észre az idő 
múlását. Most is sokan arra kértek, 
hogy vállaljam a polgármester-
jelöltséget, mert elégedettek az 
elvégzett munkával. Természetesen 
ez nem ment volna a testület tag-
jai, a lelkes lakosság és a segítőik 
nélkül. Ezúton is köszönöm min-
denkinek, aki kivette részét Bozsok 
mozgalmas életének szervezéséből, 
a rendezvények lebonyolításához 
időt és energiát nem kímélve lelke-
sen hozzájárult.
Sok a teendő, amihez ismét szük-
ség lesz az összefogásra. Bízom 
abban, hogy Bozsok töretlenül fej-
lődni fog és megmarad a Kőszeg-
hegyalja egyik gyöngyszemének. 

Ígérem, hogy ezentúl is a falu ér-
dekeit fogom szolgálni azért, hogy 
az itt élők jól érezzék magukat, a 
hozzánk látogatók érezzék Bozsok 
vendégszeretetét. 

*
Szenteleki Norbert
Független

CáK

Paukovics Józsefné
Független
Tisztelt Cákiak!
Komolynak, de leginkább fontos-
nak tartom, hogy egy településért, 
annak lakosságáért vállalhatunk 
felelősséget. 

Paukovics Józsefné vagyok, nyolc 
éve tevékenyen veszek részt Cák 
község életében, első ciklusban 
képviselőként, 2010-től polgár-
mesteri felelősség tudatában dol-
gozom a lakosság érdekében. Nem 
volt mindig és minden probléma 
egyértelmű, de közös akarattal és 
elhatározással megtaláltuk a meg-
oldásokat. Elkészült a közkedvelt 
játszótér, a Csobogó-forrásház, a 
Közösségi Házat részben felújítot-
tuk, ugyanígy a lakosság támogatá-
sával a ravatalozót, a Tűzoltó-szer-
ház megújult, a híres pincesorunk 
használatát átvettük, és felelősség-
gel gondozzuk 2013 januárjától. 
Látom az előttünk álló feladatokat: 
az útjaink, a buszmegállók, a par-
kolók megújítása, a sportpályához 
tartozó feladatok befejezése, a tu-
rizmus élénkítése, még aktívabb 
együttműködés a civil szervezetek-
kel. Mindez csak akkor sikerülhet, 
ha együtt és egymásért dolgozunk. 

Meggyőződésem, hogy az „együtt és 
egymásért” élteti a falunkat. Elszánt 
vagyok Kőszeghegyalja egységéért.
Igazi cáki lévén szeretném folytatni 
a megkezdett munkát a fellendülés 
időszakában is, amikor a kis falvak 
jobb reményekkel indulhatnak a 
jövőbe. A tenni akarásomat tudom 
garantálni, „toronyórát” nem ígé-
rek, mert az felelőtlenség lenne. 
Hiszem, hogy a cákiak a cákiakkal 
a cákiakért tudnak dolgozni.

*
Táncsics Péter
Független

gYÖNgYÖSFALU

Barabás Kornél
Független

*
geröly zoltán
Független

*
Molnár zoltán Tihamér
Független

*
Nádor István Dezső
Független
Tisztelt  Választópolgárok!
Nádor István vagyok, 1952-ben 
születtem Pécsett. Vas megyében 
1977 óta, Gyöngyösfaluban 15 éve 
élek. Építőmérnök vagyok, felesé-
gem szintén. Két gyermekünk, és 
két drága kis unokánk van. Fiúnk 
sajnos fogyatékkal élő fiatalember, 
autista. Sorsán keresztül megis-
mertük az igazi emberi problémá-
kat, ezért igyekszünk segíteni a 
rászorulókat.

Egyetlen munkahelyem a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt, 
melyet 16 éven keresztül vezettem 
is. Munkatársaimmal sok szakmai 
sikert értünk el, közülük talán a 
Lukácsházi árvíztározó megépí-
tésére vagyok a legbüszkébb. Ez 

térségünknek árvízi biztonságot ad, 
míg az Abért-tavak népszerű kirán-
dulóhelyek.
Pártnak soha nem voltam tagja. A 
polgármesteri tisztséget társadalmi 
megbízatásban kívánom betölteni.
A színvonalas működés érdekében 
növelni kell pénzügyi bevételeinket, 
de uniós projektek révén több fej-
lesztés is kell községünkben. Sze-
retném erősíteni az összetartozás 
érzését, a közösségi szellemet, és 
jó szándékú lakótársaink tudását, 
energiáját településünk szolgálatá-
ba állítani. Jó és jól irányított kép-
viselő-testülettel, csapatmunkával 
mindezt elérhetnénk.
Remélem, az Ön támogatásával 
sikerrel járok, és kérem, segítsen 
majd a hétköznapokban is! 

Nádor István
*

Tar János
Független
Tisztelt Gyöngyösfalui Polgárok! 
A közéletben, az önkormányzat éle-
tében 24 éve veszek részt, a polgár-
mesteri megbízást ’93-ban kaptam 
meg Önöktől. A „mindent a faluért” 
szemléletem azóta sem változott. 
A kezdet nehéz volt, amikor kiala-

kult az önkormányzati rendszer. A 
gázvezeték és a csatornarendszer 
megépítése a múlthoz tartozik, a 
közeli évekhez a jól járható utak ki-
alakítása. Az önkormányzat szűkös 
pénzügyi keretekkel gazdálkodik, 
ezért az okos takarékosság alapvető 
cél. Ennek is lett az eredménye a 
Gyöngyház Egységes Óvoda és Böl-
csőde és a 300 adagos főzőkony-
ha átadása, amely Lukácsházával 
közös létesítmény. A mikrotérség 
közössége fontos számunkra, hiszen 
intézményeink, jegyzőségünk sok 
évtized óta együtt élnek, a falvak 
határát is csak a tábla jelzi. A járá-
sok létrehozásakor megküzdöttünk 
az egység megmaradásáért. Az 
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egység, a közös gondolkodás egyre 
erősebb a falunkban, amely felszín-
re került az idei – költségtakaréko-
san megrendezett – falunapon is. 
Az önkormányzat jó gazdálkodásá-
nak eredménye a játszótér, a sport-
pálya, a templomkert átépítése, 
amely már elkészült vagy végfázis-
ban van. Felújítottuk a hegyi utat, 
a Mocsvári-patakig aszfalton lehet 
közlekedni. A kormány is értékelte 
– 20 millió Ft támogatással – az 
önkormányzat hitel nélküli gazdál-
kodását. Így megépült a Kossuth 
utcában a járda, tervezés alatt van 
a Hunyadi és Alkotmány utcában a 
járdaépítés, és a vízelvezetés.
A jövőbeni nagy feladataink egyike 
a járdák felújítása. Látom a többi 
feladatot is, amelyek megvalósítá-
sában szeretnék részt venni. Mind-
ebben egységben, jó közösségben, 
kizárólag Gyöngyösfalu érdekében 
kívánok részt venni, és mindent 
megtenni, amely ehhez szükséges. 
Köszönöm mindenkinek a 22 év 
alatt nyújtott segítségét!

KŐSzEgDoroSzLÓ

Joó Tamás Imre
Független
Tisztelt Kőszegdoroszlóiak!
Joó Tamás Imre vagyok; négy éve 
kaptam Önöktől a polgármesteri 
megbízatást, vállalva a település 
ügyeit; konkrét tervekkel. Célom a 

szolgálat, a lakosság életminőségé-
nek javítása. A faluban 12 éve élek, 
ezt megelőzően már szembesültem 
a község erősségeivel, kiváló adott-
ságaival és a hiányosságaival is.
Az elmúlt négy évben hangsúlyt 
kapott a közösségépítés, hiszen az 
együttgondolkodó, lokálpatrióta 
csapat erején felül is képes alkotni. 
Ebben az önkormányzati ciklusban 
száznál több volt a rendezvényeink 

száma, vonzóbbá tettük a falunkat 
a vendégek számára is. Elindítottuk 
a Nyitott Pincék programsorozatot, 
a Szent György-napi Hegybejárást, 
a jelmezes farsangi és a locsoló-
bált; különféle sportprogramokat 
szerveztünk; köszöntjük a szépko-
rúakat, májusfát állítunk, Faluna-
punk egyre színvonalasabb, a Szőlő 
Napján szüretelünk; az advent is az 
életünk része. Mindezt közösen va-
lósítottuk meg, és sok minden mást 
is. A turizmus fejlesztése, amely az 
elöregedés „menekülő” útja, fon-
tos számunkra, és a Pogány-hegy 
adottságaira építve ez megvaló-
sítható. Ezen keresztül is a faluba 
lehet hozni a vállalkozásokat. Az 
iparűzési adóbevétel pedig fontos a 
szűkös költségvetés számára. Jelen-
tős eredmény, hogy a közeljövőben 
a Domino Trans Kft. egy energiafar-
mot hoz létre településünkön.
Fontos a jó kapcsolat megtartása a 
szomszédos falvakkal, és álmodjuk 
közösen a jövőnket, amit a pogá-
nyokhoz vezető kerékpárút kiala-
kításával is megtehetünk. Ősszel 
befejeződik a nyugati és a keleti ol-
dalon a járdafelújítás. Az egyik a vis 
major keretből, a másik kormányza-
ti támogatásból, amit a hitelmentes 
gazdálkodással érdemeltünk ki.
A további munkához is szükség van 
a lakosság támogatására. Minden-
kinek köszönöm a közösségért nyúj-
tott segítségét. Kérem, dolgozzunk 
együtt a jövőben Kőszegdoroszló 
fejlődésének érdekében!

KŐSzEgPATY

Májerhoffer Attila
Független

KŐSzEgSzErDAHELY

Takács Péter László
Független
Köszöntöm Kőszegszerdahely Pol-
gárait!
A falu lakosságának akaratából 
négy éve megkaptam a polgár-
mesteri megbízást, amit őszinte 
tisztelettel fogadtam el. Hittem 
és ezt meg is tapasztaltam, hogy 
Kőszegszerdahely lakossága tenni 
akar a faluért. Örömmel mondom 
el máshol is, hogy egy olyan közös-
ségben élek, amely együtt „óriásit” 

képes alkotni. Tudom, hogy ez így 
lesz a következő önkormányzati 
ciklusban is. Ezért fogadtam öröm-
mel a polgármesteri feladatok ellá-
tása érdekében kapott ajánlásokat. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek 
a négy év alatt elvégzett önkéntes 
munkát. Az élhetőbb faluért ezeket 
végeztük el a négy év alatt:
–  Járdafelújítás,
–  8 km árok kimarkolása,
–  közösségi ház kertjének rendbe 

tétele,
–  2 km út felújítása,
–  2 mezőgazdasági út rendbe tétele,
–  Pinceér kimarkolása,
–  iskola melletti árok kimarkolása,
–  temetőben lévő elöregedett fák 

kivágása, újak ültetése,
–  Petőfi és a Szombathelyi utcában 

díszfák ültetése,
–  közösségi ház külső-belső felújí-

tása,
–  csatornabekötések, folyókák ki-

alakítása (Petőfi u.),
– útkereszteződés kialakítása
 (Szombathelyi u.),
–  közterületek, temető folyamatos 

karbantartása,
–  rendezvények szervezése (pl. Fa-

lunap, Idősek napja, faludélután, 
nőnap ...),

–  előadások szervezése,
– húsvéti, adventi kézműves fog-

lalkozások tartása.
 

LuKáCsHáZA

Virág János
Független
Tisztelt Lukácsháziak!
Négy évvel ezelőtt megválasztott 
polgármesterként, a képviselőkkel 
együtt stabil pénzügyi háttérrel 
vettük át a település irányítását. A 
stabilitást négy év alatt megőriztük, 
kitartó, összehangolt munkával min-
den pályázati lehetőséget igyekez-
tünk kihasználni a több száz millió 

forint értékű fejlesztések megvalósí-
tása érdekében. Az elkezdődött vagy 
folyamatban lévő beruházásokat a 
lakosság „naponta” tapasztalhatta. 
Szőlőhegyi utak szilárd burkolatot 
kaptak, utak és járdák újultak meg, 
a Közösségi Ház alapvetően meg-
változott, elkészült a Gyöngyház 
Egységes Óvoda-Bölcsöde a 300 
adagos főzőkonyhával, megújult a 
ravatalozó. Az önkormányzat – tá-
mogatásokkal kiegészítve – aktívan 
együttműködött a helyi civil szer-
vezettekkel, akik értékes közösségi 
munkát végeztek, és pályázataikkal 
növelték Lukácsháza vagyonát. A 
szőlősgazdákkal is együttműködve 
Pincés-kemencés helyszínek kerül-
tek kialakításra, elindult a Csömötei 
szőlőhegy turisztikai célú fejleszté-
se, a sportpályán megépült a lelátó, 
a pálya és a sportöltöző. Gyűlnek a 
létesítmények átadásakor átvágott 
szalagok, amelyből bőséges a kész-

let. Azokból is, amelyeket az ipari 
létesítmények indulásakor, továb-
bi fejlesztések megvalósulásakor 
vettünk át. A falunkban működő 
cégek biztosítják a fejlődésünket. 
A velük való kiváló partneri viszony 
folyamatos fenntartására töreked-
tünk, összehangoltuk a cégek és a 
lakosság érdekeit az utak, a járdák 
építésekor.
A társfalvakkal való mikrotérség 
szemléletünket erősen megtartot-
tuk, a közigazgatási és az intéz-
ményrendszerünk is egyre jobban 
összeforr. Több fejlesztést velük 
együtt valósítottunk meg kölcsönö-
sen korrekt szemlélettel. 
Lukácsháza Önkormányzata előtt 
álló feladatok, víziók a fejleszté-
sekkel kapcsolatban a 2020-as 
ciklusra vonatkozóan településképi, 
közintézményi és gazdasági szem-
pontból is rendelkezésre állnak. 
Az október 12. után felálló tele-
pülésvezetés feladata lesz, hogy a 
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VáLASZTáSO
K

következő 5 éves ciklusban ezekből 
mit tud és akar megvalósítani.  Pol-
gármesterként a képviselő-testület 
nevében is megköszönöm az elmúlt 
négy évre szóló – választóktól ka-
pott – bizalmat. Kérem a választó-
polgárokat, október 12-én döntse-
nek felelősségük teljes tudatában!

NEMEsCsó

Kendik zoltán János
Független
Tisztelt Nemescsóiak!
Az elmúlt 4 évben polgármester-
ségem ideje alatt megvalósult az 
evangélikus templom melletti tér 
második ütemének megépítése, 
a Rózsadomb utca mindkét oldali 
járdájának felújítása, a katolikus 
templom akadálymentesítése, a 
Petőfi utca keleti oldalán lévő jár-
da, és a Kossuth utcai járda felújí-

tása.  Mindez az ott lakók egyéni 
igényeinek figyelembevételével 
valósult meg.  Felújítottuk a temető 
kerítését és kapuját, hozzá kapcso-
lódóan a hulladéktárolót. A Faluház 
a falu háza lett. A legfontosabbnak 
tartom, a testülettel összhangban, 
a Bakó utca csapadékvíz-elve-
zetésének megoldását, a Péterfy 
utcára való csatlakozó szakasz asz-
faltozását, az evangélikus templom 
mellett lévő épített csapadékvíz-el-
vezető csatorna kiváltását, a Béke 
utcai járda felújítását. Cél: a szilárd 
burkolatú utak további kialakítása.  
Szeretném, ha tovább folytatnánk 
a mezőgazdasági utakkal való tö-
rődést, elsődlegesen egy sárrázó 
szakasz kiépítésével az aszfaltos 
utak előtt, szebbé téve így falunkat.  
Támogatni kívánom a falu közéle-
tében fontos szerepet játszó Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet és a Tézsula 
Hagyományőrző Egyesületet. 
A következőekben is nyitott leszek a 

községet előbbre vivő ötletek meg-
valósítása iránt. Ahogy az elmúlt 
20 évben, ez után is maximális 
pártatlansággal intézem községünk 
ügyeit. Kérem, támogassanak a kö-
zösen végzett munka folytatásáért. 

*
Bánó András Csaba
Független

óLMOD

Hergovich Vince
Független
Nyolc éve vagyok Ólmod polgár-
mestere és büszkén mondom, hogy 
szeretnek az emberek itt élni. Nyolc 
éve 92-en voltunk, most 108 a la-
kosságszám.
Rendbe raktuk a Klasrtom ut-
cai házak előtti járdát, térkővel 
burkoltuk a templom előtti teret, 
milliókat költöttünk arra, hogy ne 
legyünk zsákfalu. Karbantartással 
mezőgazdasági és terepes autó-
val járható utat alakítottunk ki 
Kőszeg felé. Kavicsoztunk, hogy 
Kostermarienberg/Klastrom irá-
nyába tudjunk közlekedni. A köz-
ségbe vezető utakat évente 20–25 
markos férfi tisztítja, Összefogással 
új üveges buszvárót raktunk ösz-
sze. Rendbe tettük a Bellovich-
kápolnát.  Két éve „Galéria és alko-
tóházat” avattunk „Mersiceva hiza” 
néven, ahol a „Gyökerek múzeum” 
működik, bemutatva Brigovich La-

jos tanár úr összegyűjtött anyagát.
Idén pályázatból felújítottuk a köz-
ségházát, az itt lévő „fitneszterem” 
berendezését a lakosság adta. Kö-
zösségi összefogással takarítottuk 
ki a „Galériát”, és a felújítás után 
a községházát. Köszönetemet feje-
zem ki mindezekért. A képviselők 
és a polgármester sem kapott 7 
éven át tiszteletdíjat. Így tudtuk 
kifizetni a felújítás önrészét, és a 

pályázaton nyert falubusz áfáját. 
Bízom benne, hogy tudjuk folytatni 
ezt a munkát, és még ebben az év-
ben befejezzük a hiányzó aszfalto-
zást, és talán a 200 m kopott járdát 
fel tudjuk újítani. Tervezzük a „Galé-
ria és alkotóházban” a valós alkotó 
műhely indítását, amiből bevételt is 
remélhet a település. Minden lete-
lepedő ifjú házasnak lakástámoga-
tást biztosítunk. Tervezzük a ravata-
lozó azbesztpala cseréjét, és előtte 
térköves váróterület kialakítását. 
Nem önkormányzati feladatként fel 
kell újítani a Szent Márton-temp-
lomot, amihez segítséget adunk. 
Tervezzük a faluszépítő kulturális 
horvát egyesület létrehozását.
Az elért eredményekhez és a jövő 
terveihez ezúton is köszönöm a la-
kosság támogatását.

pEREsZNYE

grüll János
Független

pusZTACsó

Kollarits Kornél
Független
Kedves Pusztacsóiak!
Kőszegen, 1983-ban születtem, 
Pusztacsóban nőttem fel, Kőszeg-
patyon jártam óvodába, az iskolát 
Nemescsón kezdtem, Kőszegen 
érettségiztem.
A polgármesternek szóló bizalmat 
2002-ben kaptam meg, akkor az 
országban legfiatalabbként. Egysé-
ges és összetartó képviselő-testüle-
tet sikerült kialakítanunk, a mosta-
ni csapat nyolc év dolgozik együtt. 
A mostani önkormányzati ciklus 
elejére megvalósult a korábbi nagy 
álom: a faluban lévő utak, járdák 
jó állapotban szolgálják a lakossá-
got. Jelentős változás a játszótér, 
a faluház, és a templom előtti tér 
felújítatása, az utóbbi mellett fedett 
árkok kiépítése. Őszinte örömmel 
töltött el a közös munka eredmé-
nye, és az első Malacfesztivál meg-
rendezése, amelynek keretében 
átadtuk a lakosságnak a három 
létesítményt. Idén a harmadik Ma-
lacfesztiválra tömegesen érkeztek 
a látogatók, Pusztacsó falu neve 
összeforrt az ünneppel, és bizony 
ismertek lettünk a „nagyvilágban”. 

Ennél csak az jelentett számomra 
nagyobb örömet, amikor az ün-
nepre való felkészülések közben 
láttam, hogy egyre jobban kialakul 
az „együtt-egymásért” szemlélet és 
a gyakorlat a mindennapi életben 
is. Ennek tükrében alakult meg a 
„Pusztacsóért Egyesület”, és aki 
ide csatlakozik, növeli a közösségi 
erőt. Ettől is, de alapvetően ettől, 
lesz jobb falu. A jövőbe mutatóan 
rendbe kell tenni a külterületen 
lévő földutakat, megelőzően a víz-
elvezető árkokat. Nem mondtunk 
le a 100 hektáros honvédségi te-
rület átvételéről, a zsákfalu állapot 
megszüntetéséről. A látható fejlesz-
téseket, a mindennapi életünket, a 
tervek megvalósulását alapvetően 
segíti az iparűzési adóbevétel.
Köszönöm azokat a kéréseket, amely 
szerint a negyedik ciklusra is vállal-
jam az „együtt a csapat” szemlélettel 
a polgármesterjelöltséget. Ez a meg-
bízatás a munkáról szól, az „átadások 
egy-egy napja” jelenti az ünnepet. 
Kérésem, ünnepeljünk újra együtt!

*
Poórné Plujzer Emese
Független
Elsődleges céljaim között szerepel 
egy élhető és élő falu kialakítása, 
ami magába foglalja: lehetőség 
szerint az élelmiszerbolt visszaál-
lítását, a ravatalozó rendbetételét, 
játszótér és park továbbfejlesztését, 
gyermekes családok és nyugdíja-
sok támogatását, a közösségi élet 
újbóli kialakítását, hagyományaink 
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Tisztelt Választó Polgárok!
A megkezdett munkát fiatalos len-
dülettel, az önök bizalmából pol-
gármesterként szeretném folytatni.
Felemelkedésünkhöz szükséges: a 
közösségi összefogás megerősítése, 
közösségformáló alkalmak terem-
tésével. 
Helyi szokások, hagyományok, népi 
mesterségek megőrzése, újjáélesz-
tése.
A falu turisztikai vonzerejének nö-
velése, a fenntartható fejlődés biz-
tosítása mellett.
Gazdag történelmi örökségünk fel-
tárása és bemutatása.

Vá
LA

SZ
Tá

SO
K

és népszokásaink ápolását. Sze-
retném elősegíteni a munkába és 
iskolába járás megkönnyítését, a 
közösségi közlekedés átszervezé-
sével. Fontosnak tartom a lakosság 
folyamatos és pontos tájékoztatá-
sát, és részvételüket a falut érintő 
döntések meghozatalában. Kérem 
a település lakosait, hogy október 
12-én menjenek el szavazni, és 
tiszteljenek meg a bizalmukkal!

VELEM

Kern István
Kereszténydemokrata Néppárt
43 éves, nőtlen vagyok. Iskoláimat 
a győri bencés gimnáziumban és a 
Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men végeztem, két egyetemi dip-
lomával és több szakképesítéssel 
rendelkezem.
Dolgoztam a kereskedelemben, az 
építőiparban és a turizmusban.
Márciustól szülőfalum önkormány-
zati képviselője és alpolgármestere 
vagyok.

Én is szeretném, ha régi vágyunk 
teljesülne: községünk klimatikus 
gyógyüdülőhellyé nyilvánításával.
Így remélhetőleg újra elfoglalhatjuk 
azt a kitüntető helyet, amely minket 
évtizedekkel ezelőtt megilletett.
Céljaimat csak közös összefogással, 
az önök segítségével tudom meg-
valósítani. 
A szekeret egy irányba kell húzni: 
velem Velemért!

*
Rába ákos
Független 
Tisztelt Velemi Polgárok!
Kaptunk egy új lehetőséget, ismét 
dönthetünk, kikre van szüksé-
günk a falu irányításában. Éljünk 
vele! Nem szeretném hangzatos 
és megfoghatatlan ígéretek soka-
ságát leírni, mert hiszem, hogy a 
lakosság igényeit kell folyamatosan 
meghallgatni és azt megfelelően 
rendszerezve teljesíteni, mert ez 
a jó polgármester és a képviselő 
feladata. Célom egy lakosságbarát 
Önkormányzat, átlátható gazdálko-
dással, a nyilvánosság teljes bevo-

násával. Ehhez a szép feladathoz 
kell Velem lakosságát egyesíteni, 
a mindenkiben ott rejtőző közös 
gondolkodást felszínre hozni, és 
újra előtérbe helyezni az együtt 
haladást az egyéni érdekekkel 
szemben. Hiszem, hogy a mindig 
is híres Velem újra Kőszeg-hegyalja 
és Magyarország domináns faluja 
lehet, és a környező településekre, 
és azok lakóira barátként tekintve, 
meghatározó szerepet kaphat. Fa-
lunk fejlődésének kulcsa az önzet-
len, egyéni haszonelvűséget kizáró 
szemlélet kialakítása. Legfontosabb 
kérdés legyen mindig, hogy a dön-
tés miben szolgálja Velem rövid és 
hosszú távú céljait és miért jó ez a 
lakosságnak? Legyen végre Velem 
az adottságait kihasználva újra 
meghatározó kulturális és idegen-
forgalmi központ. A közösség eddig 
is aktív tagjaként arra kérem Önö-
ket, hogy éljenek jogukkal, jöjjenek 
el szavazni október 12-én!

*
Szél Józsefné
Független

BOZsOK
Deák Balázs, Kutits László Ernőné, 
Saufnauer Szabolcs, Sziklai Edéné, 
Hodics Andrea

CáK
Bartalos Ottó Imre, Kisné Nagy 
Mária, Nagy Lászlóné, Vargáné Gál 
Beáta

gYÖNgYÖSFALU
Kosztolánci Ferenc, Tóth árpád Jó-
zsef, Németh Gábor, Debreceniné 
Imre Anita, Vargáné Németh And-
rea Mária, Iski Gergő, Barabás Kor-
nél, Geröly József

KŐSzEgDoroSzLÓ
Borhi Szilárd István, Harmia István, 
Máté  Csaba, Petrovics István 

KŐSzEgPATY
Milos László István, Rigó József, 
Kovács László, Farkas József 

KŐSzEgSzErDAHELY
Horváth Csilla, Mersich Attila, 
Kálovicsné Káldi Bernadett, Istókné 
Tóth Erzsébet Klára, Abért Gyula 
Zsolt, Kuntner István  Lajos

LuKáCsHáZA
Pungor  László, Gulner László, Kovács 
Ildikó, Bolfán Tamás, Molnár Zsolt, 
Dr. Vágó Attila László, Csejtei Péter, 
Holdosi László, Bende Julianna

NEMEsCsó
Schrottné Mersich Klára, Hock-
Sirson András, Hock-Sirson Tímea 
Mária,  Szerdahelyi-Bánó Irén

óLMOD
Méhesné Kerekes Ildikó, Szlávich 
Péter, Hábetler Imre, Fehér Zita, 
Orbán László, Kelemen János

pEREsZNYE
Nickl Pál, Orbán Gyula, Lágler Ta-
más, Bodnár Pál

pusZTACsó
Haszon György Tibor, Szárnyas Pé-
ter Imre, Kovács László, Szárnyas 
Ferenc Zoltán, Szigetvári László, 
Lőrincz Péter

VELEM
Szabó Zoltán, Balázs József, Rába 
ákos, Katona Viktor, Kalauz Balázs, 
Kern István (KDNP), Balogh Enikő 
Éva, Bíró László

Települések – képviselőjelöltek

Abért-tó – Fotó: Kámán Zoltán
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www.sopronbank.huf

Váltson Ön is a kiemelkedô kamatokért!

Devizaváltó 
betét

FORINT ALAPÚ BETÉTNÉL
1 hónapos futamidôre évi 5,00%, EBKM 5,00% 
2 hónapos futamidôre évi 3,00%, EBKM 3,00%

A nem akciós betéti kamat jelenleg
1 hónapos futamidôre 0,10%, EBKM 0,10%
2 hónapos futamidôre 0,40%, EBKM 0,40%

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés 
további szerzôdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabály-
zata és a Sopron Bank Általános Üz-
letszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 
Az akció visszavonásig érvényes. 
A részletekrôl teljeskörûen honla-
punkon (www.sopronbank.hu) és 
bankfiókjainkban tájékozódhat.

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


