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kötnek szerződést.Írta
A templomot
körbe
és fényképezte:
kell állványozni, darut kell felállítani
a
Kámán Z.
postaépület előtti útszakaszon. A gépmonstrumnak útbontással stabil alapokat kell építeni, majd el kell végezni az
út helyreállítását. Az építés ideje alatt
a templom melletti átmenő közlekedés
megszűnik, komoly szervezést és lakossági megértést igényel ennek véghezvitele.
Írta és fényképezte: Kámán Z.
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Átadja a praxisjogot
V Á RO SHÁ Z A

Kőszeg város 3. számú felnőtt körzete háziorvosi alapellátása érdekében
dr. Dancs-Hang Dórával kötött feladat-ellátási szerződés 2019. június 30án közös megegyezéssel megszűnt. A doktornő vállalta, hogy ingyen és térítésmentesen átadja a praxisjogát az új háziorvosnak. Mezei Virág osztályvezető, mint előterjesztő augusztus 29-én a testületi ülésen arról beszélt,
hogy több irányba, az orvosi kamara hírlevelén keresztül is meghirdette
az önkormányzat a praxisjog átadását. Két érdeklődő volt, az egyiknek
még nem volt meg a szükséges végzettsége, a másik személy nem adott
visszajelzést. „Szűk a mesgye”, ahol az önkormányzat tevékenykedhet a
háziorvosi ellátás biztosítása érdekében.
Június 30-tól a 3. számú körzetben a helyettesítést Dr. Nedeczky Veronika,
Dr. Prugberger János és Dr. Pusztai Gergő vállalták 2019. augusztus 31ig. A három orvossal ezt a szerződést hosszabbította meg az önkormányzat
2019. december 31-ig. „Ők is vállalták, mert azt látják, hogy erre más
megoldás nincs” – hangzott el a testületi ülésen.
KZ
2019.09.01-től a 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje:
Hétfő: 7.30-10.00, Szerda: 7.30-10.00. Péntek: 12.30-15.00.
Szakdolgozó áll rendelkezésre: hétfő 10.00-12.00, kedd 11.30-16.00,
szerda 10.00-12.00, csütörtök 11.30-16.00, péntek 11.30-12.30 és
15.00-16.00. Tel.: 94/360-287.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám október 14-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Iskolakezdési Akció!
2015-ben avatták fel Kőszegen az új egészségházat. Aki ide a gyógyulás, jobbulás reményében belép, azt láthatja, hogy az ott dolgozók
sokat vállalnak Kőszeg lakosságáért.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: október 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: október 9.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: szeptember 18.
DR. NAGY EDINA aljegyző: szeptember 25.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 23-án (hétfőn) 17 – 18 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozótermében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 2-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő
október 7-én (hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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Tisztelt Kőszegi Lakosok!
Kőszeg Város Önkormányzata ÚJ megállapodásra jutott a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására kijelölt Közszolgáltató STKH Kft-val, így a
Közszolgáltató a lomtalanítást városunkban
a korábbi gyakorlatnak megfelelően,
a lakóingatlanok előtti közterületről történő elszállítás
rendszerében oldja meg!
Köszönjük a lakosság türelmét, megértését és nem utolsó sorban gyors
alkalmazkodását az elmúlt időszakban bekövetkezett folyamatos változtatásokhoz!!!
A Közszolgáltató kéri, hogy a lomtalanítás napján reggel 6.30-ig a
rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (szabványos szeméttároló edényzetben a méretük miatt el nem helyezhető) feleslegessé vált
nagydarabos lomhulladékot az ingatlanok elé, jól megközelíthető, de a
forgalmat nem akadályozó helyre helyezzék ki.
Lomtalanítás során kizárólag rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék (pl. bútor, kanapé,
ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg,) kihelyezése megengedett!
TILOS kihelyezni: zöldhulladék, szelektív hulladék, állati tetem,
trágya, bontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC
csésze stb.), lapátos, zsákos hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.festék, fáradt olaj, üzemanyagos göngyöleg stb.), elektronikai hulladék.

2.körzet 2019.09.21.
1.5. Rákóczi F. u., Pogányi u; Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M. u.,
Szűk köz, Liszt F. u., Táncsics M. u., Kiss János u.
1.6. Sánc u., Petőfi tér, Szent Lénárd u., Sáncárok u., Gábor Á. u.,
Forintos M. u., Alsó krt., Kórház u., Téglás köz, Strand sétány
1.7. Károlyi M. u., Bercsényi u., Sigray J. u., Rómer F. u., Űrhajósok
útja, Posztó u., Írottkő u. Velemi u., Rohonci u., Faludi F. u.,
Tüskevár u., Gyöp u., Deák F. u., Dr. Ambró Gy. u., Lóránt Gy.
u., Kövi dűlő; Posztógyári u., Vízmű u.

V Á RO SHÁ Z A

Hagyományos módon történik a lomtalanítás!!!

3. körzet 2019.10.05.
1.8. Gyöngyös u., Árpád tér, Dózsa Gy. u., Malomárok u., Puskapor
u., Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., Mecséry F. u.,
Meskó u., Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u.
1.9. Felső krt., Munkás u., Lehmann G. u., Bezerédi u., Bertalan
E. u., Ólmodi u., Sörgyár u., Borsmonostori u., Herman O. u.,
Vámház u., Rőti-völgyi u., Borostyánkő u., Lékai u., Kethelyi u.

A lomtalanítási időpontok és körzetek ütemezését a Közszolgáltató az
alábbiak szerint határozta meg:

A szelektív gyűjtés
szállítási időpontjai
KŐSZEGEN: 2019. szeptember 16–17–18–19., 2019. október
14–15–16–17., 2019. november 11–12–13–14., 2019. december 9–10–11–12.
Minden körzetben a kommunális hulladékgyűjtés napján.

Az élet odakint vár rád. Készen állsz?

Ford Kuga Business
1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD
téli csomaggal

6.440.000 Ft

*

Finanszírozás esetén további kedvezmény!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
*

Az ajánlat érvényes Ford Kuga Business 1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD (kétkerék-meghajtású) modellre, téli csomaggal, fehér színben,
készpénzes vásárlás, 2019.09.10-2019.12.20-ig kötött szerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig. Ford Credit
ﬁnanszírozási akciók további vételár-kedvezményt jelentenek. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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Polgármestersé„Első kézből!” népszerűségét.
gem 13 éve alatt nagyon sokszor

ták és emelték annak presztizsét,

V Á RO SHÁ Z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Polgármesterként minden bizonynyal utoljára írok Önöknek az „Első
kézből” rovatban, mivel – mint tudják – nem indulok polgármesternek az önkormányzati választáson.
Ezennel szeretném megköszönni,
hogy sok-sok éven át olvasták
írásaimat, melyek legtöbbször az
aktuális témákról szóltak, őszintén, kendőzetlenül rámutatva bizonyos problémára, vagy éppen
kiemelve fontos eseményeket és
nagyszerű teljesítményeket, melyek
mind Kőszeg város javát szolgál-

igen büszke voltam városomra, és
nagy megtiszteltetésnek éreztem
(és most is érzem), hogy ennek a
nagyszerű, óriási történelmi múlttal rendelkező városnak lehettem
a polgármestere. Sok-sok kiváló
embert ismerhettem meg, akik
igazi lokálpatriótaként szeretik
városukat és nagyon sokat tettek
– és tesznek jelenleg is – annak
érdekében, hogy Kőszeg élhetőbb,
vonzóbb és kulturális életében is
gazdag legyen. Hálásan köszönöm
Nekik amit tettek és tesznek, és kérem, bíztatom őket, hogy a jövőben
is folytassák ezt. Köszönöm a sok-

2019. SZEPTEMBER 16.
sok bíztató, segítő szándékú szót és
a szeretet megnyilvánulásait, melyek sokszor adtak erőt a munkám
végzése során. Köszönöm munkatársaim igyekezetét, szakszerű
munkáját, mely nélkül nehezebb
lett volna megbirkózni a bizony
sokszor embert próbáló feladattal,
kihívással.
Úgy gondolom, hogy a város szerény anyagi lehetőségeihez képest stabilan, zökkenőmentesen
működtek intézményeink és a
városüzemeltetés terén jelentkező
kihívásokon, problémákon is úrrá
tudtunk lenni. Hálásan köszönöm
mindenkinek a munkáját, aki Kőszeg város lakosságának a szolgálatában, érdekében dolgozott.

A rendőrségnek lenne ott feladata
Szeptember 10-én tartottak lakossági fórumot a Kőszeg-Rattersdorf
között lévő 87-es út magyarországi
szakaszának építéséről. A mostani
határátkelési pont mellett 870 m
hosszú, kétszer egysávos út építése
júliusban kezdődött el. Közel húsz
érdekelődő vett rész a fórumon,
amely átcsapott az autósok közlekedését támadó felháborodássá.
Németh Kornél projektvezető elmondta, hogy az átkelési pont EU
és kormányzati támogatás alapján
épülhet meg. Az új út csatlakozása
ott kezdődik, ahol a korábbi útfelújítás befejeződött. Mindkét oldalon csapadékvíz árkokat bővítenek,
hogy a vízelfolyás biztosított legyen.
A Nemezgyárhoz vezető bekötőút
mellett, a „hatházak” felőli árkon át

vezetik a vizet a Gyöngyös-patakba.
Cserélik a 87-es út mellett az ottani
ingatlanok megközelítését szolgáló átfolyókat. A mostani 87-essel
párhuzamosan egy átmeneti időszak közlekedését szolgáló utat
kell építeni, mert a csomópontot
másként nem tudják kialakítani az
autóforgalom fenntartása mellett. A
terelő út jövő tavaszra készülhet el.
A tájékoztatás szerint a várost építőanyagot szállító teherautók nem
érintik, csak a téglagyárnál kibányászott földet szállítják az építési
pontig a 87-es főúton. Ezt már most
is megteszik, várhatóan 2020 tavaszáig. Az elhangzottak szerint egy
seprőgép állandóan tisztítja az utat.
Ennek hatékonyságát kifogásolták a
jelenlévők, mert késő este és kora

A bringás utakról
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Az új kőszegfalvi kerékpárút-szakasz
alapozását végzik az építők a vasúti
átkelőtől a Vasút utcáig. A közel 600
méter hosszú útszakaszt aszfalt burkolattal fedik le. Az új úttal jelentősen rövidül az Abért-tavak megközelíthetősége kerékpárral.
A Pogányi út mellett, annak északi
oldalán már térkövezi a kivitelező
az új kerékpárutat. A szakasz befejezése a Pogányi úttal egy időben,
még az idén várható. A következő
év tavaszára további szakaszokkal

egészülnek ki az épített kerékpárutak; nyitott kerékpársávot és kerékpáros nyomot kap a Velemi és a

reggel is szennyezett, agyagos az út,
amely különösen balesetveszélyes.
Az építő cég jelenlévő képviselője
ígértet tett a tisztítás hatékonyságának növelésére. Az egyik felszólaló
kérte, hogy a kimélyített vizesárok
mellett lévő fákat vágják ki, mert
azok nagy része veszélyesnek minősül. A válasz szerint csak az építést
gátló fák esetén teszik ezt meg, mert
a kért feladat nem része a beruházásnak. Többen vártak információt
a Szombathely – Kőszeg közötti új
87-es út megépítésével kapcsolatban.Válasz nem érkezett, csak annyi
tűnik biztosnak, hogy a most épülő határátkelési ponthoz kell majd
csatlakoztatni. Az elhangzottak szerint a Rötivölgyi úttól Ausztriába vezető bicikliút csak a mostani beruRohonci út körgarázsok és Temető
utca közé eső teljes szakasza.
A fent említettekből és a Déli városrész közlekedésfejlesztése c.
pályázatból, valamint a Rőtivölgyi
utcát az országhatárral összekötő kerékpárúttal
és a szintén hamarosan
megújuló Kiss János
utcával
együtt
több, mint 5 és
fél kilométeren
biciklizhetnek a
kőszegiek és a
városba látogatók.

Amennyiben ezt igénylik, természetesen a jövőben is számíthatnak
rám, és én is számítok az Önök bizalmára, támogatására!
Huber László
polgármester
házás befejezése után kezdődhet el.
Többen várják a rendőrség hatékony ellenőrzésének kezdetét a sebesség betartása érdekében. „Vad
módon közlekednek itt az autósok” – mondta az építő cég képvise-

lője. A fórum napján látta, hogy egy
furgon életveszélyesen előzött. A
kihelyezett sebességkorlátozó táblának alig van hatása. Egyik 87-es út
mellett lakó férfi azt mondta, hogy
„az én házam előtt van az igazi

autóverseny, látni lehet a teraszról, hogyan előznek kamionokat”.

Elhangzott az is, hogy a rendőrségnek lenne ott feladata, ha csak ott
áll a rendőrautó már óvatosabban
hajtanak az autósok a veszélyes
útszakaszon, ez egyben lakossági
kérés is volt a hatóság felé.
KZ

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város szépkorú
lakóit születésnapjuk alkalmából:
Reczetár Istvánné Lakatos Olga
(91 éves), Dr. Szabó Elek Istvánné
Somogyi Rozália (91 éves), Kolozsvári Andor (92 éves), Potyondi
Lászlóné Lagler Mária (91 éves),
Silye Lászlóné Hujber Irén (96
éves), Mika Józsefné Molnár Mária
(91 éves), Mondl Károlyné Heilig
Erzsébet (91 éves).
Személyesen köszöntötte a városvezető: Hegedűs Istvánné Nagy
Ilona (95 éves), Polgár Dezsőné
Ferenczei Margit (95 éves).
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„Ilyen még nem volt”

Eboltás

Ezzel a mondattal zárt le egy egyedi
esetet Huber László polgármester
augusztus 29-én a testületi ülésen.
A diktafon hangfelvételéből számolt
idő szerint 10 perc és 15 másodperc telt el két mondat között. Az
első úgy hangzott, hogy a városvezető berekesztette a testületi
ülést, a másik mondat jelezte, hogy
megvan az ülés megtartásához
szükséges többség, így folytathatják a képviselők a napirendi pontok
tárgyalását. Az ülés megkezdésekor
hat fő képviselő volt jelen, vagyis a
minimális létszám annak megtartásához. Egy fő állandó beteg hónapok óta, hárman jelezték, hogy a

KŐSZEGEN új helyen, a volt felnőtt háziorvosi rendelő udvarán
(Kőszeg, Munkácsy u. 17.)
szeptember 26-án (csütörtökön)
14.00-15.30 óráig
szeptember 27-én (pénteken)
08.00-09.30 óráig

munkájuk miatt nem vesznek részt
az ülésen, egy fő távolmaradásáról
a polgármester nem kapott semmilyen okot jelző információt. Amikor a
városvezető befejezte a lomtalanítás
kialakult helyzetéről a tájékoztatást,
akkor az egyik képviselő felállt, és
távozott. Az okról indok nem hangzott el. Ekkor zárta be a polgármester a házszabályból adódóan a
testületi ülést. Majd eltelt a 10 perc
és 15 másodperc, amikor az egyik
képviselő a munkaköri feladatát
megszakítva megérkezett a városházán lévő ülésterembe, és folytatódott a napirendi pontok tárgyalása.
KZ

Nincs csörgő forint
A képviselő-testületnek átadott tájékoztatás szerint 2019 első félévében az önkormányzatnak ingatlan
eladásokból 22 millió Ft árbevétele
származott. Szeptemberig további
12 millió Ft még a számlára érkezhet. Az értékesítésből származó idei

árbevételi tervek 110 millió Ft-ról
szólnak, ezért a képviselők egyértelműen a tervezett bevétel elmaradásáról beszéltek.
Dr. Zalán Gábor hangsúlyozta, hogy
hiányzik a pénz az időarányos árbevételből. Legnagyobb elmaradást a

KŐSZEGFALVÁN, a kőszegfalvi városrészben:
szeptember 27-én (pénteken):
14.00-15.30 óráig.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvédelmi hatósági következményekért.
Az eboltás díja 4.000,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni és
tartalmazza a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés
díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIPpel megjelölve tartható, ezért a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni.
Dr. Zalán Gábor sk.
jegyző
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Fotózást vállalok! 20/381-8014
Kőszegfalván meglévő telkek értékesítési elmaradása okozza. Több
irányba is történtek lépések az eladás érdekében, de ezeknek nem
volt eredménye.

A jegyző visszatért a KSE teljesíthetetlen kérésére, és arról beszélt,
hogy „nincs csörgő forint a város
költségvetésében”.
KZ

FELHÍVÁS!
Önre is igaz, hogy

JÓL HALL, DE BIZONYOS HELYZETEKBEN NEHEZEN ÉRTI A BESZÉDET?
Országosan 3000 olyan személy jelentkezését várjuk, akik az alábbi
felsorolás alapján magukra ismernek:
 rendszeresen vissza kell kérdeznie a beszélgetések alkalmával
 környezete szerint túl hangosan hallgatja a TV-t/rádiót
 nehezen érti meg telefonálás alkalmával a beszélgetőpartnerét
 zajban, társaságban gondot jelent számára a biztos
beszédmegértés
A beszéd megértésének nehézsége számos embernek jelent napi szintű
kihívást. Bár az érintettek többsége úgy véli, még megfelelően hall, sok
esetben azonban mégis egyre rosszabbul képes környezetét megérteni.
Míg látásproblémák esetén az élességet dioptriákkal könnyen lehet pótolni,
addig sajnos hallásveszteség esetén önmagában az erősítés nem elégséges,
mert a torzítást csak egy sokkal összetettebb technológia képes korrigálni.
A felmérés célja annak kiderítése, hogy hazánkban a hallásveszteség és a
beszédértés nehézsége az élet mely területeit befolyásolja leginkább, illetve
miképpen segíthetnek a fenti problémákban szenvedőknek a modern
hallást segítő eszközök, milyen mértékben képesek javítani az életminőséget, a kölcsönös megértést, és milyenek a társas kapcsolatokra gyakorolt
hatásaik. Minden érintett, aki a leírt helyzetekben rosszul ért, részt vehet a
hallástanulmányban. A felmérés során a hallás- és beszédértési problémában érintettek az általuk megszokott környezetben, kötelezettség nélkül
próbálhatják ki a legújabb technológiájú kommunikációs eszközöket.

Dr. Helﬀerich Frigyes PhD
fül-orr-gégész, audiológus főorvos,
a Honvéd Kórház orvos ezredese

A projektre jelentkezők egy kérdőív
kitöltését követően teljeskörű hallásvizsgálaton, valamint személyre szabott
tanácsadáson vesznek részt. A felmérés
szakmai és tudományos hátterét Dr.
Helﬀerich Frigyes PhD fül-orr-gégész,
audiológus, az MH Honvédkórház osztályvezető főorvosa, orvos ezredes biztosítja.
A kapott eredményeket az általa vezetett
szakértői csoport a felmérés lezártával
kiértékeli és jövőbeni kutatásokhoz,
termékfejlesztésekhez használja fel.

A kutatásban háttérsegítséget nyújt a Geers Halláscentrumok országos
hálózata. Köszönjük, hogy részvételével hozzájárul a tanulmány sikerességéhez!

A felméréshez előzetes bejelentkezés szükséges.
Az Ön lakhelyéhez legközelebbi Halláscentrum:
9730 Kőszeg, Rákóczi út 6.
(Tóth Pincészet mellett)
Időpontkérés:
Az üzlet közvetlen telefonszáma:
Ingyenesen hívható telefonszám: 06

06 94 452 122

80 182 182
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Kávészünet Kondora Béla volt gyárigazgatóval
A remény hal meg utoljára
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Rábakovácsiból származik. Szülei gazdálkodással foglalkoztak. A téeszesítés előtt
sikerült 25 holdra növelni a földterületüket,
mely elég komoly anyagi hátteret adott ahhoz, hogy édesapjáék engedjék elszakadni
abból a környezetből, hogy támogassák a
továbbtanulását. Először orvos szeretett
volna lenni, de a számtan-fizika szakos tanára javaslatára fogadták el azt a gondolatot, hogy mégis inkább műszaki pályára
menjen. Meggyőzte őket arról, hogy a jövőben e terület előtt óriási lehetőségek nyílnak. A Szombathelyi Gépipari Technikumot
végig kitűnő eredménnyel végezte, ahonnét
egyenesen a Műegyetem következett. Már
az egyetemi évei alatt szerződést kötött a
Lakástextil Vállalattal, így került 1970-ben
Szombathelyre a LATEX-be. A gyakornoki évek után a vállalat központ műszaki-,
fejlesztési osztályára helyezték. Az akkori
rend szerint minden egyes kolléga – a fejlesztéseket illetően – egy-egy gyár felelőse
volt. Első kapcsolata a Kőszegi Bútorszövetgyárral innen ered. Ő lett a fejlesztési felelőse. Azok az évek a Latex-nél nagyon komoly
beruházásokkal párosultak a Törzsgyárban
is, de a kőszegi gyárakban is. A nagyon
kíváló géptípus, a Dornier akkor került a
szövödékbe. Ez egy állami díjjal jutalmazott
beruházás volt. 1978-ban az akkori igazgató – Pozsonyi József – felkérésére került ide
a kőszegi gyárba, 1984-ben a megüresedő
főmérnöki állás betöltését bízták rá. Ezzel
együtt nagy gondot is átvállalt, hiszen akkoriban a Bútorszövetgyárnak több mint
ezer dolgozója volt. Alapvetően a termelés
irányítás volt a fő feladata, de az összes műszaki vonatkozású ügyek intézése is.
– Nagy támogatást kaptam a Kőszegre visszakerült gyárigazgatótól, Milos Józseftől, aki szinte
atyai jóbarátként állt mellettem. Folytatva a korábban megkezdett beruházásokat, nagy fejlesztéseket hajtottunk végre. A plüss termékek iránt
a 80-as évek második felében mind a hazai,
mind a külföldi igények úgy megnőttek, hogy a
bővített kapacitások segítségével elértük az évi
1,2 millió négyzetméteres termelést. A gyár termékeinek felvevő piacai ekkor elsősorban a hazai nagy bútorgyárak és a belföldi kereskedelem
voltak, de keleti exportra is jutott.
– A 80-as évek legvége egy másik fordulatot
hozott. Az addigi, alig kielégíthető igények kezdtek kis mértékben visszaesni, a szocialista piac
megroggyant, egyre jobban csökkent a szöveteink iránti kereslet.
– Némileg ellensúlyozta ezt, hogy már a 80-as
évek közepére a nyugati exportot sikerült nagyobb
szintre emelni. Volt olyan év, hogy félmillió négy-

zetméteres üzletet sikerült realizálnunk. Vállalati
elhatározásból 1989-ben létrejött az ASTE-LTV
Textil Kft. Ez egy nyugat-német céggel közös
vegyesvállalat kialakítását jelentette, ami itt az
üzemben, de attól teljesen elszeparáltan, kezdte
meg a termelést. A gyár adta a technika jelentősebb, a német partner a kisebb részét, és a németek hozták az Aste holdingjába való beilleszkedéshez szükséges termelés-szervezést és termékkört.
A Bútorszövetgyár a vegyesvállalatnak beszállítója volt, fonalelőkészítést és fonalfestést végezve.

– Eljutottunk a rendszerváltásig, ami a gyár
részére alapvető és sajnos ismét negatív következményekkel járó fordulatot hozott. A vállalat még mint a hazai gyapjúipar egyik legnagyobbja, sem kapott kellő támogatást a talpon
maradáshoz. A költségcsökkentés érdekében
felmerült a Posztó- és Nemezgyárnak a Bútorszövetgyárral történő összevonása is. Ebből a
helyzetből a vállalat először csődbe, majd 1993ban felszámolásba került át. Akkori helyzetünket
jól jellemzi, hogy 1990-től négy év alatt hatszáz
fő dolgozónktól kellett megválnunk.
– A felszámoló fő feladata az ingatlanok értékesítése volt. Elsőként a Bútorszövetgyár jutott erre
a sorsra. Egy német textilkereskedő jelentkezett
rá, alapvetően csak az Aste LTV-Textil Kft-re gondolva, de végül az egész Bútorszövetgyár megvételre került. Ennél a cégnél a belkereskedelmi
igazgatói feladatot láttam el. A korábban kiépített
vevőkapcsolatainkat felhasználva a cég (akkori
nevén Aste Hungaria Bútorszövet Kft.) a német
export mellett ki tudta szélesíteni belföldi piacát.
– Nemsokára azonban a német bútoriparban,
termékeink fő felvevő piacában, kialakult egy
tendencia: termelésük áthelyezése a kisebb
költséggel dolgozó szomszédos Csehországba,
Lengyelországba. Az ottani gyárak a saját hazai
szöveteiket használták, így a németországi export is csökkent.

– Végül 2000-ben eladta a német tulajdonos a
gyárat egy háromfős magyar tulajdonosi körnek.
Ők azzal a jószándékkal álltak a kérdéshez, hogy
a gyárat – amíg lehet – tovább működtetik,
újabb piacokat felkutatva, teremtettünk kapcsolatot egyre szélesebb körben a kisebb kárpitos
üzemekkel, vállalkozásokkal.
– Az értékesítésnél sokat segített, hogy Budapesten először egy, majd két kiskereskedelmi üzletet
is létrehozott a tulajdonos. Majd 2003-ban egy
nagykereskedelmi raktáráruház került kialakításra.
Majd megjelentek a piacon az olcsó külföldi szövetek, először a török és közel-keleti áruk. Ezért a
cég import szövettel is kezdett foglalkozni. Számomra két éves kitérőt jelentett ez az időszak, Budapesten segítettem a raktáráruház beindítását.
– 2005-ben kerültem vissza Kőszegre. Decembertől mint gyárigazgató ismét azt a megbízatást kaptam, hogy a helyi ügyeket intézzem. Az
évek során már alig harminc főre zsugorodott
létszámmal kellett kiszolgálni a nagy telephelyet.
– Időközben megjelentek a még olcsóbb távolkeleti szövetek. Az ő egyszínű bútorszöveteik ára
és divatja is szembement a mi mintás szöveteink
gyártására felépített technikánkkal. Ez oda vezetett, hogy a ma forgalmazott termékeink nagy
része importból származik.
– A tulajdonosunk azonban elszánt volt, hogy
a kőszegi üzemet megtartsa. Előbb a járműipar
területén próbálkoztunk. Nagy megrendelőnk
volt a BKV, a VOLÁN, a GYSEV és a MÁV. Sajnos a hazai buszgyártás nem jött be, a buszokba
ugyanis ma már többnyire külföldről hozzák a
felkárpitozott üléseket.
– Büszkék vagyunk arra, hogy a Gödöllői Királyi
Kastély teljes szövetgyártása nálunk történt, de
a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Posta Múzeum is
tőlünk rendelt. Néhány éve babahordó kendők
szövetgyártásába vágtunk bele, tiszta, vegyszermentes pamutfonal felhasználásával. Sikeres
volt, de elmúlt a divatja.
– Csak idő kérdése volt, hogy június 1-jével a
gyárban a termelést, egyelőre tartós időszakra
leállítottuk. Tucatnyi, többségükben nyugdíjas
dolgozóinktól, akiket foglalkoztattunk, fájdalmas volt az elválás.
– A maradék alapanyag feldolgozását tervezzük
még, vagy egy nagyobb rendelés teljesítését. A
bútorszövet értékesítés nem fejeződött be, a Meritum Kft. gyári mintaboltja szükség szerint működik, a szövetrendeléseket folyamatosan fogadjuk.
– Mik a kilátásaink? A csodával lenne határos,
ha a bútorszövet divat hirtelen mintásra váltana,
vagy a rendelésállományunk úgy alakulna, amely
megoldaná a költségproblémáinkat, biztosítaná az
üzem folyamatos működését. Még reménykedünk,
ahogy a mondás tartja: a remény hal meg utoljára.
Kiss János

Későn érkezett a kérés
Kenyeri András, a Kőszegi Sportegyesület elnöke az önkormányzatnál július 31-én iktatott levelében
ötmillió Ft támogatást kért a képviselő-testülettől. Indoklásként leírta
több szakosztály rendkívüli eredményeit. Jelezte, hogy a sportolók
létszáma folyamatosan emelkedik,
elérte a 330 főt. A teniszezők a
Szuper Ligában a negyedik helyezést érték el, a síugrók nemzetközi
szinten versenyeznek. A sportolók
utaztatása egyre több költséggel
jár, ugyanígy a sportlétesítmények
karbantartása is. Ehhez indokként

írta az elnök, hogy a KFC-től való
különválás óta az önkormányzat a
létesítmények fenntartását nem támogatja. Leírta, hogy a kosárlabda
szakosztály 11 millió Ft-os nyertes
pályázata 30%-os önerőt igényel.
Az augusztus 29-én tartott testületi
ülésen Huber László polgármester
elmondta, hogy a kérést tárgyalta
a pénzügyi bizottság azt követően,
hogy a KSE elnökének levele után
a városvezető kért egy adatpótlást,
részletesebb indoklást arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen célokra
történne a pénz felhasználása. Az

Támogatás Hámorinak
A képviselő-testület
már július végén döntött arról, hogy Hámori Ádám válogatott ökölvívó olimpiai
felkészülésére
1,2
millió Ft-ot biztosít
rendkívüli támogatás
formájában.
Majd
augusztus 29-én a
támogatási szerződés
részleteiről született
meg a döntés.
Az elfogadott határozatban rögzítették
a támogatás formáját, de ezt előzetesen
egyeztették a Fitt-Box
Ökölvívó Egyesület
elnökével, Varsányi
Áronnal. A szerződésben leírták,
hogy az egyesületnek átadott támogatás kizárólag Hámori Ádám
válogatott ökölvívó olimpia felkészülését szolgálhatja. Az idei évben
ötszázezer, majd 2020-ban további
hétszázezer Ft-ot ad át az önkormányzat a meghatározott célra. A
felhasználásról az egyesület köteles beszámolni. Az előterjesztést
a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti
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erről szóló levelet iktatták a hivatalban augusztus 5. dátummal. Ebben megfogalmazta a KSE elnöke,
hogy a Kosárlabda szakosztály három szezonban, a 2018/19-esben
is pályázatot nyújtott be a szövetséghez. Összesen 27 760 350
Ft támogatást nyertek, amelyhez
8 386 813 Ft önerő szükséges.
Ebből a szakosztály már több mint
ötmillió Ft-ot összegyűjtött, és a
nyertes pályázatok arányos részét
megvalósította. A birkózók szintén
nyertek 2,5 millió Ft-ot pályázaton,
amelyhez 30%-os önerő tartozik.
Ezen kívül a tenisz centerpálya A
osztályú minősítéséhez is pénzre
van szükség.
Huber László a második tájékoztató
levélben közzétett információkról azt
mondta: ezeket a kéréseket sokkal
korábban kellett volna a KSE vezetésének megfogalmazni, hogy azokról még a pályázat beadása előtt a
képviselők döntést hozzanak. Augusztus végén a város költségvetésének tartalékalapjában 3,7 millió Ft
állt rendelkezésre. Kőszeg két elnyert
pályázat megvalósítása előtt áll,
amelynek értéke többszázmillió Ft.
Egyik a Várkör, a másik a Kiss János
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utca. A városvezető szerint mindkét
– közlekedés szempontjából – stratégiai út felújítása az önkormányzattól további önerőt igényel. Sas Norbert a pénzügyi bizottság támogatási
kérelem egyhangú elutasításáról
szóló döntésről beszélt, mert ilyen
támogatási kérésre a költségvetésben nincs tartalék pénz.
Básthy Béla alpolgármester elmondta, hogy a birkózó szakosztály
számára – elnyert pályázat alapján
– terem megépítése érdekében a
költségvetésben biztosították az
önrészt. Kiemelte, hogy eddig a
pályázatok beadása előtt egyeztett
sportlétesítmények
fejlesztésére
adott az önkormányzat támogatást. Így volt ez a Kőszegfalvi SE,
illetve a KFC esetében is. Majd
hangsúlyosan és hosszasan beszélt
a pályázatok beadása előtti egyeztetés fontosságáról, mert a várható
önrészhez csak így lehet pénzügyi
fedezetet nyújtani. Kifejtette, hogy
az együttműködés területén a KSEvel nagy előre lépést kell megtenni.
Az elhangzott vélemények alapján
a KSE nem kapta meg a kért pénzügyi támogatást.
KZ
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SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS
INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.

MAGOK

Bizottság előzetesen megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a testületnek. Básthy Béla
alpolgármester arról beszelt, hogy
jó érzés lesz a kőszegiek számára,
ha Hámori Ádám szerepel Japánban a nemzetközi sportversenyen.
A felkészülés ideje alatt a sportolónak éreznie kell a mögötte álló
segítséget.
KZ

DÍJCSO

bit/s
10-80 M

között

bit/s
30SM
G
EBESSÉ

S ÁRA

MÉNYE

KEDVEZ

3500 Ft

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

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Megerősítette szavait
O ST RO M NA PO K

Augusztus 30-án, pénteken délután 17 órakor a Jurisics Miklósszobornál tartott ünnepséggel
zárult a Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozata. A hagyományok
szerint az eseményhez kapcsolódott
a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének bajtársi találkozója.
A záró rendezvényen Hölvényi

György Európa parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet. A
városhoz való személyes kapcsolódását hangsúlyozva felidézte fiatalságában átélt, határzárral mindentől távoltartott Kőszeget. Említette
a Fesztivál a határon rendezvényét,
és az azóta a város életében eltelt változásokat. Kőszeget olyan

2019. SZEPTEMBER 16.
győztes városnak látja, ahol vannak elhatározások, amelyek a múlt
példáját követve vállalják az újabb
idők kihívásait. A 13. alkalommal
megrendezésre került Ostromnapok rendezvénye is egy olyan
vállalás, amelyet a helyi szervezetek keltettek életre. Az ilyen helyi
összefogások eredményeképpen
Kőszeg ma már központi szerepet
tölt be a térségben kulturális és
nemzetiségi szempontból is.
A nyárutói kánikula miatt a résztvevők sokasága az árnyékos fák
alól hallgatta a horvátzsidányi
Peruska Maria énekkar dalcsokrát.

Az énekkar műsora után Huber
László polgármester köszöntötte a
jelenlévőket, méltatta az Ostromnapok szponzorálásában, szervezésében és lebonyolításában résztvevő magánszemélyeket, civil- és
állami szervezeteket. A városvezető
emléklapok átadásával megerősítette szavait, és köszönte meg az
elvégzett munkát.
Az ünnepség zárásaként a megjelent szervezetek képviselői katonai
tiszteletadás mellett helyezték el
koszorúikat a hős várvédő kapitány
szobránál.
UA

A sakkversenyről

Tevékenységüket oklevéllel ismerték el
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Kőszegi Darabontok: Várvédő hagyományőrzőink, a Kőszegi Ostromnapok Egyesület magja. – Tolnay István: Második alkalommal
méltóan személyesítette meg Jurisics Miklós kapitányt. – Ibrahim
martalócai: Török hagyományőrzőink, amely csapatot tavaly Polák
Norbert szervezett meg. Az Ostromnapok szervezésében és lebonyolításában óriási szerepet vállaltak. – Horváth Gábor: Másodszor ostromolta Ibrahim nagyvezír szerepében a várat, részt vett a szervezésben.
– Írottkő Natúrparkért Egyesület: A rendezvény társszervezői, rengeteg munkát végeztek. – Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkatársai: A szervezési, technikai részekben nyújtottak
segítséget. – Fitt-Box Egyesület: Az Ostrom Kupa szervezői, a török
sereg legnagyobb részét az ökölvívók adták,Varsányi Áron vezetésével.
– Kőszegi Íjászok: Az íjászversenyt Kövesdi Andrea és Zsótérné Bagi
Ágnes hozta Kőszegre. – Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: A kezdetektől fontos szerepet vállaltak a kőszegi horvátok. – Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete: A háttérben végezték a
segítő munkát. – Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Kezdetekben a török sereg magját képezték, mostanra az ifjúságiak léptek előtérbe. – Kőszegi Városi Múzeum: A programokból vállaltak magukra
szerepet. – Csók István Művészkör: Gyerekprogramokból vették ki
részüket. – Schneider Katalin: Kezdetektől megvalósította a gyerekjátékokat, apródpróbát. – „Csendes” Kovács Miklós: Akinek a kiváló
főztje nélkül az ostromnapok étkeztetése elképzelhetetlen. – Be-Jó
Történelmi Táncegyüttes: Nélkülük nincs Ostromnapok. – Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara: Az Ostrom utáni fúvóskoncerten a
közönség megtölti a Jurisics teret. – Kőszegi Orientális Táncklub:
Évek óta látványosan szerepelnek. – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes: Az Ostromnapokat tánccal színesítik. – ATARU Ütőegyüttes: Az
Ostromnapok lezárása nincs ATARU koncert nélkül. – Kőszegi Művészeti Egyesület: Minden évben kiállítást szerveznek.

A szellemi sport, a sakk képviselői
is megvívták küzdelmeiket a XIII.
Kőszegi Ostromkupa Sakkversenyen augusztus 10-én, a Hotel
Írottkőben. A résztvevők között a
nyaralók is táblához ültek. Különdíjas lett a Rátkai SE játékosa (Rátkai Mariann) mellett egy hat éves
kisfiú (Yosihara Mihály Aoi) is, aki
Japánból érkezett.

A három kategória dobogósai: Felnőtt - 1. Dorner Kornél (Kőszeg), 2.
Néveri Tibor (Bük), 3. Foki Róbert
(Arborétum SC). Ifjúsági - 1. Rátkai Balázs (Rátkai SE), 2. Márton
Zoltán (Arborétum SE), 3. Dorner
Ilona (Kőszeg). Szenior - 1. Steiner
László (Budapest), 2. Szalay István
(Arborétum SE), 3. Abért Gyula
(Arborétum SE).

Monológ
Egy véletlen formában történt
ajánlás alapján ismertem meg
Pékó Zoltánt, aki családjával 13
éve visszatérő vendég Kőszegen,
olyannyira, hogy újítgat egy régi
belvárosi házat. A kérdésemre
hosszasan válaszolt, búcsúzáskor
azt kérdezte: hol lehet még az országban becsületkasszás kapualjban megvásárolni az ebédhez való
zöldséget.
– A családommal mind a 13
Ostromnapon részt vettünk,
nemcsak a minőségi vásárral,
felvonulással, és valóságos ostrommal fűszerzett programok
miatt. A mostani Ostromnapokat
szabadtéri színházi előadáshoz
hasonlítanám, a jó értelemben
vett amatőr színészekkel. Azért
is, mert azt látom, hogy a civil
egyesületek a kezdetektől részei
az egyedi eseménynek. Tudom,

Dominik
Sikerrel tartják műsoron a Soproni
Petőfi Színházban a Valahol Európában című musicalt. Mert a jól
ismert kőszegi művészházaspár fia,
Scheer Félix Dominik (Fedo) szerepet kapott a darabban. Már jócskán
túl van a bemutatón, de az előadások még a jövő év elején is folytatódnak. Az élményeiről kérdeztük.
– A válogatásra egy verssel, a Betlehemi királyokkal és egy dallal,
a Pál, Kata, Péterrel készültem,
és beválogattak. Most már a Valahol Európában című darabban
én vagyok a Sutyi. A próbák eléggé
fárasztóak voltak, de jól érzem magam a szerepben. Többnyire rövid
monológjaim vannak.
A rendező Halasi Imre. Olyan színészekkel szerepelt együtt, mint Mikó
István, Papp Attila, Vastag Tamás,
Savanyu Gergely.
Az ifjú színész folytatja a színpadi munkát. A következő előadás,
amiben játszik, az A muter meg
a dzsinnek. Már folynak a próbák.
Fedo nyara előadásokkal telt, most
már az iskola is elkezdődött, és
nem adja fel a hangszeres zenélést
sem! Gratulálunk!
TáF

hogy a helyi polgárok
az utóbbi években már
kisebb szerepet vállalnak, de ott vannak a
pályán, elindítottak egy
olyan eseményt, amely
szerintem egyedülálló. A
kezdeteknél is azt gondoltam, azért tették, hogy
legyen egy nagy játék,
hogy vonzza az idegeneket. Feltételezem: mindez
abból a lokálpatriotizmusból indult, amely az évszázadok során
itt Kőszegen megmaradt. Távolból érkezettként, de nem állandó
lakosként, aki sok időt tölt el a
városban családjával, látom azt,
hogy Kőszeg a valóságban is a
béke szigete középkori miliőben.
Ez pótolhatatlan, semmi mással
nem helyettesíthető érték.
2006 óta töltjük itt a nyarat, és a
legtöbb hétvégét. Szerelem volt
ez az első látásra. Mások a Balatonra mennek nyaralni, mi ide

Hirdetés
Tűzifa rendelés,
házhoz szállítás:
LÁNG FERENC
06 30 572 2650
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jövünk őszölni és telelni is. Azért
is, mert egész évben változatos
programokon vehetünk részt. El
tudom képzelni azt, hogy a kőszegiek nem látják azokat az értékeket, amelyek mellett egy kívülálló
egyszerűen leragad. Látjuk a történelmi múltat, azokat a programokat, amelyet a város vagy a
lakosok szerveznek, tapasztaljuk,
hogy az emberek nyitottak, barátságosak. Ez kell ahhoz, hogy az
ideérkező jól érezze magát. 2006
óta azt kaptuk meg, amiért ide
jöttünk, és sok időt töltünk el itt.
Most mi Budapesten élünk, előtte egy húszezer fős városban,
olyanban, amelynek adóbevétele két milliárd Ft volt. Kőszegen
ennek ötödrésze, és össze tudom
hasonlítani: mit fejlődött a két város. Kőszeg a maga erejéhez képest sokat tett önmagáért. Gyaní-
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tom, és látom is, hogy
az itt élő emberek
tenni akarásának az
eredménye. A magam
részéről annyit teszek,
hogy itt járok fodrászhoz, itt vásárolok.
Mielőtt elmegyünk.
itt vesszük meg a
babusgatós kenyeret.
Olyan sok érték van
itt, amit mi kívülállók
észreveszünk. Aki itt él, számára
mindez természetes, talán nem is
tekinti valós értéknek. El tudom
képzelni, hogy az itt élőkben van
türelmetlenség: miért nem lehet
jobban, mást és többet tenni. A
kérdésekre adott válaszoknak
megvannak a fizikai határai. Ha
egy városnak nincs iparűzési
adója, akkor nagyon nehéz ott
sokkal jobbat, többet tenni. Ha a
közösségek nem fognának öszsze, kisebb lenne az eredmény.
Az Orsolya napban is azt érzékelem, hogy óriási közösségi erőt
hordoz. Higgyék el nekem, hogy
ez egy példa nélküli összefogás,
amely máshol ilyen mértékben
alig tapasztalható. A családommal a barátság, a környezet miatt jöttünk Kőszegre, és ezért is
maradunk itt.
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Lejegyezte: Kámán Z

A SCHOTT HUNGARY KFT. lukácsházi gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat
gyártó üzemébe várunk Téged

CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok?
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása
érdekében használunk.
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a
munkád.
Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 1 évre előre megadott fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, számos programot, valamint béren kívüli
juttatási csomagot nyújtunk számodra.
Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

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

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

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

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

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

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

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

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Augusztus 20-án, az államalapításunk ünnepén, annak zárásaként
ismét Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara mutatott be egy igazi
zenei produkciót a Jurisics várban.
Felcsendültek a mára klasszikussá
nemesült rockopera, az István, a
király jól ismert dallamai. A Boldizsár Miklós Ezredforduló című
drámája alapján készült 1983ban bemutatott, Szörényi Levente
és Bródy János legismertebb közös szerzeménye dalait, dallamait
szinte mindenki ismeri. A kőszegi
fúvósok először 2015-ben idéztek
a műből. Az akkori kb. 60 perces
kivonat mára kinőtte magát, és a
tavalyi első, teljes művet feldol-

gozó előadást idén újabb követte.
Természetesen, mint mindig, most
is a Szilágyi Miklós által fúvószenekarra hangszerelt instrumentális
változatról van szó, ám a fúvószenekart kiegészítve színpadon
állt az idén 160 éves ConcordiaBarátság Énekegyesület is, akik
a zenekart kiegészítve népként,
seregként éltették a műben szemben álló feleket, vagy kísérték a
zenekart a krónikás éneke alatt. A
fúvószenekar, bár már másodszorra mutatta be a teljes mű zenéjét,
mégis nagy fába vágta a fejszéjét,
hiszen az augusztus 20-i közel 2
órás ünnepi koncertet két héten
belül újabb követte. Az I. Végvári

Augusztus 20-a másként
Régi tervet sikerült megvalósítani
a Kőszegi Vonósok Családi Napjával augusztus 20-án. A muzsikusok
szerettek volna alkalmat teremteni
arra, hogy a zenészek családtagjai,
kortól függetlenül is csatlakozhassanak, hogy a KV nagy családja
is együtt lehessen, valamint olyan
programokkal fűszerezzék a napot, amelyek még változatosabbá
tehetik a különböző érdeklődési
körű zeneszerető szimpatizánsok
ünnepnapját. A természetközeli zenélés helyszínei voltak: Aradi vértanúk parkja, Chernel-kert, Hétforrás, várárok.
Gyalogosan és kisvonattal egyaránt érkeztek kicsik és nagyok,
szinglik és családosok. Koncertek,
túrák, madárlátogatások, hétpróba

biztosította, hogy mindenki találjon
kedvére valót. A cél az volt, hogy
olyan egész napos ünnepet, ünnepi
alkalmakat teremtsenek, ami nem
csak „öltönyös” alkalomként említhető. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett szervező és kétkezi munkájával Győrffy Gábor. Neki köszönhető Valter Ferenc operaénekes szereplése is. Mintegy harminc
muzsikus és hat lovas dolgozott
azért, hogy különleges alkalmat
teremtsen. A zenei repertoárban
a többi mellett hallhattuk Kovács
Ferenc Turista indulóját és Weiner
Leó Rókatáncát, de felcsendültek
olyan dallamok is, mint az Oroszlánkirály és a Karib-tenger kalózai
filmzenéje.
A nap egyik különlegessége volt

V ÁKU
ROLTSHÁ
Ú R AZ A

Nagy fába vágta a fejszéjét

Fúvószenekari találkozó csúcspontjaként augusztus 31-én este
megrendezett gálakoncertre egy
újabb, teljesen más művekből álló
műsort kellett színpadra állítaniuk.

Ez azonban az ünnepi koncertet
egyáltalán nem befolyásolta, hiszen a közönség kitörő örömmel,
ovációval fogadta ismét a jól ismert darabot.

Marton Ágoston lovasainak a szereplése. A „fellépés” érdekessége
abban (is) megmutatkozott, hogy a
hat lovas zenére koreografált bemutatókkal lepte meg a közönséget. A
Családi Nap végét, a hivatalos ünnepség Jurisics téri kezdetét sokak
meghatott tekintete kísérte, amikor

Marton Lázár a lovasokkal körbevéve, a Honfoglalás zenéjére, meglengette a piros-fehér-zöld zászlót.
A Kőszegi Vonósok meghívottjaként volt itt a somorjai Harmonia
Classica együttes. A záró koncertet
együtt adták.
TáF.
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Bakancsos szezonnyitó sikere
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Kőszeg város évek óta számos
fejlesztést az alpannonia és az
alpannonia plus pályázatokból valósított meg: a Szulejmán-kilátó,
a népszerű Csónakázó-tó menti
változások is ennek eredményeként valósult meg. A bakancsos
turizmus fontos szerepet tölt be a
térség életében: a Kőszegi-hegység
nemcsak a „megszállott” teljesítménytúrázókat, hanem családokat,
baráti társaságokat is egyre inkább
vonzza. Ősszel Kőszeg második
főszezonja indul meg, a teltházas
foglalásokkal.
Idén először, de talán nem utoljára,
szeptember 6 – 7-én bakancsos
szezonnyitót szervezett a város.
Ingyenes volt egy napra a csónakázás, beköltözött a városba az Alpokalja kalandparkja, a Jurisics téren tekerős gokartok és elektromos
rollerek vették át az uralmat, és esténként minőségi zenei élményekben lehetett része a résztvevőknek.
A Borostyánkő Egyesület teljesítménytúrái, valamint a Gesztenye-

Kék Egyesület családi hétpróbája
és kistúrái mellett, a Közösen a Kutyákért Egyesület családi programjai is vonzóak voltak. A Kőszegi Kerékpáros Egyesület mountainbike
túrákat szervezett, míg az Írottkő
Natúrparkért Egyesület az előkészítésen túl segítette az őszi szezonnyitó ismertté tételét a határon
túl is.
Első nap nemzetközi alpannonia®
konferencián az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
fővédnöksége mellett, Berencsi
Miklós ITM főosztályvezető közreműködésével, a térségi bakancsos
és kerékpáros fejlesztések jövőjét
is megvitatták a résztvevők. Egyértelművé vált: az alpannonia®
települések akkor is folytatják majd
a határon átnyúló együttműködést, ha maga az Interreg projekt
lezárul, hiszen mostanra épültek
ki azok a sárga alpannonia® kiskörök, amelyek a natúrparki települések döntő többségét bevonják
az alpannonia® túra-ajánlatba! A

Ha nem ilyen szellemben
Az idei évben ismét lehetőség nyílt
az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések 2019. támogatására meghirdetett pályázat
alapján az Árpád tér – Pék utca,
valamint a Várkör Károly Róbert tér
– Zsinagóga szakaszának útburkolat
felújítására. A városvezetés kérte a
Vasivíz Zrt.-t az érintett szakaszon
lévő csatornák vizsgálatára. Az állapotfelmérés alapján a Pék utca
víz, szennyvíz rendszere rendben
van, míg a felújításra kerülő Várkör
– Károly Róbert tértől számított 150

méteres szakaszán – a szennyvízvezeték teljes cseréje indokolt, vélhetően a fennmaradó 100 méteres
részen sem jobb a helyzet, de ennek
az eredménye augusztus végén még
nem állt rendelkezésre. Annyi bizonyos, hogy a vízvezeték vascsövei az
1930-as évekből származnak, így
biztosan szükségessé válik a csere.
Az eddigi gyakorlat szerint a Vasivíz
Zrt. az útépítés kezdete előtt mindig
elvégezte a szükségessé váló csőcseréket. Augusztus 29-én a testületi
ülésen Huber László polgármester

Polgárőrök

12

Évtizedes hagyomány, hogy szeptemberben, a
reggeli iskolakezdésnél egy hónapon át a polgárőrök vigyázzák a diákok zebrán történő átkelését. A fotózás napján, szeptember 6-án Büki
Csaba az Árpád-házi iskolánál, a Liszt Ferenc
utca és Kossuth utca kereszteződésénél Horváth
László vállalta a szolgálatot. A segítségre szükség van, köszönet illeti a polgárőröket.

települések vezetői a konferencia
estéjén, elkötelezettségüket közös faültetéssel erősítették meg.
Az Aradi vértanúk parkjában, ott,
ahol az elmúlt években számos
lucfenyő elszáradt, a települések
otthonról hoztak őshonos fákat és
virágot adó bokrokat. Kőszegről
Huber László és Básthy Béla hegyi juhart, a Natúrparktól Korom
Zita és Bakos Márton korai juhart
ültetett a bozsoki gömbjuhar mellé. Szelíd gesztenyét hozott Vlasich
Krisztián Csepregről, madárberkenyét Joó Tamás Kőszegdoroszlóról,
kislevelű hárs-csemetét Virág János
Lukácsházáról. Cák illatos korai
bangita bokrot adományozott, a
GesztenyeKék Egyesület közönséges nyírt; míg Christian Vlasich
lékai polgármester vörösfenyőt, a
rohonci székhelyű Geschriebenstein
Naturpark pedig erdei fenyőt ültetett. Az adományozókat és a fafajokat kis táblák jelzik a játszótér
mögötti területen.
Győrffy Gábor
a Zrt.-val való nagyon jó együttműködésről beszélt. A szolgáltató rugalmasan áll hozzá Kőszeg önkormányzatának sokszor egyedi igényeihez.
A városvezető a Gábor Áron utca
felújításánál többszörösen előfordult
csőtöréseket említette. A Vasivíz Zrt.
gyorsan és hatékonyan hárította el
a hibákat, kicserélték a vezetéket,
és elvégezték a lakásokba történő
bekötéseket is. Mindezért Huber
László polgármester köszönetet
mondott, majd hozzátette, ha nem
ilyen szellemben dolgoznának a Zrt.
munkatársai, akkor a problémák sokasodnának a város lakossága előtt.
KZ

Pezsgés
„Sokat voltunk kinn a téren, nagyon sok kőszegi és ide érkező
vendég is velünk volt” – kezdte
válaszát Győrffy Gábor, amikor a
nyári tapasztalatokról kérdeztem.
Az érdeklődés az „egyre kifinomultabb kínálatnak” köszönhető,
amellyel sikerült megszólítani a
fiatal családosokat is. A Fő téri zenés esték egyre több embert csalogatnak. Gyakrabban és tovább
maradtak a pihenni vágyók, mint
az elmúlt esztendőben. Bármikor is
érkeztek a turisták, találtak programot. A reprezentáns és átható
kínálat – a Jurisics-vár, a múzeumaink, a látogatóközpont, a kirándulások – mellett az ingyenes vezetések, a hétfői városlátogatások,
vagy például a Fő téri zenés esték
programjai megtalálták a közönség
szívét. „Remélem, hogy lassan a
város közművelődési költségvetésének állandó részévé válhat a nyári
rendezvénysor, mert ezt el lehet indítani lelkesedésből, lehet finanszírozni pályázatból, de tartósan csak
megfelelő biztos támogatás mellett
szervezhető! A Fő téri esték húsz alkalma 4-500 nézővel, azt mutatja,
hogy a 8-10 ezer fővel, visszatérő
látogatóval talán felnövőben van
a Kőszegi Várszínház mögött, mint
második városi attrakció” – mondta
Győrffy Gábor.
Nagyságrendjében a programsor
nem fog változni, de a finanszírozását stabil forrásból szeretnék
előteremteni. Nagyon bíztató, hogy
az esték látogatóinak körülbelül
60 %-a kőszegi. Jelenlétükkel belakják, pezsgő élettel töltik meg a
teret.
TáF

Ne
ugráljanak!
Egy asszony mondta keserűen,
hogy a Mária-szobor korlátján
nyugodtan ugrálhatnak a gyerekek, amíg a felnőttek az italukat fogyasztják a vendéglőben.
Kérte, tegyük közzé, hogy ne
ugráljanak, mert a szobor nem
ugrálóvár, hanem a város egyik
műemléke.

Városkút
Konkoly György restaurátor augusztus végén befejezte a Városkút
felújítását, még azt a munkát kell
elvégeznie, amelyet csak a villanyszerelés után lehet megtenni.
A teljes felújításhoz többféle szakemberre volt és még lesz szükség.
A vízvételi lehetőség mellett zenét
szolgáltat a Városkút, ennek tervezése, a zene kiválasztása szeptember elején még folyamatban volt.

A Városkútról az első feljegyzés
1766-ból származik, a copf stílus
műemlék eredetileg zárt a múlt században készült fényképek alapján.
Az építéstörténet szerint a legutolsó
felújítás az 1970-es években történt, akkor alakították ki a középen
funkcionáló ívókutat. Azóta sérülések miatt többször is javították.
A mostani felújítás elsődleges célja
volt a kőanyag fenntarthatóságának biztosítsa, illetve az esztétikai
szempontok érvényesítése. Konkoly
György arról beszélt, hogy a Városkútba épített vasanyagok rozsdásodtak, amely a köveket szétfeszítette, a fuga anyagok kiomlottak,
a belső részen a vakolat lemállott,
a kőfelület erősen szennyezett volt,
a mohás, poros részek rontották a
külső megjelenését. A munka első
fázisa az alapos tisztítás volt, ennek
része az is, hogy a korábban szakszerűtlenül elvégzett javításokat, a
műszakilag nem megfelelő részeket
el kellett távolítani. Egy felületet
bevonó anyaggal megtörtént a biológiai kórokozók eltávolítása, mert a
pórusukba mélyen beívódott a moha
és a zuzmó. Szempont volt az indokolatlan javítások, az eredeti kövek
cseréjének elkerülése. A restaurátor
a porózus köveket letisztította, és
megerősítette, majd egy egalizáló

kezelést kapott a felület, különösen
azért, hogy a három különböző színárnyalatú kő egységes képet mutasson. A felület szempontjából fontos,
hogy a felvitt anyag légáteresztő
legyen, de a vizet ne engedje át. A
felületvédelem része volt a festés
is. Itt is csak a műemlékvédelem
által engedélyezett anyagot lehetett
használni. Szép és egységes felületet
kapott az Városkút. Fontos feladat
lesz még a restaurátor számára az
elvégzett javítások dokumentálása,
amely a műemlékvédelem elvárása.
KZ
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Guinness rekorderek közé is bekerülhetne az a baráti kör, amelyik a Kőszegi Hétfői Társaság
(KHT, hétfői társaság, „hétfőiek”,
„hétfőisták”) néven vált ismertté.
1974-ben alakult meg az Országos
Madártani Egyesület Kőszegi Csoportja, amelynek alapító tagja volt:
Bechtold István, dr. Tóth Sándor,
Feigl Lajos, Schwahofer Gusztáv,
Lakatos Ferenc és Nemes Dénes.
A „madarászok” kis csoportja lett
a KHT alapítója. Egyikük sem gondolta, hogy évtizedeken át tartó
eszmecsere indul el 1975-ben.
Történetüket, a hétfőnkénti találkozások fontosabb eseményeit, a
jelenlévők nevét, de az elfogyasztott ételek, italok felsorolását is
tartalmazza az azóta vezetett öt
napló. Az első kötet címlapjára, a
„RAJ”naplóból átírt „KaRAJnapló”
elnevezés került.
A tagság először 1977-ben bővült,
ekkor indították naplójukat is, ekkor csatlakozott Kiss Miklós (Buló)
és Kiss Pista-István. Jelentősebb
létszámgyarapodás 1979-től volt,
a társaság összesen 34 főt számlált.
A legtöbb tagot az 1998–2002-ig
terjedő időszakban találjuk 15 és
21 közötti névvel.
Az emelkedő átlagéletkor csökkenő
létszámot eredményezett. A disznóvágások maradtak, ritkult a kirándulások száma, de a viták hevülete is.
Nem csökkent azonban az elkötelezettség a város, Kőszeg iránt!
A KHT legszomorúbb napjai 2012ben kezdődtek, három társuktól
vették végső búcsút. Az utolsó öt év
bár stabilitást hozott, az aktivitás, a
közéletben való részvétel törekvése
erőre kapott, a tagok mozgástere
lecsökkent. A társaság utóvirágzásának időszakában egyre inkább
a múlt ügyei kerültek terítékre,
bár Biritz László és Juhász Ferenc
által a „nemzetközi kitekintés” palettája színesedett. A kis csoport
dr. Szerdahelyi Endrét 2016 augusztusában vesztette el. A legnagyobb csapást a 2018-as év mérte
a barátokra: Kiss László, dr. Biritz
László és Jenkei Ede is itt hagyta e
földi világot. 2019 augusztusában
a „megmaradt trió” is felbomlott,
amikor dr. Juhász Ferenc elhalálozott. Az elmúlt évtizedekben
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számos kiváló férfiú fordult meg
hétfőnként a KHT asztala körül. (A
meghívott vendégek külön „misét”
érdemelnének). Székhelyeik voltak:
a Poncihter Borozó, a Buló-tanya, a
Kék Huszár Vendéglő, a Portéka és
utoljára Jenkei Ede otthona. A kőszegi Hétfői Társaság maradék két
tagja, Schwahofer Gusztáv/alapító
és Tóthárpád Ferenc, 2019 szeptemberében, a KHT fennállásának 44. esztendejében – naplójuk
utolsó soraival – az asztaltársaság
megszűnését jegyezte be.
Tóthárpád F.

Felvételünkön 2018 nyarán dr. Juhász Ferenc, Jenkei Ede,
Tóthárpád Ferenc és Schwahofer Gusztáv

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése.

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely – Tiszta környezet.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,
sorjázókat
Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.
Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com
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A lakás váratlan helyéről
– Ez egy életforma, mondhatom
azt, hogy szenvedélybetegség,
de az biztos, erős megszállottság
uralkodik rajtunk, azokon, akik a
hadtörténet relikviáit gyűjtik. Ha
meglátok egy különleges tárgyat,
különösen az Osztrák-Magyar
Monarchia katonai eszközeit, az
agyam addig forog, amíg hozzá
nem jutok – mondta Baldauf Gyula.

A műgyűjtővel órákig beszélgettünk, sorra vette elő a hadtörténet
relikviáit, a lakás több rejtekhelyéről kerültek elő a tárgyak. A fotón
kezében tartja egy 1867-es Werdl
puskát, amely az első központi
gyújtású, vagyis töltényhüvelyes
fegyver, az I. világháború idején
már csak a hátországban használták. A kezében lévő díszkard
a 19. század első felében készült,
egy katonazenekar karmesterének
élezés nélküli fegyvere lehetett, a
markolaton több hangszert formáztak meg. A lakás váratlan helyéről
is asztalra kerültek a monarchia
időszakából a hadi eszközök, Gyula

szerint csak ezt a kort ismeri jól
könyvekből, és múzeumi látogatásaiból. Hihetetlen határozottsággal beszélt a fegyverek azonosításakor, azok tulajdonságairól. A
fegyvergyűjtés elhivatottsága szerinte a születésével kezdődött. A
60-as években még bőven találtak a hegyoldalban, a kőszegfalvi
erdőben otthagyott hadi eszközöket, a töltényeket kupacba rakták
és robbantották a barátokkal.
Mosolyogva mondja, hogy kaptak
is ezért pofonokat a rendőrségen.
Amikor a 11 évig tartó dunai hajós munkából visszatért Kőszegre,
a gyűjtés akkor kezdődött. Minden
keresetét az elhivatottságára fordította, büszke minden tárgyára,
amely a birtokában van. Nyugdíjasként sok időt tölt el a tárgyi
emlékek karbantartásával. Több
fényes kardot fogtam én is kézbe,
de a pengéjét csak kesztyűben
érinthettem meg, hogy később ne
rozsdásodjon. A lakás egyik pici
helyén évszázadokat átölelő had-

Még mindig erőt ad
A Kőszegi Labdarúgó Szakosztály
1912-ben alakult. Azóta működik
többszöri névváltoztatás mellett
és sok-sok focit szerető, fiatal és
idősebb labdarúgóval. Az emlékek
visszaidézése céljából 1982-től az
akkori labdarúgó öregfiúk évente
egy alkalommal szerveztek találkozót, amely aztán hagyomány lett.
Az összejöveteleket fehér asztal
mellett tartjuk, baráti beszélgetésekkel idézzük fel a régi emlékeket,
eseményeket. Sajnos egyre többen
az égi pályáról figyelnek minket. A
szeptember 14-én tartott találkozó
kezdetén a temetőben koszorúk

elhelyezésével emlékeztünk meg
az egykori társakról. Majd 18.00
órától az Utolsó kapás/ Portéka/
borozóban gyűltünk össze. Emeltük
poharainkat a múltunkra, a jelenünkre, és a mostani sporttársak
eredményes pályafutására.
Abban bízunk, hogy a mai fiatalok majdan csatlakoznak az akkori öregfiúkhoz, hogy folytassák a
megkezdett hagyományt, és legyen
meg bennük az a sportszeretet,
amely nekünk, a fotón látható és
a hiányzó tagoknak még mindig
erőt ad.
Wimmer László

történeti eszközök vannak. Nagyon
büszke az 1937-ből származó tengerész formasapkájára, amelyet
Geröly Ferenc viselhetett büszkén.
Ifjúkorában Gyula sokszor látta az
„öreget”, amint a Forintos Mátyás
utcában üldögélt a padon. Aztán
előkerültek más kőszegi hagyatékok. Az egyik Lauringer Alajos, a lakatosmester 12 évi szolgálata után
(1911. december 31.) a hadseregtől való elbocsátó levele, vagyis az
obsit egy nagyméretű keretezett képen. Az egykori katonai reáliskolából származik a fegyvernemi hajtóka, vagyis a paroli, amit id. Tonházi
Jenő kézzel varrt a diákoknak. A
reáliskolás sapkák is a gyűjtemény
díszei közé tartoznak.
A falon függött, de kézbe is került

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a vastag és erős pengéjű utászkard, amely
nemcsak önvédelemre,
hanem szekerceként is
használtak a katonák. A
gyűjtő a kardok sorozatát függesztette a falra,
és mindegyiknek külön története van. Ezek
közül a vércsatornával
kialakított éles kardokkal biztosan harcoltak
katonák. Szakértői tájékoztatást kaptam a különböző korszakokban
használt puskákból, karabélyból, és kurtályból.
Az asztalra került az
1848-ban
használt
Terceroll rendszerű pisztoly. Kézzel kellett tölteni puskaporral, golyóval,
majd lezárni papírral,
aztán a csappantyú indította a lövést. Gyula
szerint a 20. század
elején a mezőőrök sós
pisztolyként is használták.
A biztonsági rendszer mögé bujtatott tárgyi eszközök teljes áttekintése elvitt volna egy hetet is. Nem
így történt, de megmaradtak emlékezetemben a több célt szolgáló,
műszaki zsenialitással kialakított
tárgyi eszközök. A tájoló, a többcélú ásó, a kézmelegítő, a kulacsok,
az egybefűzött kanál és villa. Anynyi bizonyos, hogy a világháborús
katonák is békét akartak, hiszen a
töltényhüvelyekből különböző dísztárgyakat készítettek.
Baldauf Gyula bánata, hogy a
gyűjteményéből nem sikerült egy
állandó kiállítást létrehozni, a magyar hadihajózást áttekintő országos kiállítás is elmaradt.
Kámán Z

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Lukácsháza hírei

VIDÉK

Augusztus 17-én a hagyományokat követve, idén harmadik
alkalommal rendezték meg a szőlőhegyi kilátónál az Új kenyér napi
piknik és főzőversenyt. Porpáczi
József esperes megáldotta a hegypincénél lévő kemencében Csejtei
Péter képviselő által sütött új kenyeret.
Augusztus 31-én a Borbarát
Hölgyek tagjaiból verbuválódott

csapat vett részt a Perenyében
rendezett főzőshow rendezvényen,
ahol a kulturális műsorok mellett
15 csapat főzött finom ételeket.
Szeptember 12-én Tolnay Emlékülés zajlott a Közösségi Házban Lukácsháza (Nagycsömöte) szülöttének Dr. Tolnay Sándornak a magyar
állatorvos képzés megalapítójának
tiszteletére. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Bognár La-

2019. SZEPTEMBER 16.
jos helyettes államtitkár, országos
főállatorvos, Harangozó Bertalan
kormánymegbízott, Prof. Dr. Sótonyi Péter az Állatorvostudományi
Egyetem rektora, Dr. Abonyi Tamás NÉBIH ÁDI igazgatója és Dr.
Szieberth István a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke.
Az emlékülést követően a Dr.Tolnay
Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu tanulói adtak műsort. Ezután
a Közösségi Ház parkjában lévő
Tolnay szobor koszorúzása zárta a
rendezvényt.

Szeptember 21-én 14.00 órakor a Kisposta utcából indul a
szüreti felvonulás Lukácsháza és
Gyöngyösfalu civil szervezeteinek
közreműködésével. Lukácsházán a
Horváth J. utcában, Kiscsömötén
és Nagycsömötén lesz megálló és
műsor. Gyöngyösfaluban a Tornacsarnoknál, a Petőfi u. elején a Hörpintőnél és az Alkotmány-Gyöngyös utca kereszteződésében lesz
megálló. A felvonulást követően
a Közösségi Házban Szüreti bállal
folytatódik a rendezvény.

közel 15 éve eljönnek hozzánk a
Szüreti bálokra. Most is kiváló hangulatot teremtettek.
Tombola sorsolás fődíja egy a
FORD STRAUSS autószalon által felajánlott, tele tankolt FORD
FOCUS kombi egy hétvégi autózáshoz, köszönet érte Frank Szabolcsnak, az autószalon munkatársának. Köszönet minden felajánlónak, akik hozzájárultak az értékes
nyereményekhez.
A sütemények versenyén az első
helyen Perger Krisztina, a második
helyen Gáspár Kata végzett. Gratu-

lálunk a két ifjú hölgynek!
A vörös bor kategóriában Frank
János, míg a fehérborok közül
Gáspár Szabolcs gazda vitte el az
„aranyérmet”. Gratulálunk a győzteseknek és köszönjük minden versenyző részvételét!
Aranyéremmel felérő köszönetet
mondok minden szervezőnek, aktív résztvevőnek. A forgalom irányításában Kutits Tamás és társai
jeleskedtek. Kiváló munkát végzett
Kati. Köszönet mindenért a vendégeink nevében is!
Darabos Béla

Klári néni pogácsájával
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Bozsok: Szeptember 7-én tartottuk meg a 21. Szüreti felvonulásunkat. Borongós, szeles, esős időre
ébredtünk, így be kellett iktatnunk
egy „B” tervet, ha az eső elmosná
a jelmezes felvonulást. Hála az
Égnek, erre nem volt szükség, 14
órakor indult a menet a Kastély
kertből. A hagyományokhoz híven
felvonulókat és a vendégeket az
önkormányzat kínálta Francsics
Istvánné, Klári néni pogácsájával,
és jutott mindenkink bor és üdítő
ital is.
A délelőtt a gyerekekről, a sütemények és a 2018-as évjáratú borok
versenyéről szólt. Az ugrálóvárat és
a gyerekprogramokat sokan meglátogatták, közben az otthon maradt
felnőttek és gyerekek az utolsó simításokat végezték a jelmezeken.
A standokon már készültek a kínálók a saját készítésű süteményekkel,
pogácsával, sült kenyértésztával, a
Kerekes Üzletház édes finomságokkal, Banga Laci vörös borával.

A megállóknál műsort adtak a
szomszédos településekről érkezett
együttesek, azokban a percekben is
érezhette a nagyérdemű közönség
Bozsok vendégszeretetét.
A menet vidáman, nótaszóval
haladt végig a falu főutcáján, elől
lóháton ült magyar lány jelmezben
Darabos Kata Boglárka, mögötte
Dobrádi György irányította hintón a
bírói párnak öltözött Berics Ferenc
és neje Marika integetve köszöntötte a közönséget. Felvonult a falu
apraja, nagyja traktoron, pótkocsin,
ötletesnél-ötletesebb saját készítésű járgányon.
A sátor alatti színpadon egymást
követték a fellépők nagyon színvonalas táncbemutatókkal, élvezetes
műsorszámokkal. Külön köszönet
a hangosításért Medgyes Mikinek,
aki a menetben és a sátorban is
kiváló munkát végzett.
A kulturális műsorok sokasága köszöntötte a népet. Színpadra lépett
a Dancing Duó együttes, akik már

Tóth Kamilla

tanárnő tanítja erre a művészetre.
Volt és van is eredménye. Az általános iskola 3. osztályában a megyei
Apáczai népdaléneklési versenyen
első helyezett lett. A Kőszegi Művészeti szemlén szinte minden évben
részt vett, ahol arany és kiemelt
arany minősítést kapott. Nyolcadik
osztályos volt, amikor a „Tiszán
innen Dunántúl” országos népdaléneklési versenyen ezüst, 2019ben arany minősítést szerzett.
Tóth Kamilla énekes jövőjére nem
adunk jóslatot, de annyi bizonyos,
hogy érdemes tovább képeznie
magát.

Lukácsháza Falunapján lépett színpadra Tóth Kamilla. A néhány szavas bemutatás után a népviseletbe
öltözött fiatal lány szép hangja töltötte be a sátort. Jó volt hallgatni az
erdélyi népdalokat egy nagyon jó
előadásban. Kamilla a Premontrei
Gimnázium 11.D. osztályos diákja,
korábban a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolában tanult, harmadik
osztályban kezdte el az ének tanulását Hajnal Edit tanárnőtől. Azóta is
egy szép hangú diákot egy képzett

Augusztus 11-én a Lukácsházi
Borbarát Hölgyek és a Csömöteihegyi gazdák találkoztak. Egy jóízű beszélgetés és borozgatás mellett természetesen megszemlélték a
várható szőlőtermést is.
A két társaság hagyományosan
igen jó kapcsolatban van egymással, a gazdák segítik a borhölgyek
rendezvényeit, és szívesen nyitják
ki pincéjüket az odalátogató vendégeknek. Ezen a napon is 17 pincét látogattak meg, ugyanennyien
voltak a hölgyek is. A jókedvet
fokozta, hogy Dr. Jónás Zsigmond
harmonikája is előkerült, így a nótázás sem maradt el.
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Nemescsó: A Tézsula Hagyományőrző Egyesület szervezésében augusztus 17-én ötödik alkalommal
rendezték meg az Új Kenyér Ünnepét. Az esemény különlegessége,
hogy a helyi termelők által felajánlott búzából készített újkenyér
mellett a vendégek régi ételeket is
kóstolhattak, felelevenítve nagymamáink, déd- és üknagymamáink által készített finomságok ízét.
A rendezvénynek köszönhetően
megismerhette a fiatalabb generáció az egyik legrégebbi édes
süteményt, a szaladost. Emellett
a krumpligombóc, az arató leves
illetve a gánca is nélkülözhetetlen
elemei voltak a rendezvénynek.
Délelőtt tíz órától a rétes készítés
fortélyait lehetett elsajátítani, készült tökös-mákos, tökös-túrós,
almás-fahéjas, édes és sós túrós
és cseresznyés is. Délben volt a
megnyitó, amikor Bánó András
polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Máyer Tiborné beszélt
az ünnep, az esemény értékéről. Az

Új Kenyeret Németh Katalin lelkész
és Porpáczi József esperesplébános
áldotta meg, majd a jelenlévők
az Új Kenyeret ízlelhették. Közel
negyvenféle ételt kóstolhattak a
vendégek. Kőszegfalva csapata
többféle bucinudlival készült, a
kőszegpatyiak palóclevest főztek.
Köszönjük, hogy évek óta visszatérnek hozzánk, és közreműködnek
a rendezvényen. Az ebéd 13 órakor kezdődött, amit a szórakoztató
programok követtek. Színpadra lépett a Tézsula Énekkar, a Vassurányi
Népdalkör, a Közép-Burgenlandi
Magyar Kultúregyesület Énekkara,
a Derű Néptáncegyüttes, a Nárai
Dalkör, a Kőszegszerdahelyi Tűzoltó
Énekkar és a Németh Duó.
Ezúton is köszönjük a sokféle segítséget minden támogatónak, aktív
résztvevőnek. Különösen a Tézsula
Hagyományőrző Egyesületnek a
színvonalas, a közösséget erősítő,
a múltunkat tovább örökítő példamutató munkájukat!
Szerdahelyi-Bánó Irén

Hárman

szponzorálásával, a szakács szerepét
Robi vállalta. A finom falatok után a
horvátzsidányi Čakavci tánccsoport
műsora indította el a jókedvet, amit
erősített a Peruska Maria Énekkar.
Meglepés volt a Röpülj Páva műsor
szereplői, a Kumánovich testvérek
fellépése. Két énekblokkot adtak
elő, a sikerüket előre is garantálni
lehetett. Szép volt, amikor három
gyermek három szólamban énekelt. Aztán Tündi a gyermekek arcát
festette, miközben elkezdődtek a
napestig tartó beszélgetések horvát
zeneszó mellett.

Ólmod: Augusztus 9-én, pénteken
kezdődött a háromnapos Falunap
Horváth József önzetlenül felajánlott
borkóstolójával. Szombaton a tóparton fűnyíró traktorok akadályokkal
tűzdelt versenyét rendezték meg jelentős érdeklődés mellett. A győztest
folyékony kenyérrel jutalmazták.
Vasárnap szentmisével kezdődött a
Falunap, illetve Horvátnap, majd a
Községháza udvarán felállított sátorban agapé következett Mercsék
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Velemi Gesztenyenapok
2019. október 5-6.
OKTÓBER 5. SZOMBAT

13.30 Megnyitó
14.00 Kőszegszerdahelyi Kaméleon Színjátszókör
14.30 Kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó
Énekkar
15.00 A KÉT ZSIVÁNY - élő nagykoncert (mulatós pop)
17.00 APOSTOL Együttes - élő koncert
19.00 WEST RÉGIÓ - magyar slágerek

VIDÉK

Szalados és gánca

2019. SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 6. VASÁRNAP

13.30 Varnyú Country zenekar gyermekkoncertje „Játsszunk együtt”
14.30 Bozsoki dalárda
14.45 Kátai Zoltán Kossuth díjas előadóművész
énekmondó műsora (az aradi vértanúkra
emlékezés jegyében)
16.30 Fonográf emlékzenekar élő koncertje
18.30 A Csodaszarvas – Ziskó Olivér tüzes bemutatója

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

CÁKI GESZTENYEFESZTIVÁL
OKTÓBER 5. szombat

12.00 „Ide Süss” BIEGOS süti és pizzamester főzőműsora a TV-ből.
• 14.00 Kemenesmagasi Citerazenekar • 15.00 Danca Jam tánccsoport • 15.45 Bohém Nagy Zsoló mulatós műsora • 16.45 Zetor
Nagy Zsolti mulatós műsora • 18.00 Nótár Mary • 19.00 Utcabál

OKTÓBER 6. vasárnap

13.00 Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület műsora •
13.30 KVARC Együttes • 14.30 Turi Lui retró műsora • 15.30
RONY • 16.30 Matyi és a Hegedűs • 17.20 Salsa la vida tánccsoport műsora • 17.50 Türk Attila

Helyszín: Cák Pincesor.Vásári forgatag gyermekeknek és felnőtteknek!
Belépőjegy, felnőtt 1000 Ft, nyugdíjas 500 Ft, 14 év alatt ingyenes.
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MEGBÍZHATÓ CSAPATTAL A VÁROSÉRT!

VAN VÁLASZTÁS, A JÖVŐ VÁLASZTÁSA:

Básthy Béla
polgármesterjelölt

Gelencsér Attila
(1.számú választókerület)

Kiss Zoltán
(2.számú választókerület)

Takácsné Varga Ágnes
(3.számú választókerület)

Terplán Zoltán
(4.számú választókerület)

Fekete-Pataki Edit
(5.számú választókerület)

Kiss Péter
(6.számú választókerület)

Sas Norbert

(7.számú választókerület)

Huber László
(8. számú választókerület)

KŐSZEG AZ OTTHONUNK!
ÉPÍTSÜK EGYÜTT!
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Különleges, kevés számú – sport,
színház, természet, riport témájú –
fotóival hívta fel magára a figyelmet
Ohr Tibor fotóriporter a szeptember
2-án az Evangélikus Szakgimnázium 1. emeletén megnyitott kiállításon. Az iskola egykori diákja számára egyedi értéket ad az kép, ahol
kedvesét Baranyai Katalint, a Be-Jó
táncosát örökítette meg. (A legszebb pillanat című írás fotója). Ohr
Tibor minden témából – figyelmet
felkeltve – csak keveset mutat meg.

„But I am a Good Girl” – címet viseli Baranyai Katalinról, a társról Ohr
Tibor fotója, amely a táncos lányt a
középpontba helyezi. A Be-Jó Táncegyüttes oszlopos tagja 15 évvel
ezelőtt kezdte meg a táncos pályafutását. Negyedik osztályos volt,
amikor Kőszegre költöztek, majd a
Bersek iskolát és a Be-Jó-t válasz-

tó dokumentum értékű kép
elkészítése napokat is igényelhet. Benkő Sándor szavai
szerint Tibor „a horizontot

Az elmúlt évben felújított Festetics
palotáról készült montázs egyben
kordokumentáció is.
A „Pillanatok” című kiállítást Illés
Péter igazgató nyitotta meg, majd
Benkő Sándor MÚOSZ nagydíjas
fotóriporter méltatta Tibor munkásságát. Kiemelte „döntött perspektívájú” kamerahasználatát és a
kitartást, amivel a fotós a legjobb
pillanatot örökítheti meg. Beszélt
az egykori kolléga türelméről, amikor fél napot várt a mindent bemutató pillanat megörökítéséért. Ez a
képi világ a pillanat művészete, de
egy-egy művészet irányába muta-

A legszebb pillanat
totta, mert vonzotta a mazsorett
tánc. Az eltelt másfél évtizedben a
tánc szeretete nem változott. Csapatban, a „Be-Jó családias környezetében” mindez még jobban működik. „Jó velük egy közösséghez
tartozni” – fogalmazta meg Katalin,
azért is, mert a nagy lányok között
már kialakult az örök barátság. Pró-
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többször elfordítja, sarkára
állítja a képet, hogy elférjen
benne a tartalom”.

Az evangélikus iskola ebben
az évben ünnepli fennállásának 120. évfordulóját, Ohr
Tibornak ez volt a 10. kiállítása, de képeivel több helyen
találkozhatunk. Érdemes odafigyelni a sajtóban megjelenő
fotóira.
KZ

bákon kívül is rendszerint találkoznak, Regina esküvőjén együtt örült
a csapat, és ez így lesz, amikor a kőszegi szüret napján Lilla is megtartja
az esküvőjét, a lakodalmat.
Katalin lelkesen beszélt Horváth
Márta művészeti vezető táncosokért
végzett tevékenységéről. A tánckoreográfia mindig a zene közös kiválasztásával kezdődik, aztán „Márta
néni” megalkotja és bemutatja az
általa megálmodott mozdulatokat,
és megkezdődik a gyakorlás sokszor
heteken át. A nagylányok – közös
gondolkodás után – hozzáfűzik a
saját táncmozdulataikat.
– A legszebb pillanat a színpad-
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Fotóriporter
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tennem. A táncban a mozdulatok
összhangja, annak szépsége ad
nemcsak nekünk, hanem a közönségnek is egy különleges varázst. Ezt érezni kell, ott kell lenni
a színpadon, vagy a nézőtéren.

A nagylányok, a dolgozó nők a
családalapítás felé indulhatnak, és
akkor „Felbomlanak?” – kérdeztem
Katalint. „Nem, nem” – mondta
tiltakozva, majd hozzáfűzte: „Talán
csak a táncot alakítjuk a körülményekhez, a jövőbe meg nem
látunk”. Tény, hogy többféle, duó

ra lépés az előtte lévő drukkal
együtt – vélekedett Katalin. –
Tánc közben nemcsak magunkra
figyelünk, hanem a társakra is.
Ha egyikünk hibázna, közösen
javítunk. Tűztánc közben, a sötétben a társam vesz egy mély
levegőt, azonnal tudom: mit kell

táncban is részt vesznek. Katalin
első párja Bánadi Andrea volt, jelenleg Biegner Bettinával lépnek színpadra. Kedvenc táncos „Rock-love”
című produkciójukkal több arany
minősítést is szereztek. Katalin nem
tudta megmondani a csillogó, színes
minősítések számát, de büszkén beszélt a megszerzett 60 db éremről,
és két db elnyert kupáról.
Kámán Z

történetek kerültek elő a múltból,
hozzá iratok, fényképek. Meséltek
és meséltek, örültünk, forrt a levegő,
izgalmas volt a találkozás nekik és
nekem is. Visszavárom őket újra!

(A Kőszegi Postamúzeum előzetes
bejelentkezés alapján látogatható,
a Hotel Írottkő recepcióján egyeztetve.)
Hatvani Zsuzsa

Különleges rokonlátogatás
A Rajnis utca 3. alatt található a
Postamúzeum, amely bemutatja
a postakocsik történetét, a postai eszközöket, és Hübert Károly
kőszegi postamester életnagyságú
figuráját.
Hübert Károly 1855. június 9-én
született Kőszegen. 1882–1886
között Kőszegen a kincstári postahivatal vezetője volt, majd mozgalmas
életútja során ismét visszatért szülővárosába. Élete 1896. szeptember
20-án ért véget.
A múzeumlátogatók jönnek, fényképezik a fess postatisztet. Közel há-

rom éve egy Debrecenből érkezett
család izgatottan megállt Hübert
Károly figurája előtt, ő volt a dédapjuk. Ígérték, ide visszahozzák a
rokonságot. Aztán most a nyáron,
július 12-én megérkeztek, mert
látni akarták a dédpapát. Érdeklődéssel mentünk végig a termeken, a
harmadik helyiség volt a cél! Beléptek, és a nagycsalád – akik Győrből,
Debrecenből, Amerikából érkeztek
–, meglátta a dédpapát. Idősek,
középkorúak, kamaszok és picik különleges rokonlátogatásán megállt
az idő! Fényképek készültek, régi
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Elkezdődött a 2019/2020-as tanév
I SKO LÁ K
20

Árpád-házi Általános Iskola
Felkerültek iskolánk honlapjára az
új, 2019/2020-as tanév osztályfotói. Az elsős kisdiákok arca jól tükrözi azt az izgalmat és lelkesedést,
amivel egykor talán mindannyian
belelendültünk a diákévekbe. Valami új veszi kezdetét, valami, amire
már hónapok óta várakoztak. 54
kisgyerek lépett most át az óvoda
megszokott környezetéből az új kihívásokat rejtő iskolás létbe, ahol a
tanító nénik gondoskodó szeretete
fogadta őket.
Benépesült az óvodánk is, elkezdődött az új nevelési év. A nyáron
megújult épület falait ismét vidám
gyerekzsivaj tölti be. Idén 25 új kiscsoportos kezdi nálunk az óvodát.
Az elmúlt hónapokban iskolánk
műszaki infrastruktúrája is jelentősen fejlődött.
Augusztus végén intézményünk
pedagógusai a festői szépségű Frein an der Mürz településen vettek
részt három napos lelkigyakorlaton,
melynek témája az volt, hogy hogyan ültethetnénk át a domonkos
szentek lelkiségét hétköznapjainkba.
A tanévet a Jézus Szíve Plébániatemplomban „Veni Sancte” szentmisével kezdtük, ahova – hagyományainkhoz híven – ünneplőbe
öltözve, közösen vonultunk át az
iskolából.
Reményeink szerint nevelő és oktató munkánk által az idei tanévben
is mind nagyobb mértékben hozzá
tudunk járulni ahhoz, hogy diákjaink ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő tehetséget és szeretetre
való készséget.
Kakucs A. Petra nővér
*
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
Augusztus 30-án, pénteken tartotta tanévnyitó ünnepélyét, 352 tanuló és 31 pedagógus kezdte meg
a 2019/2020. tanévet. A Kőszeg és
környező falvakban élők közül 36
fő elsős választotta a Balog Iskolát.
A nyári feltöltődéshez az is hozzájárult, hogy június utolsó két hetében
az iskola tanulóinak majdnem fele
egy-egy hetet a balatonszárszói
német táborban és napközis környezetvédelmi, művészeti és német
élményhéten tölthettek. Kicsik és
nagyok, diákok és pedagógusok,

Az Árpád-házi iskola 1. osztályosai

mindannyian pozitív élményekkel
térhettek haza, jó volt együtt lenni
egy kicsit a tanórai kereteken kívül
is. A pályázat nem csak az élményhetekkel, hanem szakmai eszközök
beszerzésével is járt: társasjátékok, fejlesztő és kísérleti eszközök,
könyvek, irodaszerek fogják segíteni a mindennapi munkát.
A nyár folyamán két interaktív
panel érkezett az intézménybe,
amelyek egyaránt használhatóak a
tanórákon, valamint más közösségi
célokra. Az élménytáborokon kívül
tánctábor, német napközis tábor,
német nemzetiségi tábor, a németországi Untersteinbachban sátortábor is várta az iskola tanulóit.
Az alsó tagozatban az A osztályok
hagyományosan
iskolaotthonos
rendszerűek, a tanórák délelőtt és
délután oszlanak el, de jut idő a
gyakorlásra, fejlesztésre, felzárkóztatásra és természetesen a játékra
is. A kicsik ebben a tanévben heti
egy testnevelés órán korcsolyázni
járnak a szomszédos jégpályára, a
negyedikesek pedig heti két órában
úszni tanulnak. A 2019/2020-as
tanévben az első három évfolyamon heti egy órában a kézilabda
oktatás is elkezdődik a mindennapos testnevelés keretei közt.
A tanév egyik fontos célja a testvériskolai kapcsolatok megújítása:
júniusban a városi delegációval az
iskola német nemzetiségi kisénekkara utazott Vaihingenbe a testvérvárosi kapcsolat 30. jubileumi
ünnepségére. A viszontlátogatásra
a Kőszegi Szüreten kerül sor, 10
tanuló és 2 pedagógus érkezik
vendégségbe. Folytatódik a közös

programok szervezése az Ágfalvai
Váci Mihály Német Nemzetiségi
Iskolával is.
Nemesné Erdősi Timea
intézményvezető
*
Bersek József Általános Iskola
Szeptemberben 208 fő tanuló, ebből 29 fő első osztályos
és 20 pedagógus kezdte meg a
2019/2020- as tanévet. Elsőseinket a szülői munkaközösség jóvoltából „Bersek” feliratú pólóval
fogadtuk az iskola diákjává. Versekkel, a BE-JÓ Táncegyüttesünk
látványos műsorával nyitottuk
meg a tanévet, és kértük továbbra
is a szülői munkaközösség támogatását.
Ebben a tanévben bőséges szabad idős foglalkozásokat kínálunk
a diákjainknak. Köszönetet mondunk Csitkovics Gábornak, az Elixir
Fitness üzemeltetőjének önzetlen
segítségéért. Felzárkóztató, kompetenciafejlesztő foglalkozásokkal segítünk a tananyaggal nehezebben
boldoguló diákoknak. Az iskolánk
eredményének tartjuk, hogy a 35
fő 8. évfolyamos tanulóinkból 27
főt az első helyen a megjelölt középfokú intézménybe vettek fel.
Alsó tagozaton három csoportban
napközis foglalkozást biztosítunk,
kiemelt figyelmet fordítva az elsősökre. Felső tagozaton kettő tanulószobai csoportban biztosítunk
tanórákat. Diákjaink első osztálytól
választhatják a német vagy az angol nyelvet. 5. évfolyamtól, emelt
szinten, heti 5 órában biztosítunk
német nyelvoktatást. Ökoiskolaként
hangsúlyt helyezünk a természeti

értékek védelmére, pályáztunk az
„Örökös ökoiskola” címre.
E tanévben is megrendezzük saját
szervezésű versenyeinket, rendezvényeinket, melyre várjuk a tankerület iskoláit is. „Pedagógus Szolgálati Emlékérem”-ben részesült
40 éves oktató-nevelő munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása
alkalmából Tóthné Pintér Gyöngyi
tanítónő.
Bersek József Általános Iskola –
Horvátzsidányi Tagiskola
A tagiskolánkban kettő összevont
osztály működik, 34 fő tanulóval
és 5 fő pedagógussal. Az iskolában
horvát nemzetiségi nyelvoktatás
folyik, gazdag nemzetiségi programokkal, aktív részvétellel a környező falvak életében. Erős a partneri
kapcsolat a horvátországi Marija
Gorica-i iskolával, több közös program van a tanév során.
A délutáni foglalkozásokat kettő
napközis csoport biztosítja, működnek felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozások és német nyelvi
szakkör. A felső tagozaton nálunk
továbbtanuló Horvátzsidányi Tagiskola diákjai folytathatják a horvát
nyelv tanulását.
40 éves oktató-nevelő munka után
nyugdíjba vonult Hani Tiborné tanítónő, aki már a tanévzáró ünnepélyen átvette a „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet”.
Iskolánk életéről ad tájékoztatást
www.bersek.hu honlap.
Kovácsné Szabó Éva
igazgató
*
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
2019 nyarán sem tétlenkedtünk.
Június végén szép eredményekkel
szerepeltek a diákjaink Debrecenben a Diákolimpián. Júliusban a tanulók egy csoportja Horvátországban, nyári táborban vehettek részt,
ahol strandolás, vízi és szárazföldi
sport- és ügyességi vetélkedők,
kézműves foglalkozások, Szombathely, a segítés városa program,
kirándulások tették feledhetetlenné
a nyolc napot.
Nyáron eszközparkunk is gyarapodott két digitális panellel és egy
elektromos zongorával a tankerület
pályázatának köszönhetően. Szülő,
pedagógus, önkormányzat összefogásával megújult a játszóterünk és
az udvar térkövezése is.

Az idei tanévet 175 tanuló kezdte
meg szeptember 2-án évfolyamonként 1-1 osztályban, ebből 24 elsős kisdiák, akiket az iskola logóját
ábrázoló kitűzővel és ajándékkal
fogadtunk „tolnayssá” a tanévnyitó
ünnepélyen.
A tantestületben változás történt:
Kósáné Farkas Mária korábbi
gazgatónő nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti, egy kolléganőnk pedig anyai örömök elé néz. A
két új tanító néni (Kondás Lászlóné
és Szűcs Beatrix) nagy lelkesedéssel kezdte meg az új tanévet. Hajnal Edit intézményvezető-helyettesi kinevezést kapott.
A hagyományoknak megfelelően a
tanórákon kívül délutáni foglalkozásokat is biztosítunk a gyerekeknek: választható órákat, régi és új
szakköröket, felzárkóztató-fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat, alsósoknak boldogságórákat.
A 4. és 5. osztályosok idén is járhatnak úszásoktatásra Kőszegre.
Januárra tervezzük az önköltséges
sítábor indítását. Nagy figyelmet
fordítunk a 8. osztályos tanulóink
középiskolai továbbtanulására is.
Saját szervezésű versenyeinkre
(Tolnay Kupa, Versvarázs) várjuk
szeretettel a környező iskolák tanulóit.
Imre Julianna
intézményvezető
*
Árpád-házi Szent Margit Gimnázium
Örömmel tapasztaltuk, hogy a
2018/19-es tanévben, gimnáziumunkban végzett diákjaink – hasonlóan az előző évhez – az érettségi vizsgán szép szóbeli és írásbeli
feleletekben adtak számot tudásukról. Büszkék vagyunk rá, hogy minden továbbtanulni szándékozó diákunkat felvették a felsőoktatásba.
Az idei tanévkezdés egyik öröme,
hogy gimnáziumunkban megduplázódott a 9. évfolyamra beiskolázott növendékek száma. Általános
iskolánkból is szép számmal döntöttek úgy a diákok, hogy az intézmény falai közt folytatják a középiskolai tanulmányaikat. Az oktatást
a szükséges területeken továbbra
is alacsony létszámú csoportokban
oldjuk meg. Újdonság, hogy az idei
évtől már olasz nyelvet is tanulhatnak diákjaink órarendi keretek közt.
Pedagógiai munkánkkal továbbra

is szeretnénk segíteni a diákokat
abban, hogy a keresztény értékekre
építve művelt emberré, gazdag –
szépre, jóra fogékony – személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és
emberséges, alkotásra és boldogságra képes felnőtté váljanak.
Kakucs A. Petra nővér
*
Jurisich Miklós Gimnázium és
Kollégium
Az intézmény szép eredményeket tudhat maga mögött a
2018/2019. tanévben. 411 tanuló,
közülük 80 végzős zárta a tanévet.
Két diák nem teljesítette megfelelően a tanulmányi kötelezettségeit, egyikük az évfolyamának
megismétlésével, a másik tanuló
pedig a sikeres javítóvizsga után
folytathatja tanulmányait. A kezdő
évfolyam beiratkozásával és nyári
iskolaváltók figyelembe vételével
több, mint 420 tanulót szólít majd
szeptemberben munkára a gimnázium csengője.
Tanulmányi eredmények: A tantárgyi átlagokat figyelembe véve az
iskola alaptantárgyi átlaga 4,30,
az összes tantárgyra vonatkozóan
4,35. Az összes tanuló átlagainak
átlaga 4,20. A tanulók 56,90%a 4,01-nál jobb eredményt ért el,
23-an minden tantárgyból jeles
osztályzatot érdemeltek (kitűnők).
Érettségi eredmények: A három
végzős osztályhoz delegált vizsgabizottságok 461 vizsga alapján
bocsátották ki a vizsga dokumentumait. A 80 végzős tanuló rendes
érettségi vizsgát tett, de előrehozott, szintemelő és kiegészítő
vizsgák is lebonyolításra kerültek,
közép- és emelt szinten. Minden
vizsgát beszámítva az átlag 4,47nek adódott. A végzősök által idén
letett vizsgák középszinten 4,57os, emelt szinten 4,48-os átlagot
értek el. Vannak olyan tantárgyak,
ahol minden vizsgázó jeles minősítést szerzett: középszinten testnevelés, fizika, mozgóképkultúra
és médiaismeret, vizuális kultúra,
emelt szinten pedig magyar nyelv
és irodalom, matematika, német
nyelv, testnevelés és orosz nyelv.
Fontos adat, hogy a végzősök közül 47-en rendelkeznek középfokú
(B2) komplex nyelvvizsgával, valamint 36-an felsőfokú (C1) komplex
nyelvvizsgával.
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Felvételi eredmények: A felvételi
eredmények a vártak szerint alakultak. Ketten nem jelentkeztek a
rendes felvételi eljárásra, ketten
pedig (eddig) nem jeleztek vissza
felvételi eredményükről. A többiek
92% bejutott az általuk választott
intézménybe. 88,4% egyetemre,
8,7% főiskolára és 2,9% OKJ-s
képzésre nyert felvételt. A legtöbben
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Széchenyi István Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen,
a Pannon Egyetemen, a Budapesti
Corvinus Egyetemen, néhányan a
Semmelweis Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
folytatják tanulmányaikat. Többen
jelentkeztek gazdasági informatika,
mérnökinformatika, programtervező
informatika, pénzügy és számvitel,
nemzetközi igazgatás, gyógyszerész,
gyógytornász, anglisztika, gyógypedagógia, különböző tanári szakokra,
néhányan pedig vegyész, vegyészmérnök, gépészmérnök, építőmérnök, kommunikáció és médiatudomány képzésre.
Végzősöknek a felsőoktatásban,
a beiratkozott tanulóknak pedig a
kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium
és Kollégiumban kívánunk sikeres
tanulmányokat!
*
120. tanévnyitó a TEKI-ben
Iskolánk a 120. tanévét kezdte
meg. A visszatekintés, a múlt eredményeinek méltatása mellett a jelen és a jövő feladataira együtt kell
tekintettel lennünk.
A tavalyi tanévben 62 tanuló tett
sikeres érettségi és 22 diák tett
szakmai vizsgát és szerzett logisztikai ügyintéző, mezőgazdasági technikus, szakács vagy pincér szakmai
végzettséget. Az érettségi vizsga
után tanulóink egy része ötödéven
iskolánkban szerez szakmát, de az
idén érettségizettek közül is többen
a felsőfokú képzésben tanulnak tovább. Büszkék vagyunk a kiemelkedő eredményeket elérő tanulókra:
az ágazati mezőgazdasági tanulmányi verseny országos döntőjén 2.
helyezést elérő Kiss László eredményére, az Állategészségügyi Verseny
országos döntőjén 10. helyezést és a
„Mindent a kutyákról” országos versenyen 4. helyezést elérő csapatára,
Ecker Tamás és Ecker Dávid atlétika,
Hámori Luca, Pesti Gabriella, Szoták

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Titusz ökölvívó sikereire, Prácser
Roland Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon a kosárlabda csapattal
szerzett aranyérmes helyezésére!
Iskolánk tanári kara szellemileg
és testileg egyaránt felkészült az
előtte álló jubileumi év mozgalmas
feladataira, ami sok újat tartogat.
Korszerűbbé válnak a szakmai
képzés feltételei: a 820 m Ft-os
KRAFT program keretében megújul a tangazdaságban a lóistálló,
új gépek érkeztek, a tankertben
a bor- és talajvizsgálat a felújított épületben fog majd zajlani, a
gyógy- és fűszernövények telepítését körte és szőlő fogja követni. A
Várkörön a turisztikai képzést szolgáló tanszálló, a pincérek számára
új kabinet terem létesül, a szakács
és vendéglátás-szervező oktatást
új, 12 férőhelyes tankonyha fogja
szolgálni. Az Árpád téri homlokzat
felújítása is elindult. Az innovációk
várhatóan februárra elkészülnek.
Iskolánk neve szeptembertől Kőszegi Evangélikus Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium. A fenntartónak, a
Magyarországi Evangélikus Egyház határozatának megfelelően
országos beiskolázású, bentlakásos
gimnáziumi képzés indul az intézményben 2020 szeptemberében. A
tantestület a fenntartó segítségével
az elmúlt tanévben és a mostani
évkezdés előtti hetekben is munkálkodott azon, hogy a jövő tanévtől a
szakképző osztályok mellett az új,
gimnáziumi osztály is elindulhasson.
A 120 éves jubileumhoz kapcsolódóan iskolánkban programsorozat
indul, amire szeretettel várjuk vendégeinket!
„Egy iskola születésnapját ünnepelni akkor öröm igazán, ha az
az iskola él. Létezik és működik.
Ha annak falai közül évenként
értelmes fiatalok kerülnek ki. Ha
az ott végzett ifjúság az alapítók
szellemében sajátíthatja el az emberi méltósághoz illő magatartási
normákat és a tudás oly magas
szintjét, amellyel továbbviheti a
jövőt.” – írta Lenhardtné Bertalan
Emma egykori Gyurátzos tanítvány
a visszaemlékezésében.
Iskolánk 120 éves jubileumának
mottójaként magam sem szeretnék
különbet kívánni!
Illés Péter
megbízott igazgató
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Hrvatska samouprava Kisega, pod peljačtvom
Šandora Petkovića, predsjenika kiseške HS od
28. augustuša do 1. septembara je organizirala turističko putovanje u Dalmaciju za kiseške
Hrvate. Boravak je bio pun izleta ali nudio je i
odmaranje za grupu. Upoznavanje Šibenika je
pomagao i turistički vodić Laszló Kovács, ki je
uz povijest i znamenitosti grada predstavio nam
i život i mentalitet dalmatinskoga človika. Otok
Visovac, nasred istoimenoga jezera je oaza mira

u Nacionalnom Parku Krke. Tu ljepotu i duševni mir sa svojim marljivim
djelom od XV. stoljeta utemeljili su
Franjevci, ki i u današnjici tamo živu
svoj svakidašnji život. Pomoću fratra
Stojana Marjanovića (ki je već pišačio pri celjanskom hodočašću sa Kisežani) mogli smo upoznati geološke,
historičke, kulturne i vjerske detalje
ovoga otočića.
Uske ulice branu od sunca

U Šibeniku pred Katedralom (Foto: Bela Farkas)

Otok Visovac sa samostai od bure ljude i stane
nom Majke od Milosti
A kőszegi Horvát
Önkormányzat
augusztus utolsó
napjaiban ötnapos horvátországi
kirándulást szervezett Vodice székhellyel.
Elsőként
Sibenik városával,
majd a Visovac
szigeten lévő ferences rendi kolostor múltjával és
jelenével ismerkedtek a résztvevők.
Poznanstvo Stojana Marjanovića i Šandora
Petkovića veže se celjanskomu shodišću
Marija Fülöp Huljev

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Dalmatinsko putovanje / I. dio

Megyei német olvasótábor

Auch dieses Jahr wurde das traditionelle Leselager zwischen 21-27 Juli in Güns/Kőszeg für
Schüler/innen 4-8 Klasse veranstaltet. Schon seit
33 Jahren treffen sich Kinder aus zwei Komitaten
(Eisenburg und Sala) und verbringen zusammen
eine schöne Woche im Leselager. Die Teilnehmer
waren während der Lagerwoche sehr aktiv.
Die Kinder konnten ihre Kreativität und gute
Sprachkenntnisse in den spannenden Gruppenbeschäftigungen beweisen. Die Ausflüge nach Österreich, nach Schwabendorf und nach Roggendorf haben den Kindern besonders gut gefallen.
53 aufgeregte Kinder entdeckten die Attraktionen
des Familyparks am Neusiedlersee. Die leckere Jause, und das gemeinsame Singen mit dem
Frauenchor in Schwabendorf waren für Groß und
Klein ein großes Erlebnis. An der Quelle in Roggendorf, konnten wir im Ofen gebackten Spezia-

litäten probieren. An dem
Volkstanznachmittag und
dem Volksliedprogramm
haben die Kinder mit
viel Spaß teilgenommen.
Bei so einem herrlichen
Wetter konnten wir einen
Nachmittag im Thermalbad Bük verbringen.
Das ist nur eine kurze
Aufzählung aus dem reichen Programmangebot der Lagerwoche. Laut
der Rückmeldungen haben sich die Teilnehmer
wieder super gefühlt, sie haben neue Freundschaften geschlossen, und alte Freunde wieder
getroffen. An dem Abschlussprogramm im Festsaal des Evangelischen Fachgymnasiums haben
die Kinder zum Ausdruck gebracht, dass sie die
deutsche Sprache und die ungarndeutschen Traditionen bewahren wollen. Wie immer, auch in
diesem Jahr haben die deutschen Selbstverwaltungen das Leselager unterstützt. Auf Wiedersehen im Leselager 2020!
Renáta Laki-Soós
Lagerleiterin
33. alkalommal került megrendezésre a VasZala megyei német nemzetiségi olvasótábor.

Rengeteg érdekes programon
vett részt az 53
gyerek. Csoportmunkában adhattak
tudást
nyelvi felkészültségükről. A hagyományokat
ápolni kívánják,
és jövőre újra
szeretnének találkozni egymással. A helyi német
önkormányzatok
is támogatták a
tábort.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Ungarndeutsches Leselager 2019 Güns
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Dance Jam tánctábor
KU LT Ú R A

Kéthetes tánctáborral indította az
új tanévet a Dance Jam tánccsoport. Az első héten a versenytáncosok készültek az új évadra. A
délelőtti edzésen Sebján Rozi vendégtanártól modern tánc tréninget
és koreográfiát tanultak a lányok,
majd délután a kortárs tánc technikák tanulása került a középpontba. Az ötödik nap végére mindenki
izomlázzal küszködve, biztosabb
tánctudás birtokában méltatta az
eltöltött napokat, miközben a közösség is formálódott, erősebben
összekovácsolódott.
A második héten a kisebbek népesítették be a tánctermet. A negyvenhárom lány három csoportban,
napi kétszeri táncórán vett részt.
Emellett mesehallgatásra, drama-

tizálásra, kézműves foglalkozásokra is jutott idő.
A tábor intenzív óráin alapoztuk
meg a következő év tréningjét, így
a szeptemberi órák már nagyon
gördülékenyek.
Meglepetés volt a táncosoknak a falakra szerelt balettrudak, amelyeket
örömmel vettek birtokba. Nekem is
régi vágyam volt ez a fejlesztés, amit
segítséggel most tudtunk megvalósítani. Ez újabb előrelépés, tovább
emeli oktatásunk színvonalát.
A lányok a táncolás mellett nagyon
örültek a barkácsolásnak és egyéb
hasznos időtöltésnek. Természetesen ezeket az órákat kollégáim
– Kóródi Sándorné, Tóth Cintia,
Horváth Csabáné – vezették, akik
segítsége nélkül alig lehetne a

Gratulálunk!

gatását, a hazai felsőoktatásban kifejtett elévülhetetlen érdemeit, példamutató és sikeres életútját. Fent
említett határozatunk bizonyságául
részére ezt az oklevelet átadjuk.

Az egyetemi díszpolgári oklevél
szövege:
A Soproni Egyetem Szenátusa Dr.
Markovics Tibor urat az Őrségi
Nemzeti Park igazgatóját a Soproni
Egyetem díszpolgára kitüntetésben részesíti nagyra becsülve több
évtizedes szakmai, oktatási, publikációs munkásságát, a Soproni
Egyetem és jogelőd intézményei,
ezen belül az Erdőmérnöki Kar természetvédelmi mérnök, erdőmérnök és környezetmérnök hallgatók
képzésének fejlődését, magas színvonalú oktató munkáját, hatékony
és eredményes közreműködését,
önzetlen erkölcsi és anyagi támo-

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁG: Marosvölgyi Diána – Ternyák Péter, Palló Timea – Már
Attila, Bálint Ildikó – Nagy Péter, Freyler Edina – Vaski András, Lugosi
Nikolett – Tóth László, Ottó Erzsébet – Csáki Péter, Horváth Orsolya
Hajnalka – Kása Tamás, Csepregi Eszter – Nagy Gábor, Sághegyi Diána – Gergály Gábor, Ferencz Alexa – Szántó Péter, Kovács Adrienn
– Gódor Tamás Krisztián, Kiss Alexandra – Homor Zsolt, Hollósi Csilla
– Horváth Donát Valentin, Huszár Fruzsina – Koltai Gábor, Varga Adrienn – Fülöp Attila, Hergovits Dzsenifer – Szücs Péter, Németh Mónika Mária – Bozsányi Csaba, Győrfi Szabina – Fábián Norbert, Ladó
Gyöngyvér – Jakab Szabolcs.
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HALÁLOZÁS: Janzsó Károlyné szül. Szanyi Erzsébet, Markovits József,
Marhold Éva, Ajkay Antal Józsefné szül. Nagy Katalin, Rákos Lászlóné
szül. Kuntner Irma.

színvonalas tábort véghezvinni. És
meg kell, hogy említsem még öt
tanítványom nevét – Mersich Evelin, Geider Doroti, Németh Anna,
Dorner Gréta, Károlyi Janka – akik
most már nem először segítenek
egész évben és ezen a héten is.
Köszönet mindezért a segítőimnek!

Elindulhat az újév. Kezdő csoportjainkba várjuk a táncolni vágyó
óvodásokat, kisiskolásokat. Bemutató óra és beiratkozás szeptember
19-én, csütörtökön 17 órakor lesz
a Balog iskolában.
Földesiné Németh Csilla
művészeti vezető

Pócza Zoltán 2019. augusztus
16-án vehette át a közművelődési szakemberek legmagasabb
szakmai elismerését, a Bessenyeidíjat Dr. Rétvári Bence EMMI miniszterhelyettestől és Fekete Péter
kulturális államtitkártól a Vigadóban. Huber László polgármester
felterjesztésére és a Dr. Kiss Gyula
Kulturális Egyesület támogatásával
jött létre a jelölés. „Köszönöm minden támogatómnak, kollégámnak,
a kőszegi közművelődés minden
szereplőjének, hogy segítették az
elmúlt 31 év munkáját. Családomnak köszönöm a türelmet és támo-

gatást a sok otthoni hiányzásom
miatt! – nyilatkozta a művelődési
központ igazgatója.

Az emlék
A volt kőszegi cőgerek egy kicsit kőszeginek érzik magukat. A
Kőszeg és Vidéke augusztusi számában olvastam a Pályázatokról
című cikket. Arról, hogy egy osztrák
(Judenburg), Kőszeg és egy bajor
iskolaszék (Grafenau és Freyung)
közös fejlesztésben egy informatikai projektbe kezd. Megragadott a bajor iskolaszék városainak
neve. A kőszegi cőgerek Németországba menekített csoportja jól
ismeri mind Freyung, mind pedig
Grafenau térségét. 1945. április
26-án a Grafenautól 3 km-re eső
Neudorfban faluban estünk amerikai hadifogságba. Innem mentünk

Grafenauba, ahol egy elemi iskolába helyeztek el bennünket. Innen
vitték el mellőlünk tisztjeinket, köztük dr. Ambró Gyula orvos századost. Az intézet evangélikus tábori
lelkésze Balikó Zoltán (Kőszegen
született) maradt mellettünk. Így
kerültünk vissza Neudorfba. E faluból vittek pár nap múlva újra el
Freyungba. Majd egyhónapos hadifogsági Odisszeánk kezdődött,
és visszakerültünk Neudorfba. A
környék parasztjai szociális okokból vettek bennünket szárnyaik alá,
nekünk Grafenauról mindig is jó
emlékünk maradt. Azóta én négyszer tértem vissza oda.
A hajdani cőgerek nevében üdvözletünket küldjük Grafenau polgárainak.
Somogyváry Géza
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„Aki ma ide eljött véradásra, megérdemli a legnagyobb tiszteletet” –
mondta szeptember 6-án az ősidők
óta „igazi vöröskeresztes” minősítést is viselhető Rusznyák Károlyné,
vagyis Ági néni. Az eseményen csak
érdeklődőként vett részt, a szervezetet Tóthné Horváth Zsuzsanna
megyei véradást szervező koordinátor képviselte. Szavai szerint minden városban évente négy véradást
szerveznek. A kőszegi átlagvéradók
száma 30 fő körül változott, az évtizeddel korábbi, száz fő körüli létszámtól ez bőven elmarad. A több
véradó érdekében kereste meg dr.
Miklós Csaba gyógyszerész a TESCO áruház vezetőjét, Erényi Pétert,
majd elindult a szervezés facebook,

plakát és ismerősök útján. Délben
már sorban álltak az önkéntes véradásra jelentkezők, 66 főt regisztráltak, és ez duplája a megszokott
létszámnak. Ennyien kapták meg
az egyedi díjat, „Kőszeg Hőse
Oklevelet”-et, hiszen hősies tettet
hajtottak végre az önzetlen cselekedettel. Köszönetet mondott ezért
mindenkinek az ötletadó, szervező
gyógyszerész. Szavai szerint alig
lehet kiszámítani, hogy mennyi beteg ember gyógykezeléséhez járultak hozzá az önkéntesek. Mások, a
társak mondták el, hogy dr. Miklós
Csaba 100. alkalommal nyújtotta a
karját véradásra. Fiatal munkatársa,
Kovács Dóra most először. Ugyanígy tett a TESCO áruház vezetője

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

100. alkalommal

is tíz munkatársával, közülük egy
GYES-en lévő édesanya is elment
az áruházba vért adni. A bejáratnál,
annak környezetében, a gyógyszertárban a Vas Megyei Vérellátó In-

tézet dolgozói végezték a szakmai
munkát, a tervezett 17.00 óra helyett háromnegyed hatkor vették le
az utolsó vért.
KZ

Leköszön a királynő
A 2018/19 esztendő borkirálynője
Kutrovits Andrea, aki szeptember
27-én átadja koronáját annak a
hölgynek, aki kiérdemli azt a Kőszegi Szüret rendezvényén. A kiválasztott Kőszeg város 20. borkirálynői
címet viselheti. Két évtizede mindig
volt hölgy, aki erősítette Kőszeg borainak hírét. Andrea így emlékezett
vissza az elmúlt egy évre.
– 2018. szeptember végén nyertem el Kőszeg város borkirálynője
címet. Hatalmas élmény volt a
színpadon állni, megnyerni a vetélkedőt. Az éves program teljesen
megfelelt az elképzeléseimnek.
Minden megjelenést szerettem,
élveztem. Borbemutatók, borkóstolók, borversenyek. Értékes
emberekkel ismerkedtem meg,

mindenki kedves, segítőkész volt.
Mindez a szakmai fejlődésemet
segítette, és sok helyre eljutottam,
kiemelkedő eseményeken vehettem részt. Jó szívvel ajánlom az
utódomnak: legyen büszke, hogy
Kőszeget, a helyi bort és a helyi
ízeket képviselheti! Gondoljunk
csak – sorrendiség nélkül – a következőkre: finom borok, kellemes
társaság, érdekes programok,
szép ruha, korona. Ez egy különleges életérzés volt számomra, és
az is marad.

Szeptember 7-én ötvenéves érettségi találkozót tartott a gimnázium
1969-ben végzett IV/D osztálya. A megjelentek kegyelettel emlékeztek elhunyt tanáraikra, szeretett osztálytársaikra.

TáF.

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján

Kös

z
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ü
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• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús
padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos,
kertes házak, lakásonként kettő gépkocsiparkolóval és tárolóhelyiséggel
• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában,
Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717
Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu

SOL PRO

Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés
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In memoriam

Dr. Juhász Ferenc (1925 – 2019)
IN MEMORIAM
26

Csendes szavú ember volt, de mindig a figyelem
középpontjába került, ha megszólalt. Határozott
elképzelésekkel, de önmagának feltett kérdésekkel körbebástyázva élte az életét.
Kereste a többi
mellett: „Mit lehetne tenni Kőszegért?” A világpolgár kisvárosi
megtestesítője
volt, olyan ember,
aki a „nagyvilágot
átölelve simogatta a Hazát”!
A Kőszegi Hétfői
Társasághoz 1999-ben csatlakozott. Ott ismertem
meg. (Életének jelentősebb állomásairól beszámolt
a Kőszeg és Vidéke.) Most, a halála kapcsán mintha csak a „jelentéktelenebb” dolgok ötlenének fel
bennem, olyanok, amelyek azonban fontosabbak
számomra, mint a dátumok és a címek…
Világpolgár volt! Úgy irányította a sorsa – vagy
inkább úgy irányította a sorsát – hogy sokáig
csak távolról szemlélhette, mi történik idehaza,
hogyan alakul a barátok, a régi bencés társak
élete. Azon külhonra szakadt kevesek közé tartozott, akik vádolták magukat. „Cserbenhagytam
az országot!” – mondta többször is, és vallotta,
hogy tartozik a Hazájának, tartozik a városának.
A „hogyan lehetne jobb?” kérdése foglalkoztatta
szüntelenül. Akkor is, amikor a hidegebb évszakokban a franciaországi Mentonból (Megírta
a mentoni teniszklub történetét.) vagy éppen
Ausztrália legnagyobb városából, Sydneyből figyelte, mi történik Európa közepén, annak is a
legkedvesebb pontján.
Kőszeg jelentős mecénásaként emlékezhetünk
rá. Sosem verte nagydobra, mivel, hogyan járult hozzá a közöshöz, de említhetjük a sport,
az irodalom, a zenei élet területét; gondolhatunk
emlékműre, templomra vagy a helyi újságra –
nem teljes a sor! Jószívűen adakozott, miközben
önmaga szolid életet élt.
Dr. Juhász Ferenc Pro Communitate címmel, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett egykori bencés diák magyarságát
büszkén vallotta, kőszegiségét szívből hirdette.
Életének utolsó napjaiban kórházba kényszerült.
Látogatásom alkalmával érezhető volt: már valahol a Föld és az ég között keresi az utat. Humorérzéke még akkor sem hagyta el. Mintegy üzenetként, említésre méltó útravalóul, alig hallhatóan,
de fontosnak tartotta odasúgni: „Az élet szép!”
Feri bátyám! Öröm volt veled lenni! Tudom, tekinteted továbbra is rajtunk tartod, és ez így van jól!
Az itt maradt barátok nevében:
Tóthárpád Ferenc
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Molnár Margit

Horváth Margit

Az 1999-ben újraalapított Kőszegi Polgári Kaszinó titkára, háziasszonya, 2019 augusztusában, életének 77. évében szülőfalujában, Sótonyban visszaadta lelkét Teremtőjének.
Dénes Andor tanár úr életének utolsó két évtizedében Molnár Margitban, Margitkában lelt
társra, aki a végső percekben is támasza volt.
1998 augusztusában a nyugalmazott gimnáziumi tanár és Molnár Margit nyugdíjas tanárnő
elhatározták, hogy egy új egyesületet hoznak
létre.
A Kőszegi Polgári Kaszinó alakuló közgyűlésére 1999. április 9-én a Gesztenyés Étteremben
került sor, több mint 80 kőszegi polgár jelenlétében. Megválasztották a vezetőséget: Dénes
Andor tanár urat
elnök, Molnár
Margitot titkár,
Maitz
József
gazdasági vezető feladatot kapott, az elnökség tagja lett:
Kenéz György,
dr. Bakay Kornél, Stipkovits
István
és
Kajdacsy Tibor.
Molnár Margit
fáradhatatlanul
szervezte
a programokat, nyertes pályázatokat készített,
könyvelt, a vendéglátásról egyedül gondoskodott. Már az első töredék évben kilenc rendezvényt, kirándulást, színházlátogatást szerveztünk. Volt olyan időszak, amikor a kaszinó
taglétszáma 107 fő volt. A gyászszertartásán,
a Kőszegi Polgári Kaszinó nevében, Hegedüsné
Reinhoffer Éva vett tőle végső búcsút.
Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!
Kajdacsy Tibor

Amikor a tanítóképzőt elvitték Kőszegről, az „iskolaváros” meghalt. Elszállt a lelke! Augusztus
22-én Horváth Margit utolsó képzős tantestület
legfiatalabb tagját, főiskolai tanárt, a szombathelyi Tanárképző Főiskola volt főigazgató-helyettesét temettük el.

1956 májusában háromnapos felvételi vizsgán
vettünk részt Kőszegen a Középfokú Tanítónőképzőben. Négyszáz jelentkezőből huszonötöt
vettek fel. Horváth Margit tanárnő tanította nekünk a pedagógiai tantárgyakat. Szakmai tudás,
alapos felkészülés, szemléletes magyarázat és
humorérzék jellemezte, szemlélete volt: ÷Követelek tőled, mert tisztellek!”. 1958-ban egy
miniszteri rendelet megszüntette a középfokú
tanítóképzőt, Szombathelyre kerültünk. Margit
néni már, mint a meginduló főiskola főigazgatóhelyettese lett az osztályfőnökünk.
Felsőfokú tudással nekünk már a középfokú
képzőben megtanított minden lényegest, az
osztály minden tagja kitüntetett pedagógus! A
tanár-diák viszony az évek során rokoni kapcsolattá változott. A koszorú szalagjára ezt írattuk: „Kedves Margit néni! – Köszönjük, hogy
pedagógussá neveltél minket! Bennünk és
tanítványainkban élsz tovább! A Kőszegi Középfokú Tanítóképző utolsó osztálya”.

Az osztálytársak nevében írta:

Unger Ilona
nyug. történelem-pedagógia szakos tanár
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„Tartsd meg szemem ragyogását” –
olvashatjuk a Zsoltárok könyvében.
„Úgy gondolom, hogy mindnyájan,
legalábbis az Isten a teremtés hajnalán úgy álmodott rólunk, hogy
mindnyájan ragyogó szemekkel jöjjünk erre a világra, egy olyan világra, ami eredendően szép, ami nem
csak élhető, hanem tökéletes” –
kezdte a beszélgetést Heiter Róbert
Gottfried atya a Brenner Házban,
ahol éppen azzal foglalkozott, hogy
lakhatóvá tegye leendő otthonát.
Már az első mondat után látszott,
hogy gyakorlott, mikrofonhoz,
nyilatkozatokhoz,
előadásokhoz
szokott beszélgetőpartnerem van,
akivel élvezet interjút készíteni.
Rövid kérdéseimre szépen felépített válaszokat kaptam, amelyekből
most megosztok néhányat a Tisztelt
Olvasóval. Ismerjék meg új káplánunkat, Heiter Róbert Gottfriedot!
– Tipikusan monarchiás családból származom, a teljes nevem a
németségemre utal. Édesanyám
Fiedrich vezetéknevű, a Heiterek
pedig egy bajor kisnemesi család
Heitersheimből, én a budai ágból
származom. A család fele német,
fele szerb: tisztes magyarok vagyunk – foglalta össze származá-

sát némi mosollyal.
– Olyan közegben nőtt fel, ami –
divatos szóval – multikulti hatásokkal alakítja a nyiladozó gyermeket.
Édesanyja fontosnak tartotta, hogy
szülővárosában, a pomázi német
iskola mellett szombatonként a
szerb iskolába is tanuljon. Talán
már ekkortól felismerhető a vallásos elhivatottság?

– Kicsi koromtól kezdve úgy
gondoltam, hogy pap szeretnék
lenni, de hogy miért, azt nem tudom megmondani! Ahhoz tartom
magam, hogy – bármelyik pap
– ha meg tudja mondani, miért
lett pap, akkor csak azért lett az!

(Szavait egy újabb idézettel támasztotta alá: „Rászedtél Uram, és
én hagytam, hogy rászedj.” /Jer20/)
Ő tudja, hogy miért kellünk neki,
Ő tudja, hogy mért éppen én kellek neki. Biztos vagyok benne,
hogy szentebb, tökéletesebb, jobban képzett, bölcsebb, állhatatosabb, kitartóbb ember rengeteg
van még a földön, ennek ellenére, mégis én kellek neki.

Gottfried atya szülei birtokosi, nemesi családból származtak. Mindent
elvesztettek, elvettek tőlük, kitelepítették őket. Nagymamája „traktoron
halt meg”, a nagypapáját lelőtték…
A gyerekeket az idősebb testvérek
nevelték fel. Származásuk miatt
nem tanulhattak. Édesanyja hajógyári asztalosként kereste a kenyérrevalót, édesapja épületszobrász
volt, sok éven át csak magántanulóként képezhette magát.
Heiter Róbert Gottfried eredetileg
német szakos szaktanár. Német
nemzetiségi szaktanári végzettsége
is van. Hagenben német irodalmat
és neveléstudományt tanult az egyetemen. Egy szentendrei középiskolában volt osztályfőnök, de tanított a
katonai és a pénzügyi főiskolán is.
Jogász, szentszéki bíró (egyházjogász). Korábban Győrben, most
pedig a szombathelyi Egyházmegyei
Bíróságon teljesít szolgálatot.

Ne keresd a térképen!
Augusztus 24-én hatodik alkalommal rendezték meg az 1ÚTON
nemzetközi zarándoknapot, amit
az útrakelők, együtt imádkozók az
ÉDESAPÁKÉRT ajánlották fel.
Az 1500 km-es Máriaút M01 számú
szakaszán indult el Kőszegről 18 fő
zarándok Csepreg felé. A középkori időkben állt a város mellett egy
keresztény falu: Cséked. Ne keresd
a térképen! Elpusztították, megmaradt a Boldogasszony kápolna, és
ide indultak el aprók és nagyok.

Kőszegről a Máriaút lila főútvonalán
haladva érintettük az ólmodi úton
1699 évi határkövet, az Őz-kutat,
a Bellovits-kápolnát, Mária hálakápolnát, Martonszállást, Peruska
Máriát, Csepregen a Szent Orbánkutat, a Szentkút-kápolnát, majd
valamennyi zarándokcsapat a Boldogasszony-kápolnánál egyesült.
Minden évben örömöt ad az utolsó
szakasz, ahol babakocsival zarándoklók is csatlakoznak hozzánk.
Lelkivezetőnk Kovács Richárd

Budapesten és Németországban, Hagenben,
majd Veszprémben végezte felsőbb tanulmányait. Teológus, a biblikus
terület a szakiránya leginkább. Egyházi pályáját
a Csornai Premontrei
Apátság szerzeteseként
kezdte
kanonokként,
apáti titkárként. Levéltárral,
könyvtárral,
idegenforgalommal, turizmussal foglalkozott. A
csornai KÉSZ (Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége) elnökeként pedig a város kulturális életének szervezésében is részt vett.
Tíz esztendő után Szombathelyre
helyezték. Hittant és emelt szintű
német nyelvet tanított a Premontrei Gimnáziumban. Onnan kérte át
magát a Szombathelyi Egyházmegye kötelékébe. – A megyéspüspök
Szentgotthárdra helyezte, ahol közel két évet szolgált.
– Mindazzal foglalkoztam, amivel korábban. Nagy öröm volt,
hogy a várossal kiváló kapcsolatban álltam, a szentgotthárdi
színház munkájában is nagymértékben jelen voltam, ottlétem
alatt legalább harminc előadást
tartottam, illetve a második évtől – megbízási szerződéssel – a
papi feladataim mellett németet
tanítottam a Vörösmarty Gimnáziumban. Ezt azért tartom különösen fontosnak, mert Szentgotthárd ciszter szerzetesi hely
volt, a gimnázium azonban soha
nem volt szerzetesi, azonban az

iskolalelkész és templomigazgató
úr volt. Ünnepi beszédében Szent
József példáján keresztül vázolta
az apák szerepét, és elhangzott Dr.

HI T É LE T

Tartsd meg szemem ragyogását!

apátság mindig adott szerzetest,
akik tanítottak. Hetven év elteltével, személyemben ugyanarról a
dombról először gyalogolt be pap
a gimnáziumba közismereti tantárgyat tanítani.

– Ezt követően 2019 húsvétja
után, április 28-án, került Kőszegre. Milyennek látja a várost?
– Régről ismerem Kőszeget, tanárként gyakran hoztam ide
az osztályaimat, papként pedig
Vilmos atya sokat hívott engem
Fatimára, német Fatimára, hogy
helyettesítsem. Úgy látom, jellemző egy 800 éve megcsontosodott
tartás, egy döbbenetes gerincesség és öntudat.

A többi mellett egy mondást is
tanultam Gottfried atyától, ami
így szól: „Ha egy papot új helyre
helyeznek, egy évig csak nézzen,
egy évig csak füleljen, egy évig
csak kérdezzen!” Jó szemlélődést,
megfigyelést, segítő válaszokat kívánunk hivatásához itt, Kőszegen!
Tóthárpád F.
Székely János püspök úr erre az
alkalomra írt verse is. Mindenkiért
és mindenért hálát adtunk! Richárd
atya külön kiemelte a csepregi hívek áldozatos munkáját, hogy az erdőben is méltóképpen
ünnepelhessük a
szent titkokat. A
zárómisét követően
szeretetvendégség
várta a 180 – 200
megfáradt zarándokot.
Sudár György
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Pannónia Hangjai
A Felsőbbfokú tanulmányok Intézete (FTI-IASK) szervezésében szeptember 20 – 22. között a Kreatív Város – Fenntartható Vidék projekt eddigi
eredményeit mutatja be Pannónia Hangjai című programsorozat.

KU LT Ú R A

Szeptember 20. 9.30 (péntek)
Léptékváltás – Egy történelmi régió újrafogalmazza önmagát címmel kezdődik az V. KRAFT-konferencia Kőszeg a Jurisics vár lovagtermében.
– Konferencia célja: a régiófejlesztés legkorszerűbb szemléletének bemutatása, mivel Európában a kis- és középvárosok, valamint régióik a
világszerte végbemenő urbanizáció mellett is fontos terei az életnek. Egyegy ilyen vidék életképessége, alkalmazkodási képessége leginkább az
ott élők egymásba vetett bizalmán, együttműködésén és újításain múlik.
Ismerniük kell örökségüket, értékeiket, szembe kell nézniük múltjukkal

2019. SZEPTEMBER 16.
és jelenükkel. A legtöbbet ugyanis a rendelkezésre álló értékeik gondozásával, a lehető legszélesebb értelemben vett kultúrájukkal tudják adni
közösségüknek és önmaguknak. Az V. KRAFT konferencián Orbán Balázs
miniszterhelyettes (Miniszterelnökség) mellett jelen lesznek a Pannon Városok Szövetségének vezetői, illetve hazai kutatók és szakértők.
Szeptember 20. 16.30 (péntek)
Nyitott kapuk címmel bejárhatók lesznek a KRAFT-program keretében
megújított kőszegi épületek és az Intézet helyszínei, ahol bemutatják az
ott folyó munkán keresztül Kőszeg és környéke életének egy-egy szeletét.
Szeptember 20. 17.00 (péntek) – Zwinger Öregtoronyban
A jövő körvonalai - TÉR///ERŐ II. Építészeti Nemzeti Szalon - A
Műcsarnok jövőszekciója és a kőszegi perspektíva címmel nyílik
építészeti kiállítás.– 2020. március 30-ig látogatható.
– A jelen és a jövő közötti kapocs a fiatal generáció. Ők éppen a jelen
problémáit élik meg, de húsz-harminc év múlva már egészen más
kihívások előtt állnak majd. A kiállításon bemutatott diplomatervek
és külföldi pályázatokra készült javaslatok a sztereotípiákon túllépni
képes gondolkodás példái. A múltból erőt merítő, a hagyományokra építkező, de a jövő iránt érzett
felelősség jellemzi a Kreatív Város,
Fenntartható Vidék (KRAFT) programot is. A KRAFT sikerének első
lépéseit mutatják be Kőszeg város
felújított történelmi épületein.
Szeptember 21. (szombat du.)
Vukán Creative Arts verseny és
koncert Kőszeg Chernel u. 14. sz.
alatt az Európa Házban.
Szeptember 21 –22.
A Kulturális Örökség Napok országos rendezvénysorozat részeként a Sgraffitós ház és a Zwinger
Öregtorony mellett két Vukán
Györgyhöz kapcsolódó kőszegi
épület is nyitott kapukkal várja az
érdeklődőket.
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Szeptember 22. 18.00 (vasárnap) – Szombathely, Bartók terem
Pannónia Hangjai címmel Janus
Pannonius XV. századi verséből
készült oratórium ősbemutatójára
kerül sor.
A THRENOS c. mű az első magyar
költő latin nyelvű siratóénekének
szövegére épül. A művet a spanyol
Alberto Roque Santana komponálta és a Savaria Szimfonikus Zenekar adja elő a pécsi Mecsek kórus
közreműködésével. A koncert második részében elismert jazz-zenészek és ifjú tehetségek Bartók Béla
műveire komponált improvizációkat szólaltatnak meg.
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Lovas programok

Ajándékműsor

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
lovas programsorozatára hívja a téma iránt
érdeklődő Kedves Vendégeket. Az első alkalomra 2019.09.20-án 11.00-kor az iskola
dísztermében kerül sor. Az előadások témája
a lóversenyzés lesz. Száraz György a Magyar
Lovaregylet elnöke, Kolozsi László profi ügető
hajtó és tréner, valamint Friebert Attila profi
galopp tréner bevezetik a hallgatóságot a lóversenyzés világba. Az érdeklődők „lóverseny
tesztet” is kitölthetnek, amelynek nyertesét a
nap végén sorsolják ki. A lóversenyhez illő öltözékben megjelenőket, valamint a legelegánsabb
hölgyet és urat ajándékban részesítik. A vendégek az előadások után felpróbálhatják az ügető
felszerelést. Péter Réka és Juhász Zsóka lovas
fotóiból és dr. Tóth Zoltán régi lovas eszközeiből
kiállítás nyílik, melyet az előadások közti szünetekben is megtekinthetnek.
A programra a belépés díjtalan, mindenkit sok
szeretettel várnak a szervezők!

a ZENE ÉS AZ IDŐSEK
VILÁGNAPJA alkalmából
operett és nóta est
2019. október 1-jén (kedd)
17.00 óra
a Jurisics vár lovagtermében.
Fellépnek:

OpeRETtRO Társulat:
Jurina Bea és Szilinyi Arnold

A műsorban közismert nóták és operett
részletek csendülnek fel! A belépés díjtalan!
A szünetben büfé! Az előadásra csak a szép
korú kőszegi lakosokat várják a szervezők!

Meghívó
A Kőszegi Települési Értéktár Testület és a
Chernel Kálmán Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja
2019. szeptember 20-án, 17 órakor
a Chernel Kálmán Városi Könyvtár
felújított előadótermében tartandó

Könyvbemutató
Október 14-én, hétfőn,
17.00 órakor
a Jurisics-vár KÖSZHÁZ-ban

Göncz László:
Emberek a pannon végeken
Huszadik századi sorsok
a magyar–szlovén határ mentén
című könyvének bemutatása.
A szerzővel Gyurácz Ferenc
irodalomtörténész beszélget.
A történészként és szépíróként is ismert szlovéniai magyar közéleti személyiség ezúttal a
szociográfia műfajának sajátos változatával
jelentkezik. A történeti kutatásban használatos mélyinterjúk segítségével feltárta, és
írói eszközökkel megírta közel harminc, a
szlovén–magyar határ két oldalán élő idős
beszélgetőtársának életét. Ők a vidék társadalmának majd minden rétegét képviselik,
néhányan pedig egészen különös utat jártak
be. A közülük való író-történész által rögzített történetük a közép-európai sors alig
ismert mélységeibe világít. Ilyenek például a
Muravidék 1941. tavaszi visszacsatolásának
a magyarok számára boldog és az 1945-ös
megtorlás tragikus epizódjai.
A helyszínen a kiadó egyéb könyvei is megvásárolhatók!

PRO GR
I FJÚ
A MSÁ
A JÁ
G NLÓ
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Kőszeg értékei 2019
című kötet bemutatójára.

Kiállítás
MIATYÁNK a kortárs magyar művészetben.
Megnyitó:

2019. szeptember 24. kedd 17.00 óra
Református Templom, Csillagterem.
A kiállítást megnyitja: Steinbach József Dr. hc
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.
Kurátor: Prof. Dr. Lőrincz Zoltán
Kiállító művészek: Bíró Sándor, Boda Balázs, Kelecsényi Csilla, Keresztes Dóra, Kovács-Gombos
Dávid, Kovács-Gombos Gábor, Máger Ágnes,
Petky Péter, Regős-Simon Betty, Tóth Csaba.
A klasszikus festészetnek megvannak a kedvelt
témái, ábrázolási sémái. Az invenciózus gondolkodás, az experimentális megközelítési mód már
kevésbé jellemző a szakrális festészetre, s adott
pillanatban még kockázatos is lehetett. Szinte a
lehetetlenre vállalkozik az a művész, aki ma a
magyar kortárs festészetben vizuálisan jeleníti
meg a megjeleníthetetlent, a megfoghatatlant
próbálja közvetíteni a szemlélő, a befogadó
számára. A mi Urunk, Jézus Krisztustól tanult
imádságot naponta többször is elmondván, vajon milyen képi világ jelenik meg ezekben az elmondott fohászokban, az emberi emlékezetben?
Vagy egyszerűen ez már a legintimebb pillanata
a lelki-szellemi életükben!?
A MARTINEUM Felnőttképző Akadémia Szombathelyen 2018-ban erre kereste a választ.

A megjelenteket köszönti: Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Huber
László, Kőszeg Város polgármestere, Tausz
István, a Vas Megyei Értéktár elnöke
A kötetet bemutatja: Dr. Zágorhidi Czigány
Balázs, a Vasvári Múzeum vezetője, a Vas
Megyei Értéktár Testület tagja

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: 18.00 – 19.00-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.
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A Kulturális Örökség Napjai Kőszegen

2019. szeptember 20-23.
Az ősz kapujában megnyílnak Kőszeg ősi tornyai, történelmi épületei és
ritkán látható kincsei. Erre a hosszú hétvégére, olyan helyekre is betekinthetünk, amelyek évközben nem, vagy csak ritkán láthatóak. Könyvbemutatók, nyitott kapuk, Hóhér- és harangtornyok, barokk napok… mind-mind páratlan élmények és izgalmas találkozások lehetőségét rejti
az aranyba hajló Alpokalján. Az idei év különlegessége, hogy a kőszegi
díszpolgár, Liszt Ferenc kőszegi fellépésének 173. évfordulójára zongorakoncerttel és itt-ott felbukkanó Liszt-etűdökkel is emlékezik a hálás város
– a Kulturális Örökség Napjaihoz kötődően!
A programokon a részvétel ingyenes!
• 2019. szeptember 20. péntek
17.00-18.30 „Kőszeg értékei 2019” kiadvány bemutatója
(Chernel Városi Könyvtár, Várkör 35-37.)
16.30-20.00 Nyitott kapuk! az Európa Ház, Zwinger, Sgraffitós-ház,
Szemző-ház, és a Festetics palota is látogatható! (az iASK szervezésében)
17.00 A jövő körvonalai Kőszeg perspektívájából – kiállítás megnyitó a Zwingerben, iASK  
• 2019. szeptember 21. szombat
9.30-16.00 Zwinger/Öregtorony bemutatása (Chernel u. 16.)
10.00-13.00 Kilátás a Hősök tornyából (Jurisics tér)
10.00-12.00 Látogatás a Jézus szíve templom harangtornyába
10.00-12.00 Vezetés a volt Kelcz-Adelffy Árvaházban, benne a Rókafok bástya, avagy a Hóhér-torony (Kelcz-Adelffy utca 3. indulás:
10 és 11 órakor, vezeti: Dobozi János)
10.00-17.00 A Jurisics-vár audioguide ingyenes használata
(Belépőjegy vásárlása mellett!)
15.00-19.00 A Sgraffitós-ház bemutatása (Jurisics tér 7.)
16.00-18.00 „Esterházy Pál és Kőszeg” – Dr. Lőrincz Zoltán előadása
«Barokk napok az Arany Egyszarvú Patikában»
• 2019. szeptember 22. vasárnap
9.30-16.00 Zwinger/Öregtorony bemutatása (Chernel u. 16.)
10.00-14.00 A Sgraffitós-ház bemutatása (Jurisics tér 9.)
10.30-12.30 Séta a kőszegi zsidóság nyomában – a Lábasháztól az
izraelita temetőig. Indulás: a Lábasháztól, Jurisics tér 2. Vezeti: Dr.
Gürtler Katalin, régész
10.00-17.00 A Jurisics-vár audioguide ingyenes használata
(Belépőjegy vásárlása mellett!)
14.00-16.00 Vezetés a kőszegi evangélikus templomban
(Gyöngyös u. 26. /bejárat a Várkör 44. felől is/ vezeti: Baranyay Csaba)
14.00-17.00 Ingyenes látogatás az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban (Jurisics tér 11.)
• 2019. szeptember 23. hétfő
13.30 Kőszeg várostörténeti atlaszának bemutatása a Zwingerben
(Dr. Bariska István, Kőszeg város díszpolgára és meghívott vendégei)
Kapcsolódó program:
• 2019. szeptember 24. kedd
18.00 Zongorakoncert Liszt Ferenc 1846. szeptember 27-i kőszegi fellépése emlékére
Előadó: Nagy Anna, zongoraművész. Helyszín: Európa Ház (Chernel u. 14.)

RENDEZVÉNYEK
• szeptember 18. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház
• ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK október 1-6.
október 3. (csütörtök) 17.00: Író-olvasó találkozó. Vendégek: Dragomán György és Szabó T. Anna. Beszélgetőtárs Fűzfa Balázs
irodalomtörténész.
október 4. (péntek) 8.00: Harangszótól harangszóig – Felolvasás
Kapa Mátyás regényének önkéntesekből szervezett stafétaolvasása.
október 6. (KÖNYVES VASÁRNAP): Rendkívüli nyitva tartás 14-18
óráig! Beiratkozás 50% kedvezménnyel! (Dolgozók éves tagsági
díja 1000 Ft, nyugdíjasoké és diákoké 500 Ft.) 14.30: Harangszótól harangszóig – JÁTÉK 3-4 fős csapatok részvételével Kapa
Mátyás regényéhez kapcsolódóan.
További részletek a plakátokon és a könyvtár honlapján.
• október 7. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub az 1. emeleten, Kézimunka-kör a 2. emeleten.
• október 9. (szerda) 17.00 óra: Csillagászati előadás a XXXX. Megyei Csillagászati és Űrkutatási Hetek programsorozatának keretében.
• október 10. (csütörtök) 17.00 óra: Vas megye középkori templomai egy régész szemével. Előadó: Ilon Gábor régész.
FELHÍVÁS
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár várja Kőszeg város története iránt érdeklődő, olvasni és játszani szerető 14 év feletti tagokból álló 3-4 fős
csapatok jelentkezését az október 6-án (könyves vasárnap) 14.30-tól
megrendezésre kerülő Könyves játékra! Fiatalok és felnőttek vegyesen
is alkothatnak csapatokat. A részvétel feltétele, hogy a csapat minden
tagja elolvassa Kapa Mátyás Harangszótól harangszóig című regényét. Jelentkezés személyesen vagy e-mailben (chernelkonyvtar@
gmail.com) szeptember 28-ig!
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A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete
és az MTA Várostörténeti Albizottsága
tisztelettel meghívja Önt a

KŐSZEG VÁROS ATLASZA
SZEPTEMBER 26. csütörtök
18.00 „Szemlélőként” Mil Vega 80 és Kántor Sándor 75 kiállítás megnyitója
19.00 Város Bora Választás (zártkörű rendezvény)
SZEPTEMBER 27. péntek
17.00 rendezvénysátor (Károly Róbert tér) – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
17.30 rendezvénysátor - hivatalos megnyitó, az első hordó bor csapra
verése, közreműködnek a Kőszegi Tornyosok
18.00 rendezvénysátor - Borkirálynő választás,Város Bora eredményhirdetés
20.00 Fő tér – Fúvós Szerenád, majd BE-JÓ Tűztáncosok – Kelet varázsa
21.30 rendezvénysátor – Karthago koncert
SZEPTEMBER 28. szombat
09.30 Fő tér – Vendégzenekarok zenés fogadása
12.00 éttermek – Jó ebédhez szól a ... fúvószene
14.00 a város utcáin – Szüreti Karnevál
16.00 Fő tér, Jurisics tér – Fúvós térzenék
Rendezvénysátor – művészeti csoportok bemutatói
17.30 rendezvénysátor – Fúvós-show - Tatabánya Város Fúvószenekara, Mofém Fúvószenekar, Kőszeg
18.00 Fő tér (csak jó idő esetén) – Biginél6kor, ARTrakció
21.00 rendezvénysátor - Szüreti Bál - Fáraó

a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 6. kötetének
könyvbemutatójára

Írta és összeállította: Bariska István
Közreműködtek: B. Benkhard Lilla, Ivicsics Péter, Kovács Viktória,
Mentényi Klára, Söptei Imre és Szilágyi Magdolna

PRO GR A M A JÁ NLÓ

MEGHÍVÓ

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2019. szeptember 23. (hétfő), 13:30

Kőszeg, Zwinger előadóterem (Kőszeg, Chernel u. 16.)
A kötetet bemutatja:
dr. Blazovich László professor emeritus
az MTA Várostörténeti Albizottságának elnöke, az MTA doktora

SZEPTEMBER 29. vasárnap
11.00 Jurisics tér – MOFÉM Fúvószenekar térzenéje
14.00 rendezvénysátor – RépaRetekMogyoró gyermekműsora
15.00 Fő tér – STIHL TIMBERSPORT SHOW
15.00 rendezvénysátor – Oláh Gergő akusztik
16.00 rendezvénysátor – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Erdőfű Zenekar
17.00 rendezvénysátor – ATARU Taiko
17.00 Fő tér – P-G Duó
19.00 rendezvénysátor – Ocho Macho koncert
A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren Vidámpark,
ételkülönlegességek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat!
A Fő téren és a Jurisics téren kézműves kirakodóvásár!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!
A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye!
Jó minősítésű Gasztronómiai Fesztivál!

Programajánló

Szeptember 21. Autómentes nap és minicross
Szeptember 22. Citycross belvárosi montain-bike verseny
Október 3.
17.00 Trópusi titkok, csodák és veszélyek –
kalandozások Indiában – Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont (Dr. Baráth Kornél
előadása)
Október 5.
14.00-17.00 Állatok világnapja – Ismerkedés a
mentőközpontban élő madarakkal – Chernel-kert
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Labdarúgás: Elrajtolt a bajnokság

2019. SZEPTEMBER 16.
A kupaszezon rövidre sikerült. Az eggyel magasabb osztályban játszó
bozsokiak Kőszegfalván is az erőviszonyoknak megfelelő győzelmet arattak.
Halmosi Zoltán Kupa 1. kör: Kőszegfalvi SE-Bozsok 0:3 (0:1).

Boksz: Ambrus Viki ezüstérmes
SPO RT
Győzelemmel rajtolt a Kőszegi FC a megyei első osztályban. A Jánosházát
hazai pályán fogadták a kőszegiek. Az első félidőben a vendégek kerültek
előnybe, de tíz percen belül összejött az egyenlítés. A második játékrész
kőszegi góllal indult, amire már nem érkezett válasz. Rábapatyon az első
játékrész szintúgy egy-egy gólt hozott, de a fordulás után ezúttal az ellenfél talált be rögtön a kezdés után, s ezúttal a KFC maradt adós a válasszal. Hektikus mérkőzést hozott a Vasvár elleni hazai. Meddőnek tűnő
mezőnyjátékkal indult, ám a 10. percben némiképp váratlanul vezetéshez
jutottak a vendégek. Térfélcseréig sikerült a fordítás, sőt az 53. percben
már kétgólossá nőtt az előny. A csapat talán túlontúl megnyugodott, s a
Csörnöc Gyöngye szinte pillanatok alatt egyenlített. Szolyák góljával újra
a Kőszegnél volt az előny, de kár volt hátradőlni. Elég volt újra egy pillanatnyi rövidzárlat. A 90. percben - az akkor már emberhátrányban játszó ellenfél - beállította a 4:4-es döntetlent. A Celldömölkön – a Magyar
Kupában a KFC ellen büntetőkkel kiharcolt – továbbjutása után, ezúttal
érvényesítette a papírformát. KFC-nek csak a becsületgólra volt elég ereje
a bajnokságot az előző évben toronymagasan megnyerő CVSE ellen.
Eredmények: 1. forduló: Kőszegi FC-Jánosháza VSE 2:1 (1:1), gólok: Prán,
Fehér Dániel, 2. forduló: Rábapatyi KSK-Kőszegi FC 2:1 (1:1), gól: Szolyák,
3. forduló: Kőszegi FC-Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE 4:4 (2:1), gólok: Kovács,
Rómer, Fehér Dániel, Szolyák, 4. forduló: CVSE Vulkánfürdő-Kőszegi FC 5:1
(2:0) gól: Szolyák.

A Magyar Kupa megyei fordulójában nagyon nehéz ellenfél jutott a Kőszegi
FC-nek, a megyei bajnokság címvédőjének otthonában kellett helytállnia.
A rendes játékidőben értékes 2.2-re végeztek. Sajnos a büntetőpárbajban
a celliek jobban koncentráltak.
A Halmosi Zoltán Vas megyei Kupában viszont magabiztosan vették az
első két akadályt Gencsapátiban nyolc, Jákon hét góllal terhelték meg az
ellenfelek hálóját.
Eredmények: Magyar Kupa 1. kör CVSE Vulkán Fürdő-Kőszegi FC 2:2 (0:1)
gólok: Prán, Kovács, Halmosi Zoltán Kupa 1. kör: Gencsapáti KSE-Kőszegi FC
0:8 (0:2) gólok: Szolyák (3) Prán (2), Rómer (2), Kovács, 2. kör: Jáki SEKőszegi FC 0:7 (0:4) gólok: Szolyák (3), Prán, Kovács, Rómer, Fehér.

Rosszul kezdett a Kőszegfalva az előző kiírásban 20 ponttal megelőzött
Újperint ellen. A szombathelyi csapat a 24. percben elért találatával otthon tartotta a három pontot. A hazai rajton a 14. percre már kialakult az
1:1-es végeredmény, de legalább az egyik pontot sikerült megszerezni.
Nemeskoltán aztán a tavalyi ezüstérmes Kőszegfalva végre hozta azt az
eredményt, amire szurkolói vártak. Szoros első félidő után két góllal múlta
felül Nemeskoltát. A negyedik körben aztán – idén először – újra kiszakadt
a gólzsák. A perenyei szenvedő félnek 7-et rámoltak be.
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Eredmények: 1. forduló: Újperinti SE-Kőszegfalvi SE 1:0 (1:0), 2. forduló:
Kőszegfalvi SE-Oszkó-Győrvár Térsége SE 1:1 (1:1), gól: Bozóki 3. forduló Nemeskolta KSK-Kőszefalvi SE 2:4 (1:1), gólok: Pintér (2), Slankovits, Molnár, Kőszegfalvi
SE-Perenye SE 7:0 (3:0), gólok: Pintér (3), Slankovits (2), Kovács, Molnár.

A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület kettő, a Kőszegi Küzdősport Alapítvány egy
versenyzője képviselhette Magyarországot a női Ifjúsági Európa bajnokságon, Szófiában. 54 kg-ban Lakotár Hanna (Küzdősport Alapítvány) lépett
szorítóba, 64 kg-ban Hámori Luca (Fitt-Box) húzott kesztyűt, 69 kg-ban
pedig a Fitt-Box büki szakosztályának versenyzője, Ambrus Viktória mérette
meg magát. Lakotár Hannán a nyolcad döntőben kifogott a horvát Nikola
Cacic. A pontozók egy-egy ponttal, de valamennyien a horvát lányt látták
jobbnak. Hámori Luca a francia Thais Larche ellen kezdett, s jutott egyhangú pontozással a legjobb nyolc közé, ahol az ukrán Amina Bulakh várt rá.
Hámori mindent megtett a győzelemért, egy-egy ponttal három pontozó
mégis az ukrán versenyzőt hozta ki győztesnek. Sovány vigasz, hogy az
egyik Lucát győztesnek jelölő pontozó 4 ponttal döntött a javára. Lehet,
hogy a pontozók nem ugyanazt a mérkőzést nézték. Reméljük, hogy a kőszegi versenyző túl tudja tenni magát a csalódáson. Ambrus Viktóriának a
döntőig vezető úton brit öklözők jutottak. Erőnyerőként kezdett. A negyeddöntőben az angol Ellouise Challenger ellen minden pontozó egyértelműen
a büki versenyző mellett tette le a voksát. Az elődöntő is csak egy picikét volt
szorosabb. A döntőben, az olasz Melissa Gemini ellen, harcos mérkőzésen
Ambrus nehezen lendült bele, a második menetben már magára talált, de
az olasz lány a közelharcokban jobb volt. A harmadik menetet elvitte Viki,
de már későn jött ez a fordulat. A jól megérdemelt ezüstérem szépen csillog.

Nádasdy „Pipa” a Világjátékokon
59 ország több mint 2300 versenyzőjének részvételével rendezték
Newcastle-ban a XXII. Szervátültetettek Világjátékát. Magyarország az
összesített pontverseny 8. helyén végzett: Európából csak a házigazda Egyesült Királyság előzte meg. A magyar válogatott 54 sportolója
11 sportágban, 19 arany, 26 ezüst és 33 bronzérmet gyűjtött. A pirosfehér-zöld színeket képviselők között vese, máj, tüdő, szív és csontvelő
átültetett sportoló egyaránt versenyzett. A kiváló eredmények mellett a
szervátültetettek versenyeinek a példa felmutatása az egyik legfontosabb
feladata. Ezek a sportolók megmutatják, hogy a betegségtudat legyőzhető. Képesek az egészségi problémáik mellett nap mint nap megküzdeni
az edzések fáradalmaival, a versenyek kihívásaival. A kőszegi Nádasdy
József, akit sokan „Pipa”-ként ismernek nem először vett részt ilyen rangos
megmérettetésen. Az éremszerzés ezúttal ugyan elmaradt, de az úszás 6069-éves korosztályában elért három negyedik helyezésre büszke lehet. Az
előző évben már kipróbált bowling-ban is versenybe szállt. Egyéniben 11.
helyen, párosban, Csapó Tamással párban 10-diken zárt.
Eredmények: Úszás 50 m gyors 4. helyezés 45,80 másodperc, 50 m hát 4.
helyezés 53,61, 100 m hát 4. helyezés 2:08,12 perc. Bowling egyéni 11. helyezés 401 fa, páros (Nádasdy/Csapó) 10. hely 861 fa.

XXXVI. História Futás
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rás/Árpád-házi 8:55, V. kcs. Hajas Martina/Jurisich 4:40, Hóbor Zalán/
Árpád-házi 8:22, VI. kcs. Hóbor Eszter/Árpád-házi 4:17, Kovács Máté/
Jurisich 9:27. III. kategória, 9 km Abszolút dobogósok női 1. Purgai
Evelin/SZOESE 36:19, 2. Hütter Szilárda Lili/Bolyai gimnázium 40:21,
3. Ringelhann Fanni/Kőszeg 42:29, férfi 1. Kivés Bendegúz/SZOESE
31:26, 2. Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon Klub 32:44, 3. Fábrics Gábor/
Team Sonnentherme 33:13. Korcsoport győztesek I. kcs. Hütter Szilárda Lili/Bolyai gimnázium 40:21, Wölfinger Erik/Hefele 38:49, II. kcs.
Purgai Evelin/SZOESE 36:19, Kivés Bendegúz/SZOESE 31:26, III. kcs.
Szalay Judit/Hegykő 42:58, Hóbor Péter/Kőszegi Triatlon Klub 32:44,
IV. kcs. Jákli Magdolna/Szombathelyi Futóklub 51:57, Somogyi Gábor/
Sinergy Fitness Szentgotthárd 33:21. 3x1 kör váltó Németh Parkett
(Nemes Bálint, Nemes Gergő, Németh Dániel) 32:00. Stettner Díj:
Hóbor Péter

SPO RT
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Birkózás: Veterán OB
A 36. História Futás rajtja előtt a legnagyobb izgalmakat az időjárás jelentette. A szervezők aggódva tekintgettek az égre. Úgy tűnt jó esély van
rá, hogy érkezzék az égi áldás. Szerencsére nem így lett. A fellegeket elfújta a szél és kellemes vénasszonyok nyara idő alakult. Semmi akadálya
nem volt, hogy folytatva a hagyományokat, Kőszeg méltóképpen adózzon
e versengésekkel az egykori várvédő hősök emléke előtt. Az ovisoknál
még elkélt a szülői bátorítás, de a nagyobbak már rutinosan vágtak neki
a korosztályuk számára előírt távoknak. Több mint 300-an indultak a
diákok úgynevezett „körös futás”-ában. A versenyek többsége szoros
csatában dőlt el. A legjobbak között néhány másodpercnyi volt csupán az
eltérés. Az 1532 méteres emlékfutáson (talán) először fordult elő, hogy
a férfi és a női versenyt egyaránt a Jurisich gimnázium tanulója nyerte.
Pillisz Ákos első ízben állhatott a dobogó legfelső fokára. Hajas Martina
megismételte tavalyi első helyét, sőt a körös futásban is győztesként ért
célba, tavalyi előző évi második helyezése után. A 9 km-es távon ezúttal
nem indult senki a „Benedek Team” profijai közül. Talán nem is baj, hogy
a versenyek nem dőltek el már a rajt pillanatában, így a jobb futók a
győzelem reményében vághattak neki a távnak. A versenyről hiányzott
Kivés István, aki a mikrofon mögül szakértelmével évek óta hozzájárult
a jó versenyhangulathoz. Varga „Jéglovag” Jenő helyettesítette remekül.
A verseny így sem maradt Kivés nélkül, hiszen fia Bendegúz remek futással, magabiztosan győzött 9 kilométeren. A hölgyek mezőnyében
évek óta visszatérő vendég Purgai Evelin (SZOESE), ezúttal győzelmet
ünnepelhetett. A legjobb kőszeginek járó, Stettner Vándorkupát ismét
Hóbor Péter érdemelte ki. Az abszolút verseny második helyezésével. A
váltó tavalyi bevezetése sikerrel járt. A 2018-as három csapat után, idén
13 trió teljesítette a 9 kilométert. A Németh Parkett és Építőanyag Kft.
csapata végzett az élen. A Jurisich Vár Művelődési Központ ezúttal is jó
gazdája volt a profiljába különösebben nem illő rendezvénynek. Ezúttal
is számíthattak a város sportszakembereinek önzetlen munkájára. Természetesen még sok segítő kellett a sikeres versenyhez. Felsorolásuk meghaladja a tudósítás terjedelmét. Új és jelentős támogatóként kell kiemelni
a luttsmannsburgi Sonnentherme-t, akik valamennyi kategória érmesét
fürdő belépővel ajándékozták meg.
Tömegverseny 1532 m – nők 1. Hajas Martina/Jurisich 5:42, 2.
Jánosi Claudia 5:43, 3. Horváth Anna 5:51, férfiak 1. Pillisz Ákos/
Jurisich 4:51, 2. Pászner Benedek 4:58, 3. Schwartz Péter 4:5:01.
II. kategória győztesei (lány, fiú) Ovis: Frank Bettina/Velem 2:11,
Döbrösi Zalán/Kőszegfalva 1:48, I. korcsoport Döbrösi Fanni/Balog
2:24, Dudás Noel/Balog 2:14 II. korcsoport Szabó Tamara/Balog 4:52,
Ughy Barnabás/Árpád-házi 4:39, III. kcs. Pápai Nerina/Balog 4:32,
Babó Áron/Cák 9:29, IV. kcs. Iker Natália/Balog 4:20, Medvegy And-

Szeptember 7-én, Miskolcon rendezték a birkózók Veterán Kötött-és Szabadfogású Országos Bajnokság-át. Kötöttfogásban Ficsor András megvédte tavalyi bajnoki címét, Timár Imre bronzérmes lett. A szabadfogás a
kőszegiek erőssége, Bíró Antal, Pusztai Szilveszter, Hámori József, Ficsor
András is a dobogó legfelső fokára állhatott. Németh Roland is csak a
döntőben szenvedett vereséget, s lett ezüstérmes. Timár Imre ebben a
fogásnemben is begyűjtött egy bronzot. A kiváló eredmények alapján
remélhető, hogy a kőszegiek jövőre kilépnek a nemzetközi porondra, s
képviselhetik a Veterán VB-n Magyarországot és Kőszeget.
xxxxx
A birkózó szakosztálynál a nyár sem telt eseménytelenül. A diákversenyzők
közül öten kaptak meghívót a regionális válogatott edzőtáborába (Tornai
Ábel, Pusztai Dominik, Hódosi Noel, Málovics Noel, és Kovács Ádám). A terem néha 30 fokos hőmérséklete sem akadályozta meg őket a jó munkában. A napi két edzéssel mindannyian szépen fejlődtek. Közel fél évtizedes
hagyománya van a körmendi csapattal közös szombathelyi edzőtábornak,
ahol az egész kicsik is együtt készülhettek a nagyobbakkal.
xxxxx
Az ősz is mozgalmasnak ígérkezik. A diákcsapat németországi meghívásnak tesz eleget, a lányok és a serdülők Győrben vesznek részt nagy nemzetközi versenyen. Október 19-én a szakosztály rendezi a Balog iskola
tornacsarnokában a Szabadfogású Regionális Diákolimpiát. A rendezők
szeretettel várják az érdeklődőket.
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Önkormányzati választások 2019. október 13.
mánytámogatással tud nagyobb fejlesztéseket
Kőszeg
elindítani. Ezekért nagyon erős verseny zajlik,
V Á LA SZ T Á S
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Polgármesterjelöltek
BÁSTHY BÉLA
FIDESZ-KDNP

Építsük együtt Kőszeget!
Básthy Béla vagyok, 45 éves, Kőszegen élek feleségemmel és négy gyermekünkkel. A Jurisich
Miklós Gimnáziumban érettségiztem, majd német nyelvtanári diplomát szereztem a szombathelyi főiskolán. Vállalkozásomban tolmácsként
dolgoztam, később az Országgyűlés munkatársa
voltam. 2006-tól Kőszeg társadalmi megbízatású, 2014-től főállású alpolgármestere vagyok.

Pontosan ismerem városunk mozgásterét és az
előttünk álló kihívásokat is. A pályázati lehetőségeknek és a kormányzati támogatásoknak köszönhetően 2014-2019 között jelentős városépítő munka indult el városunkban. A következő
ciklusban Magyarország lendületét kihasználva
Kőszeg történetének új szakaszába léphetünk:
a várost érintő közlekedési fejlesztések (S31 és
M87 gyorsforgalmi út, GYSEV) megszüntetik elzártságunkat, leromlott műemlékeink felújítása
(KRAFT program) felpezsdíti a belvárost; uniós
és állami támogatásból megújulhatnak intézményeink, útjaink, közterületeink.
A 2014-2021-es fejlesztési forrásokból Kőszegen befejezett vagy megkezdett állami és önkormányzati fejlesztések összértéke több, mint
12 milliárd forint. A pályázatok előkészítése és
lebonyolítása óriási erőfeszítéseket igényelt a
Városháza munkatársaitól, a kőszegiektől pedig
megértést, türelmet. Mindkettőért köszönetet
mondunk! Városunk pénzügyi okokból továbbra
is kizárólag pályázati úton, vagy közvetlen kor-

így nagyon fontos az igények, problémák folyamatos bemutatása, a lobbi!
Városvezetői célom, hogy Ágh Péter képviselőnkkel és Magyarország Kormányával kialakított együttműködésünket fenntartva sikerre
vigyük megkezdett fejlesztéseinket, illetve újabb
és újabb forrásokat szerezzünk meg. Városi szolgáltatásaink színvonalának megtartása mellett
rendbe kell hoznunk úthálózatunkat, és be kell
indítanunk Kőszeg gazdaságát. A várost a gyermekeinknek építjük, ezért óvodáink és iskoláink
helyzetére kiemelt figyelmet szeretnék fordítani!
Foglalkozni szeretnék a városban élő szegények
és az idősek problémáival is: személyes tapasztalatom, hogy sokan nagyon nehéz körülmények
között élnek.
Feladatunk nem csak a Városháza, hanem a
teljes város és a térség feladatainak koordinálása. A források Kőszegre vonzása érdekében
intenzív együttműködésre törekszem a városban működő állami és egyházi intézményekkel,
a gazdasági szereplőkkel és az egyesületekkel.
Partnerként tekintek Szombathely és Vas megye
vezetésére, a térség magyar és osztrák településeire. Tudom, hogy számíthatok jelölttársaim
egységes és elkötelezett csapatára, melyben
a tapasztalat ötvöződik a friss gondolatokkal,
tettrekészséggel. A Fidesz-KDNP jelöltjeivel
helyben és országosan is a legtöbbet hozhatjuk
ki Kőszegnek a 2019-2024-es ciklusból. Ehhez
kérem támogatásukat!
DR. TÓTHNÉ DOLGOS ZSANETT
Független

Tisztelt Kőszegi Választópolgárok,
Kedves Barátaim!
1975-ben születtem Kőszegen, férjezett és egy
12 éves fiúgyermek édesanyja vagyok. Első
diplomámat a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán szociális területen,
majd másoddiplomámat a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán szereztem. 1998-tól Kőszeg Város
Polgármesteri Hivatalában előbb szociális és
gyámhatósági ügyintézőként, majd osztályvezetőként dolgoztam. 2013. január 1-től a létrejövő
Kőszegi Járási Hivatalhoz kerültem, ahol a járási
gyámhivatal vezetője lettem, majd 2016-tól a
kormányablak osztályvezetőjeként (a csepregi
és a büki kirendeltségeket is irányítva) dolgozom. Az idei évben a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen „kormányzati tanulmányok szakembere” oklevelet szereztem. Így összesen 22 év
szakmai és ezen belül 16 év vezetői tapasztalattal rendelkezem, nagyon széles körű ügyfélkört

és számos emberi gondot, problémát megismertem. A Városházán töltött hosszú évek alatt
rálátásom nyílott az önkormányzat működésére
is. Megválasztásom esetén feltett szándékom,
hogy a képviselő-testületet politikai és emberi
részrehajlás nélkül, a képviselőket partnereimnek tekintve vezessem egyetlen közös cél,
Kőszeg város előrehaladása érdekében. Ennek
az elvnek kell érvényesülnie a város gazdasági,
intézményi, civil szervezeteivel, vállalkozóival és
polgáraival való kapcsolattartásban is. Minden
párttól és szervezettől függetlenül indulok, elfogadva és megköszönve viszont minden kőszegi
támogatását és szavazatát. Célom, hogy élhető,
vonzó kisvárost alakítsunk ki, ahol jól érzi magát
az itt lakó és az idelátogató egyaránt. Ennek érdekében folytatni kívánom a már megkezdett,
vagy megvalósítás előtt álló fejlesztéseket és
mindent meg szeretnék tenni a hiányosságaink, lemaradásunk felszámolása, illetve a város
minden területen történő jelentős előrelépésének érdekében. Megválasztásomat követően a
képviselők, a gazdasági és a civil szféra szereplőinek, a lakosság javaslatainak meghallgatásával haladéktalanul egy átfogó és végrehajtható
ötéves cselekvési programot kívánok kidolgozni,
meghatározva a fő tennivalókat. A megvalósítás
anyagi feltételeit a hazai és az uniós források
intenzív kihasználásával fedeznénk. Részletes
programomat kérem olvassák el a minden háztartásba eljutó szórólapomon, illetve a facebook
oldalamon.
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett
független polgármesterjelölt
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RÁBA KÁLMÁN
MINDENKI MAGYARORSZÁGA
MOZGALOM

Jelölő szervezetek

Kedves Kőszegiek!
Az első szó a köszöneté kell, hogy legyen: Szeretnék köszönetet mondani minden kedves
kőszeginek, hogy városuk nagyszerű lakóközösségébe tisztelettel és a legnagyobb odaadással
fogadtak be. Különös hálával tartozom Önöknek
azért, hogy Kőszegen alapíthattam családot.
Kőszegen munkát és megbecsülést kaptam, életem legjobb döntése volt, hogy huszonkét évvel
ezelőtt Kőszeget választottam. Úgy érzem, most
jött el az ideje annak, hogy a sok jóból valamit
visszaadjak a Kőszegen élőknek, hogy javítsam
az életkörülményeiket és könnyítsem a megélhetésüket. Ezért úgy döntöttem, hogy az ellenzéki összefogásokat országos szinten is irányító
Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben,
a szolgálat és a tenni akarás jegyében elindulok
polgármesterjelöltként az októberi önkormányzati választáson, Kőszegen. 1974-ben születtem
Körmendem, jelenleg Kőszegen élek feleségemmel és két gyermekemmel. Lányom 17, fiam 14,
harmadik gyermekem 26 éves. Munkáscsaládból származom, édesanyám cipőfelsőrész-készítőként, édesapám géplakatosként dolgozott.
Feleségem és gyermekeim evangélikusok, jómagam a római katolikus egyház tagja vagyok.
A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban érettségiztem. Felsőfokú tanulmányaimat a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági
és Élelmiszertudományi Karán folytattam. Vidékfejlesztést tanultam, melynek keretében helyi gazdaságfejlesztéssel, területi- és regionális
politikával, valamint az Európai Unió finanszírozási rendszerével foglalkoztam. Kőszeg gyönyörű
város, éppen itt az ideje, hogy az elmúlt harminc
évben tapasztalt politikai kiszolgáltatottságát
és gazdasági lemaradását megszüntessük. Egy
olyan gazdaságpolitikára van szükség Kőszegen,
amely a generációk közötti ellentéteket megszünteti, munkahelyeket teremt, növeli a kikap-

MINDENKI MAGYARORSZÁGA
MOZGALOM
1. Rába Kálmán
2. Plechl Tibor István
3 Gódor József
4. Varga Imre
5. Teplán Tibor István
6. Horváth András
7. Balázs Ferenc
8. Kolonics Szilveszter

csolódási és szórakozási lehetőségeket, illetve
lehetővé teszi a romos épületek felújítását. Ennek érdekében Kőszegen lerakjuk az infokommunikációs és digitális fejlesztések alapkövét. A
város munkaerőpiacának egyik mozgatórugója
kell, hogy legyen az e-Gazdaság és az erre épülő
eszközök gyártásához szükséges munkahelyek
megteremtése. Az Európai Unió kiemelt támogatásokat nyújt a digitális szektor megerősítésére, ezt ki kell használnia Kőszegnek. Az utakat
és a járdákat felújítjuk, 21. századi Kőszeget
teremtünk. Kőszegen minden korosztály számára szükség van legalább egy színvonalas szórakozóhelyre és egy olyan mozira, amely kielégíti
a kor igényeit. A kőszegi strandfürdőről sem
vagyok hajlandó lemondani, polgármesterként
a lehető legszélesebb körű konzultációt fogom
elindítani a kőszegi strandfürdővel kapcsolatban, a strand sorsáról döntsenek a kőszegiek!
A működőtőke Kőszegre csábítása érdekében
tárgyalásokat kezdeményezek a német történeti
és kulturális hagyományok támogatását célul
tűző német alapítványokkal és egyesületekkel.
Kérem, szavazatával támogasson!
NEMZETISÉGI önkormányzati jelöltek
HORVÁT:
• Magyarországi Gradistyei Horvátok
Egyesülete: Brezovich Julianna, Stefanich
Mátyás, Petkovits Sándor, Mersich Károly,
Harsányi Imre.
• Hrvati-Horvátok Egyesület és a Soproni „Cakav katedra” Egyesület: Payrits
Luka
NÉMET: Dominek Ágnes, Szántó Márta,Tengeri Zoltán, Rábai Ferenc László, Kőszegfalvi
Ágnes, Plechl Ildikó Eszter.
ROMA:
• Roma Polgári Mozgalom BAZ Megyei
Szervezete: Baranyai Mihály, Baranyai Zsolt
Krisztián, Horváth Zoltán Rómeó
• Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség: Horváth
András, Harangozó Kálmán, Hökkön Istvánné
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Kompenzációs listák

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
1. Básthy Béla
2. Huber László
3. Kiss Péter
4. Sas Norbert
5. Kiss Zoltán
6. Fekete-Pataki Edit
7. Terplán Zoltán
8. Gelencsér Attila
9. Takácsné Varga Ágnes
ÖSSZEFOGÁS KŐSZEGÉRT EGYESÜLET
1. Harkai Norbert
2. Táncsics Péter
3 Kiss Zoltán Miksa
4. Balassa-Berek Tamás
5. Kappel Gyula
6. Bányai-Németh Gábor
7. Drescher Gábor Károly
8. Velkyné Ball Andrea

Mandátumok
kompenzációs lista alapján
A választási törvény szerint Kőszegen nyolc
egyéni választókerületi és három kompenzációs
mandátum szerezhető meg. A választókerületben az lesz a képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapja. Egy db szavazattöbblet is
mandátumot ad.
Töredékszavazat az, amellyel nem szereztek
mandátumot. Egy-egy párt-, vagy más típusú
szervezet listáján szereplő egyéni képviselő jelöltek töredékszavazatait összeadják, majd a kapott számot elosztják hárommal, mert Kőszegen
ennyi listás mandátum szerezhető. Így minden
pártlistához tartozik átlagszám. Ezen átlagszám legnagyobb értéke alapján kapják meg
a jelölő szervezetek az első mandátumot, és ez
így folytatódik a három mandátum kiadásáig
a részletes törvényi leírás szerint. Ha egy-egy
jelölő párt vagy szervezet mandátumot kapott,
akkor a kompenzációs listájukon szereplő
első személy kapja meg a mandátumot. Ha
több mandátumot is kaptak, akkor mindig a listán lévő következő személy lesz a képviselő.
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GELENCSÉR ATTILA
FIDESZ-KDNP
Tisztelt Kőszegiek!
Gelencsér Attila vagyok, Kőszegen
születtem 1959-ben. A Kossuth
Zsuzsanna Általános iskola elvégzése után Zalaegerszegen érettségiztem a Csány László Közgazdasági
Szakközépiskola számítástechnikai
tagozatán. A 80-as évek közepétől dolgoztam az építőiparban.
Jelenleg a Kőszegi Önkormányzati

Tűzoltóságon dolgozom készenléti
tűzoltóként. A Tűzoltó Egyesület
aktív tagjaként aktívan részt veszek
a város társadalmi életében is.
2005-től elváltként élek két lányommal, akiknek felnevelése

életem legszebb feladata volt.
Mindketten az Árpád-házi Iskolába jártak, ahol tanulmányaik
befejezéséig a Szülői Munkaszervezetet vezettem. A Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségiztek,
Júlia építészmérnök lett, Kőszegen
dolgozik. Két éve férjhez ment,
a párja rendőr. Evelin gyógy- és
sportmasszőrként végzett, jelenleg
Gyöngyösfaluban iskolatitkár.
Az elmúlt ciklusban a Városfejlesztési Bizottság külsős tagjaként
dolgoztam, így ráláttam a városfejlesztés kihívásaira és az üzemeltetés nehézségeire is. Tudom, hogy a
nagyobb projektek mellett gyakran
kevés figyelem jut az apróbb feladatokra, és itt van a képviselőknek igazán nagy feladata. Mivel
a körzetben élek, folyamatosan
elérhető leszek a körzet lakossága
számára, és képviselem, hajtom az
ügyeket a fűnyírástól az ároktisztításon keresztül az útjavításokig. A
Meskó utca felújítását követni fogja a Dózsa György utca, és sorra a
többi utca is! Ehhez kell egy olyan
képviselő, aki belülről, a körzet lakójaként látja a problémákat.

HARKAI NORBERT
Összefogás Kőszegért Egyesület
Kőszegen születtem és itt élek azóta is immár párommal, és imádott kisfiunkkal. A Kőszegi iskolás
évek, Gimi, Teki után szinte rögtön
Ausztriában kezdtem a tapasztalat
szerzést amit mai napig kamatoztatok Kőszegi munkásságom során.
Az Összefogás Kőszegért Egyesület
vezetőjeként ennek szinte minden alkalommal hasznát veszem,
hiszen látom az alapvető dolgok
működését mindkét oldaláról a
határnak. Tapasztalom, hogy még
itthon Kőszegen akár egy remek
ötletet is képes a politika azonnal
elutasítani, addig pl. Felsőpulyán
minden apró kezdeményezést felkarolnak, támogatnak a vezetők.
Nem csak én látom, hogy Kőszeg
városa rossz irányba halad. Olyan
hangulat tapasztalható mindenütt
a városban, amely változás után
kiállt. Egyesületünk aktivistájaként
rengeteg alkalommal dolgoztam
Kőszeg városáért, így a Felsőváros
tisztaságáért, a körzet gyermeke-

inek biztonságáért, de az Óvoda
játszóterének megújításáért is. A
munkát folytatni szeretném, hisz
van mit tenni. Modern Kőszegért
Programunk azonban nem válogat. Egyaránt látja a megoldást a
Borsmonostori úton, a Kálvária utcában, a főtéren a Lóránt Gyula utcán keresztül egészen a kőszegfalvi
városrészig. Ennek részleteiről természetesen lakossági fórumainkon
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
Megválasztásom esetén csatlakozom egyesületi képviselőtársaimhoz és tiszteletdíjamat a közösségünk javára felajánlom. Hajrá
Kőszeg!
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PLECHL TIBOR
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Plechl Tibor István vagyok, 1969ben születtem Kőszegen. Iskoláimat Kőszegen, Szombathelyen,
Pécsen végeztem. A Pollack Mihály
Műszaki Főiskolán szereztem diplomát, mint épületgépész üzemmérnök, majd mint műszaki tanár.

A közel harminc év munka során,
amit magam mögött tudhatok,
dolgoztam tervezőként gázszolgáltatóknál, a kőszegi önkormányzatnál ügyintézőként, de már több
mint 8 éve műszaki tanárként, a
szakképzésben diákokat oktatok.
Feleségem logopédus gyógypeda-

gógus. Fiam, katonai pályára lépett,
családot alapított, de ő sem hagyta
el Kőszeget. 2014-óta vagyok önkormányzati képviselő, a Kulturális,
Oktatási, Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság tagja. Igyekeztem a
lakásértékesítéseknél mindig azok
megtartása mellett érvelni, mert
önkormányzati lakásra mindig nagy
szükség van! Munkámmal továbbra
is szülővárosom és az itt élők életét
szeretném segíteni. Az 1-es körzetben az elhanyagolt utak, járdák, a
csapadékvíz elvezetés hibáinak javításán, a meglévő parkolási gondok megoldásán a zöldterületek
megújításán dolgozni, és nem csak
arra várni, hogy majd hol foltozzunk
rajtuk! Szeretném, ha a körzetünkben megmaradnának azok a tradicionálisan zöld területek, amelyek
széppé és értékessé teszik ezt a városrészt is. A Gyöngyös partja rendezett és tiszta legyen. A Dreiszker
kert és park, mint zöld felület, ne
kerülhessen beépítésre, azt az itt
élők és gyerekeik is használhassák.
Épüljön kerékpárút itt is, amely
megvédi gyermekeinket! Ehhez kérem a megtisztelő támogatásukat!

SZIMA ANDREA
Független
Tisztelt Választók, Kedves Barátaim, Ismerőseim!
SZIMA ANDREA építészmérnök,
egyéni vállalkozó vagyok. Egy gyermekem van Marcell, aki okleveles
építészmérnök. Munkám során, egy
kőszegi épület felújítási terveiért a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium „A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 2008” ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDIJÁT adományozta.
Építészként 5 éves államigazgatási,
15 éves önkormányzati és 17 éves
főépítészi gyakorlattal rendelkezem.
Vállalom, hogy FÜGGETLEN önkormányzati képviselőként, a munkámért járó tiszteletdíjam TELJES
ÖSSZEGÉT felajánlom a választókerületben lévő járdák és utak
javításához, parkok, játszóterek felújításához. Ezt minden évben egy
konkrét fejlesztésre kell fordítani!
Felajánlásom mértéke, egy képviselői időszakra vetítve, akár elérheti a
4,5 MILLIÓ FORINTOT is! Mindent
megteszek annak érdekében, hogy a
választókerületben lévő legtöbb út
és járda helyreállításra kerüljön. A
város és a választókerület fejlődését
érintő döntéseket támogatni fogom,

a fejlesztéseket szakmai tudásommal elősegítem! Nekem ezt jelenti
az önkormányzati képviselői munka!
Nem vagyok politikus, ellenség, ellenfél, ellenzéki és „széthúzásra törekvő”! Egy másik lehetőség vagyok,
egy építész, egy szakember, egy vagyok közületek, egy kőszegi. FÜGGETLEN és SZAKEMBER! Hiszem,
hogy a női szív és a női lélek összehoz! Tudom, hogy lehet ezt másként
és jobban, én most erre vállalkozom!
SZAVAZZ A FÜGGETLENRE, A
SZAKEMBERRE! EGYÜTT SZÍNEZZÜK ÚJRA KŐSZEGET!
A legnagyobb magyarok egyike –
Széchenyi István – mondta: „Egynek minden nehéz, soknak semmi
nem lehetetlen”.

2. választókörzet képviselőjelöltjei
DRESCHER GÁBOR KÁROLY
Összefogás Kőszegért Egyesület
Tisztelt olvasó!
Életem során már rengeteg alkalommal képviseltem Kőszeget zenészként Magyarországon, külföldön
egyaránt. Nincs ünnepi rendezvény,
hogy ne állnék a sorban városunk
szolgálatában. Kitartóan szántam rá
időt, energiámat arra, hogy zenémmel szórakoztassam közösségünket.
A kultúra mindenek előtt!

Képviselőként kamatoztatni tudnám pénzügyi-gazdasági végzettségem, vállalkozói tapasztalatom,
elhivatottságom Kőszeg iránt.
Vállalkozásaim sikeresen működnek Ausztriában és Kőszegen is.
Munkám során, tanácsaim alapján
vállalkozók sikerrel, nyereséggel

üzemeltetik cégeiket. Célom, hogy
a kőszegi fiataloknak, gyönyörű
kislányommal a soraikban, ne kelljen idővel itt hagynia minket, elköltöznie, máshol lehetőséget találnia.
Szívügyem a Szabó-hegy, a Józsefforrás. A szennyvíz hálózat hiánya,
a derítők szivárgása tönkretette a
József-forrás vízkészletét, Kőszeg
ivóvízét. A méltatlan, tűrhetetlen
állapot kijavítása fontos, de nem
az egyetlen feladatom. Tisztában
vagyok Kőszeg, szeretett városom
sok problémájával, melyek lakókörnyezetemet és az egész várost
érintik, melyet határozott, bátor
döntésekkel orvosolhatunk.
Hiszem, hogy tehetséges csapat és
képviselői gárda foglalhat helyet ez
alkalommal, így lehet dolgozni Városunk érdekében. Olyan csapatot
szeretnénk építeni az ülésteremben, akik együtt dolgoznak szakmai alapokon, egymást segítve egy
sikeres Kőszegért.
Megválasztásom esetén egyesületi
képviselőtársaimmal tiszteletdíjamat Kőszeg város közössége javára
felajánlom! Hajrá Kőszeg!
Kérem, szavazzon az Összefogásra,
támogassa megkezdett munkánkat! Köszönöm! Hajrá Kőszeg!

FARKAS ÁGNES
Független jelölt
Nekem Kőszeg az első, folyamato-

san és tervszerűen fejlődő városként, élhető gondoskodó környezettel !

KISS ZOLTÁN
FIDESZ-KDNP
Feleségemmel két gyermeket neveltünk fel, mindketten mérnökök
vagyunk. A Jurisich Miklós Gimnáziumban dolgozom tanárként.
Büszke vagyok arra, hogy diákjaimmal az elmúlt években számos
országos pénzügyi versenyt sikerült
megnyernünk.
Szabadidőmben
szeretek szőlőnkben dolgozni, és
feleségemmel kirándulni.
Két cikluson át voltam a belváros
képviselője. Kormányzati segítséggel megújult a Jurisics tér és
a környező utcák, épül az új piac.
Hamarosan elindulhat a Kiss János utca, majd a Várkör felújítása,
jövőre pedig a Dózsa György utca
is új burkolatot kap. Képviselői
munkámat most a 2. körzetben
szeretném folytatni. Járva a körze-

tet, az emberekkel beszélgetve itt is
a fő gond az utak állapota, tetézi
a problémát a lezúduló víz, amely
időnként törmelékkel árasztja el az
utcákat. Számos egyéb kisebb-nagyobb problémáról is beszámoltak
a körzet lakói, akik nagyon kedvesen fogadtak. Itt éltek nagyszüleim
és szüleim is, és érzem, hogy ez a
tény még nagyobb elvárásokat támaszt velem szemben. Örömteli,
hogy az Árpád-tér, és a Sziget utca
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megújult, és a Pék utca is új burkolatot fog kapni.
Városi szintű elképzeléseim közül
három dolgot emelnék ki. Szüksége van a városnak egy vizes sport
centrumra, a víztározó is szóba jöhet. Meg kell teremtenünk annak
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feltételét, hogy a kőszegi fiatalok a
hétvégi estéket a városban tudják
eltölteni, úgy, hogy ez ne zavarja
a városban élők nyugalmát! Végül
új munkahelyek megteremtésén is
dogoznunk kell! E célokhoz kérem
támogatásukat!

KOLONICS SZILVESZTER
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Kolonics Szilveszternek hívnak,
1961-ben születtem Pécsen.
2015-ben, egy kis faluból, a jobb
munkalehetőségek reményében
költöztem Kőszegre. Szülőfalumban egy cikluson át voltam kisebbségi önkormányzati képviselő.
Munkám során mindig a hátrányos
helyzetű, szegény emberek sorsának jobbra fordítása érdekében
küzdöttem. Később egy civil szervezet keretében megalapítottuk a
kölcsönös segítségnyújtás intézményét a településen, azért dolgoztunk, hogy az emberek biztonságban és megfelelő életkörülmények
között éljenek. Az egyesületnek
másfél évig voltam az elnöke. Azért
vállaltam el Rába Kálmán felkérését, mert egyedül benne látom azt
az erőt, amely Kőszegen fel tudja
számolni a társadalmi megosztottságra törekvő politikusok közötti
csatározást. Ahogy az elmúlt években tapasztaltam, Kőszeg sem lóg
ki az országos sorból, hiszen itt is a
központi hatalom utasításait és tö-
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rekvéseit hajtották végre a leköszönő városvezetők. Ebből a közegből
szeretném kiemelni Kőszeg lakosságát, én egy párbeszéden alapuló
döntéshozatal bevezetéséért fogok
küzdeni. Megválasztásom esetén a
rászoruló családoknak iskolakezdési támogatás bevezetését fogom
szorgalmazni, azt szeretném, hogy
Kőszegen minden gyermek egyenlő eséllyel induljon az iskolában. A
Várkörön található Hunyadi Mátyás
Park teljes újjáépítését fogom kezdeményezni, egy olyan közösségi
teret szeretnék ott létrehozni, ahol
a különböző generációk véleményt
cserélhetnek Kőszegről és az élet
nagy dolgairól. Kérem, szavazatával támogasson!

3. választókörzet képviselőjelöltjei
BALASSA-BEREK TAMÁS
Összefogás Kőszegért Egyesület
1984-ben születtem Szombathelyen, házas vagyok, két csodálatos
kisfiú édesapja. Diplomáimat az
NYME Geoinformatikai Karán és
a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán
szereztem. 2005 óta dolgozom az
építőiparban, sok kisebb-nagyobb
projekt megvalósításában közreműködtem. 2011-ben Kőszegre
vezetett utam, a Jurisics tér felújítását irányítottam, ekkor ismertem
meg feleségemet. Részt vettem az
alpannónia játszótér kialakításában, a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézetében eltöltött idő alatt a
Szemző-ház, a Festetics Palota és

a Sgraffitós-ház megújulásában.
2016-ban úgy döntöttünk, hogy
Kőszeg az a hely, ahol gyermekeinket szeretnénk felnevelni, büszkén
vallhatom hát magamat Kőszeginek. Örömmel veszünk részt a helyi
rendezvényeken, gyermekeink születése előtt volt szerencsénk a várat
a töröktől is megvédeni.
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Fontos számomra, hogy Kőszeg
olyan hely legyen, ahol a gyermekeim boldogan nőnek fel.
Az Összefogás Kőszegért Egyesület
felkérése nagy megtiszteltetés, hisz
egy olyan dinamikus, kreatív csapat tagjaként kérhetem támogatásukat, akik már rengeteget tettek
a csodálatos Kőszegért. Az utóbbi
időben volt szerencsém részt venni
a munkájukban, ami meggyőzött
arról, hogy jó az irány, amit az
GÓDOR JÓZSEF
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Gódor Józsefnek hívnak, Budapesten születtem 1941-ben. Zala
megyében töltöttem az általános
iskolai éveket, majd a katonaság
idején Kőszegre kerültem és azóta
is itt élek a családommal. A Nagy
Lajos Gimnáziumban érettségiztem,
ezenkívül felsőfokú gépipari technikusi végzettséggel rendelkezem,
de elvégeztem egy környezetvédelmi szakmérnöki iskolát is. A Rába
Vagon és Gépgyárból, minőség
biztosítási vezető pozícióból vonultam nyugdíjba. Évekig vezettem a
Vas Megyei Nyugdíjas szövetséget,
az Országos Nyugdíjas Szövetség
Választmányában is tag voltam.
Szenvedélyes fotós vagyok, 2011ben a kőszegi Csók István Művészeti Egyesület tagja lettem. Művészi fotográfiáimmal eddig tizenkét
önálló kiállítást tudhatok magam
mögött. Nyugdíjas vállalkozóként
másfél évtizedig végeztem belvárosi társasházak kezelését, minden ügyfelemmel kiváló emberi és
munkakapcsolatot sikerült kialakí-
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NAGY JÁNOS
Független jelölt
Köszönöm, hogy megtisztel figyelmével!
Nagy János vagyok és a 3. számú
választókörzet pártfüggetlen képviselőjelöltjeként indulok Kőszegen
a helyi önkormányzati választáson.
Életpályám röviden: Közel 20 évig
szolgáltam a Magyar Honvédség,
és a NATO légierő kötelékében.
1992-től egyéni vállalkozóként
tevékenykedtem, mint befektetési
tanácsadó. Ingatlanfejlesztésekkel
foglalkoztam főként Budapesten,
ahol 14 sikeres projektet valósítottam meg. Tevékenységem egyik
legnagyobb sikere, Veszprém városfejlesztő programjához kötődik.

egyesület képvisel. Részt vettem a
Modern Kőszegért Program elkészítésében, amely mint szakmailag,
mint a megvalósíthatóság terén,
mint tematikájában egy igazi Kőszegre nézve autentikus program,
amiért érdemes dolgozni. Megválasztásom esetén én is felajánlom
tiszteletdíjamat közösségi célokra!
Kérem, szavazatával támogassa
megkezdett munkánkat! Köszönöm! Hajrá Kőszeg!

tanom. Baloldali, szociálisan érzékeny gondolkodású ember vagyok.
Voltam MSZP-tag, de politizáltam
a DK-ban is. Két cikluson át voltam képviselő Kőszegen, munkám
során mindig következetesen kiálltam a városban élők érdekeiért.
Képviselőként elsősorban városunk
legnépesebb, de legkiszolgáltatottabb rétegének, az időseknek és
szépkorúaknak a hangját szeretném
közvetíteni. Rába Kálmán felkérését
örömmel fogadtam el, megtisztelőnek érzem, hogy végre egy olyan
csapatnak tagja lehetek, ahol félreteszik világnézeti különbségeket
és összefogva próbálják szebbé és
jobbá tenni Kőszeg városát.

Létrehoztam a ma is sikeresen
működő Ipari – Kereskedelmi
és Szolgáltató bázist, amely több
milliárdos bevételhez segítette a
települést, valamint 1400-1600
fő részére biztosított munkalehetőséget. Ezt követően 2001 – 2004.
közötti időszakban a Rábasebesi
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Széchenyi Vadászkastély igazgatója
és üzemeltetője voltam.
Családommal 2004-ben költöztünk
Kőszegre. Ismerem a város adottságait, és látom azokat a lehetőségeket melyek a város fejlődését
segítenék. Programomból néhány
gondolatot megosztanék Önökkel.
Alapvető cél a város infrastrukturális fejlesztése, több fontos területen, mint a közlekedés, energia,
telekommunikáció, gazdaság. Legfontosabb a munkahelyteremtés,
főleg jelentős munkaerőlétszámot
foglalkoztató cégek, befektetők
Kőszegre vonzása. Előbbi tervek
megvalósítása megteremtené a város működéséhez fontos pénzügyi
forrás egy részét, valamint megél-

hetést biztosítana azon célcsoportok
részére, melyek a munkaerőpiacon
sajnos hátrányos helyzetben vannak. Fontos hogy vissza kell állítani
Kőszeg külső és belső értékeit. Külső
értékek tekintetében az épített környezet rekonstrukcióját értem, belső
értékek alatt a Kőszegen élők szemléletváltozását. A település adottságai alapján fő irányvonalnak tervezem a turisztikai és kulturális terület
fejlesztését, valamint a lakosságot
érintő helyi adók szociális megítélés
alapján való felülvizsgálatát. (pl.:
nyugdíjasok szociális alapon mentesülnek a helyi adófizetés alól)
Mottóm: Tanuljunk a múlt hibáiból
és együtt teremtsük meg a jelenben a jövő feltételeit.

TAKÁCSNÉ VARGA ÁGNES
FIDESZ-KDNP
Takácsné Varga Ágnesnek hívnak,
a 3. számú körzet Fidesz-KDNP
jelöltje vagyok. Kőszegen születtem
és jelenleg is itt élek férjemmel és
4 fiúgyermekünkkel Édesanyám
Vargáné Marton Klára, a Kossuth

iskola tanárnője, édesapám Varga
Gyula, a kőszegi Vízmű vezetője
volt. Férjem budapesti születésű,
de 2007 óta ő is Kőszegen él, a
soproni GYSEV Zrt. személyszállítási igazgatója.
A Jurisich Miklós Gimnáziumban
érettségiztem, majd Sopronban
szereztem közgazdász diplomát. 5
évig Budapesten éltem, ahol egy
multinacionális cégnél dolgoztam

beruházási, fejlesztési területen.
2006-ban a GYSEV Zrt.-hez
nyertem felvételt, mint igazgatói
titkárságvezető. A gyerekekkel
otthon töltött éveket követően a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében helyezkedtem el, mint beszerzési és pályázatkezelési főosztályvezető-helyettes.
A város infrastrukturális, gazdasági, turisztikai, és sportfejlesztései
mellett nagyon fontosnak tartom
a régi „iskolaváros” hagyományok
folytatását, további bővítését, fejlesztését. Biztos vagyok abban,
hogy a felsőoktatásnak, az európai
színvonalú egyetemi, akadémiai
képzésnek városunkban nemcsak szellemi, hanem gazdasági,
kutatás-fejlesztési hozadéka is
lesz, növelve Kőszeg versenyképességét. Ennek letéteményese a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete,
illetve a Pannon Egyetem Kőszegi
Campusa.
Eddigi munkáim során megszerzett
gazdasági tapasztalataim, ismereteim révén szeretném támogatni
városunkat, aktív részese lenni a
felálló képviselőtestület tevékenységének.

DR. TÓTH LÁSZLÓ
Független
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Ismerőseim, Barátaim!
A 3. számú választókerületben
sokuknak nem kell bemutatkoznom, hiszen magam is itt lakom a
Kelcz-Adelffy utcában és naponta
találkozunk a Belvárosban, vagy
a boltokban. Nyilván sokan tudják,
hogy majd’ húsz évig a Városházán

jegyzőként és három évig osztályvezetőként dolgoztam, esetleg még
ügyfeleim is voltak. Házasságban
élek, egy 12 éves fiúgyermekünk
van, aki az Árpádházi Szent Margit
Általános Iskola tanulója. 1955ben születtem Szentgotthárdon,
szüleimmel 1957 tavaszán költöztünk Kőszegre. Itt jártam általános
iskolába, gimnáziumba, csak a sorkatonai szolgálat, a jogtudományi

egyetem és az első házasságom
szakított el a várostól. A szívemre
hallgatva Tolna megyéből 1993ban költöztem haza, megpályázva
a jegyzői állást. 1978-tól kezdve a

közigazgatásban bejártam a „szamárlétrát”, negyven évet töltöttem
a közszolgálatban. Pályám elismeréseként 2009-ben a köztársasági
elnöktől átvehettem a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést. Három éve a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézetében (Európa
Ház) dolgozom, mint jogász szakértő. Ismerem a várost és a választókerület gondjait, megoldásokat
is javasoltam rájuk szórólapomon
és facebook oldalamon. Kérem
olvassa el és döntsön! A siker
mindannyiunké lesz.
Dr. Tóth László

4. választókörzet képviselőjelöltjei
HORVÁTH ANDRÁS
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Horváth Andrásnak hívnak, 1987ben születtem Sárváron. Kőszegre a szerelem hozott, itt találtam
meg életem párját, ezért nagyon
hálás vagyok a városnak. Azért
fogadtam el Rába Kálmán felkérését és csatlakoztam csapatához,
mert szeretném viszonozni a kőszegieknek azt a rengeteg megbecsülést, amit naponta kapok
Tőlük a városban. Úgy gondolom, képviselőként elnyűhetetlen
munkabírásommal sokat tudnék
tenni ezért a csodálatos városért.
Meggyőződésem, hogy Kőszegnek
most nem megmondóemberekre
van szüksége, hanem olyan városatyákra, akik Kőszeg minden egyes
lakosával szövetséget akarnak és
tudnak is kötni. Lassan minden
település elszalad mellettünk, a
városban nincsenek munkahelyek,
a fiatalok nem tudják színvonalas
szórakozóhelyeken múlatni az időt,
az idősekkel pedig nem foglalkozik
senki, csak a szavazások alkalmával keresik meg őket a politikusok.
Ezen szeretnék változtatni. A vá-

lasztókörzet lakóit nem felelőtlen
ígérgetésekkel szándékozom meggyőzni, hanem azt ígérem, hogy a
kőszegi képviselő-testületben egy
megalkuvásmentes és markáns
képviselettel fogom szolgálni az érdekeiket. Kiemelt feladatomnak tekintem a kőszegi fiatalok lehetőségeinek bővítését, a XXI. században
elfogadhatatlan, hogy egy Kőszeg
méretű városban nincs mozi, szórakozási lehetőség híján a szülőknek
pedig éjszaka kell hazafuvarozni
gyermekeiket a szombathelyi diszkókból. Lehetőséget a fiataloknak,
megbecsülést a nyugdíjasoknak!
Amennyiben
elképzeléseimmel
egyetért, kérem, támogasson szavazatával!

TÁNCSICS PÉTER
Összefogás Kőszegért Egyesület
42 éves kőszegi apuka vagyok, a
Bécsi Iparkamara munkatársaként
dolgozom. Húsz évig sportoltam a
Kőszegi Sportegyesületben, majd
kézilabdaedzőként dolgoztam. Az
Összefogás Kőszegért Egyesület
alapító tagja vagyok, népes csapatunk azért dolgozik 15 éve, hogy

Városunk tisztább, vidámabb, élhetőbb legyen, mosolyt csaljunk a
gyermekek arcára, levegyük a terhet a rászorulók válláról.
Kőszeg válaszúthoz érkezett. Október 13-án dönthetünk, milyen Kőszeget szeretnénk Gyermekeiknek,
Unokáiknak és magunknak. Olyat,
amelyik 30 éve másra mutogat
és pénzhiányra hivatkozik, meg-
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szünteti az egykor kiváltságokkal
megáldott város vívmányait, vagy
olyat, amelyik kreatív, megfontolt,
de bátor döntésekkel saját kezébe
veszi sorsát és építi modern lakóés pihenőhelyünket. Én a másodikra szavazok, új ötletekkel, alázatos
munkával, felelős gazdálkodással
és saját kezdeményezésekkel szeretném segíteni Kőszeg fejlődését.
A szinte kifogyhatatlan európai források és az egyre erősebb magyar
gazdaság rengeteg lehetőséget
nyújt, a feladatunk megtalálni a
jogos igényekre a megfelelő megoldásokat.
Dolgunk lesz bőven! Pocsék az
úthálózat, meg kell építeni az új
Köztemetőt, biztosítani kell az
egészségügyi ellátást, bővíteni kell
TERPLÁN ZOLTÁN
FIDESZ-KDNP
Kedves Kőszegiek!
50 éves vagyok, lakhelyem és
munkahelyem is Kőszegen van. 25
éves lányom Budapesten él. Tanárként dolgoztam 26 évet, jelenleg
pedig hivatásszerűen segítem a
nehéz helyzetben élőket. Rendszeresen besegítek a Kőszegi Karitász
munkájába. Az elmúlt években
önkormányzati képviselőként szolgálhattam Önöket. Örömmel írom
le körzetünk megvalósult illetve folyamatban lévő fejlesztéseit.
A Rákóczi út terheltségét csökkenteni fogja az épülő Pogányi út, a
kerékpárosok biztonságos közle-
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a Hulladékudvart, meg kell védeni
a Kőszegi-hegység erdeit, ismét
saját kézbe kell venni az iskolákat!
Ismerje meg Ön is programomat,
látogassa fórumaimat. Megválasztásom esetén a teljes tiszteletdíjamról lemondok, azt közösségi
célokra ajánlom. Hajrá Kőszeg!
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kedését segíti majd a Gábor Áron
utcai kerékpárút, ami kivezet a
Tescóhoz és elágazik a Rákóczi út
fele is.
Új tűzoltóállomás és bekötő út épült
a Táncsics utcában. A Petőfi téren
parkolók létesültek, a fúvósterem
mellett új birkózócsarnok épülhet.
A Sáncárok utcában a gerincvezeték teljes cseréje valósult meg. Az
összevont busz- és vonatpályaudvar nyertes pályázata hamarosan
tehermentesíti a Liszt Ferenc és
Munkácsy Mihály utcákat. Új kerékpárutak épülnek az Abért-tóig
és a határig. Szeretném, ha létesülne egy zebra a Spar környékén.
Továbbra is segíteni kívánom az
egyesületek, társasházak életét.
Nagyon fontos a csatornák, utak,
járdák folyamatos karbantartása.
Sokan megosztották velem javaslataikat. Kérem, továbbra is keressenek, mondják el észrevételeiket,
problémáikat, hogy közösen megtaláljuk a legjobb megoldásokat.
Amennyiben újra megtisztelnek
bizalmukkal, továbbra is a lehető
legtöbbet fogom tenni a körzetünkért, városunkért!
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BALÁZS FERENC
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Balázs Ferencnek hívnak, 1983ban születtem Körmenden. Tíz
esztendővel ezelőtt költöztem
Kőszegre, ahol azóta is boldog
párkapcsolatban élek. Képviselőjelöltnek Rába Kálmán kért fel, akit

nagyon jól ismerek, ezért szinte
azonnal igent mondtam neki. Bár
távol áll tőlem minden politikai
megnyilvánulás, személye garanciát jelent a számomra, hogy Kőszeg
elindulhat a fejlődés útján, egyedül
benne érzem azt az erőt és elszántságot, hogy az elmúlt 30 évben
tapasztalt teszetoszaság után dinamikus fejlődés útjára állítja Kőszeg

városát. Jómagam civil ember vagyok, egyetlen pártnak sem voltam
a tagja, számomra csak a kőszegiek
jobb boldogulása fontos, nem képviselek pártérdekeket. Megválasztásom esetén addig fogom ütni az
asztalt, amíg a Velemi utcában és
a Faludi Ferenc utcában naponta
tapasztalható parkolási káosz nem
kerül felszámolásra. Az autótulajdonosokat nem megbüntetni
kell, hanem megfelelő parkolók
kialakítására van szükség, hiszen
az autósokbecsületesen fizetik a
súlyadót. Azt gondolom, a leendő
városvezetéstől ez nem olyan eget
rengető elvárás a környéken élők
részéről. A hulladékgazdálkodás
körüli fejetlenség is megoldásért
kiállt, képviselőként egyértelműen
azt az álláspontot fogom megtestesíteni, hogy a szemételszállítás
területén azonnali reformokra van
szükség Kőszegen. A zökkenőmentes háziorvosi ellátás érdekében a
jelenleginél sokkal szorosabb kapcsolattartást ígérek a lakosságnak.
Amennyiben egyetért a leírtakkal,
akkor kérem, tiszteljen meg szavazatával!

FEKETE-PATAKI EDIT
FIDESZ-KDNP
Kőszegi születési lakos vagyok, 3
kisgyermek édesanyja. Kereskedelem-marketing szakon végeztem
a helyi szakközépiskolában, majd
közgazdász végzettséget szereztem
a soproni Nyugat-Magyarországi
Egyetemen. Jelenleg kisgyermekeimmel vagyok otthon, de képesítésemnek megfelelően pályázati
tanácsadással foglalkozom. Édesapám hivatásos katona volt, édesanyám kereskedelemben dolgozott.
Négyen vagyunk testvérek. Alapító
tagja vagyok a 30 éves kőszegi
Hajnalcsillag Néptáncegyüttesnek,
ahol az utánpótlás nevelésében
éveken keresztül segédkeztem,
melyért 2014-ben Kőszeg Város
Önkormányzatának kitüntető oklevele díját vehettem át. A néptáncegyüttes által elsajátíthattam az
eredeti hagyományokon alapuló,
tiszta forrásból eredő néptáncokat,
népdalokat, néphagyományokat.
2003-ban a város IV. Borkirálynőjének s 2004-ben a Kőszegi
Borbarát Hölgyek Egyesületének

tagjává választottak. Mindig is
szerettem a közösségért tenni s ez
motivált jelöltetésemkor is. Az 5.
számú körzet lakóinak támogatásával és bizalmával önkormányzati
képviselőként hangsúlyt szeretnék fektetni a körzetben található
játszóterek rendbetételére, a biztonságos közlekedés megteremtésére, járdák és utak fejlesztésére,
parkolók kialakítására, s a hirtelen
lezúduló, nagymennyiségű csapadékvíz elvezetésére. Pályázatokkal,
projektekkel kapcsolatos szakmai
tapasztalataimat kívánom városunk fejlődésére, építésére fordítani.
Ehhez kérem október 13-án az
Önök megtisztelő támogatását!
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KISS MIKSA ZOLTÁN
Összefogás Kőszegért Egyesület
Kedves Kőszegiek!
1989-ben egy nagyváros ingatlankezelő vezetői állását hagytam ott
és vállalkozásba kezdtem Kőszegen. Ingatlanirodámat 1990-ben
nyitottam és 2019-ig nyugdíjba
vonulásig vezettem. 40 lakást, házat építettünk, több száz ingatlan
eladásában segítettünk, rengeteg
befektetőt hoztunk Kőszegre. Ezt a
tudást, tapasztalatot városom szolgálatába ajánlom. Tartozom vele,
hisz itt lettem sikeres, találtam meg
a számomra kedves közösséget,
gyermekeim itt születtek, szeretném, hogy itt is maradjanak! A fiatalság itthon tartásáért tenni kell!
Megtisztel, hogy egy fiatal, aktív
csapat felkért, hogy tapasztalataimmal segítsem munkájukat, jelöltjükként induljak a választáson. Modern
Kőszegért Programunkat együtt készítettük el, kizárólag szakmai alapokon, melyet elkötelezettségünk
irányított. Pártsemleges vagyok,
támogatást soha nem kértem, nem
kaptam. Változtatni szeretnék. Kellő
tapasztalat, elhivatottság, szabadidő
áll rendelkezésemre. Munkára, szorTÓTH GÁBOR
Független
Tisztelt Kőszegiek!
Tóth Gábor vagyok, 34 éves. Családom generációk óta Kőszegen él.
A gimnázium, majd az egyetemi
évek után a turizmusban kezdtem
el dolgozni. Idegenvezetőként az
Egyesült Királyság, Franciaország
és a Benelux államok területén fordulok meg rendszeresen. Turisztikai
szakemberként egy világméretű
szoftverfejlesztő vállalat üzletfejlesztési managere vagyok. Fentiek
mellett a családi borászat, a Tóth
Pincészet borászi feladatai töltik ki
a mindennapjaimat.
2014-ben, öt évvel ezelőtt az Önök
megbízásából kapcsolódhattam be
Kőszeg város közéletébe. Akkor is,
és azóta is hiszek abban, hogy Kőszeget nem a politikának, hanem
elhivatott, Kőszegért felelős helyi
szakembereknek kell irányítania.
Kőszegiként azt hiszem nincs jobb
érzés, mint részt venni egy helyi ügy,
kőszegi fejlesztés, beruházás megvalósításában. Köszönöm, hogy folyamatosan számíthattam az Önök
véleményére, ötleteire és együttműködésére. A képviselő-testületben

galomra van szükség, nem szavazógépekre, bólogató pártkatonákra.
Szakemberként felháborít, hogy
közpénzekből rosszul végzik az
utak és épületek „felújítását” ellenőrizetlenül, következmények nélkül,
sohasincs felelőse a méregdrága,
kontár munkáknak! Az 5. vk. parkolási, szemétszállítási problémákkal küzd, a soklakásos társasházak
működtetése, karbantartása, felújítása nehéz feladat! Egy kitartó,
szakértő, szorgalmas, „helyben
lévő” képviselő mégis sokat tehet!
Személycserék nélkül nem lesz
változás. Ön dönt: politikusra vagy
szakértőre bízza lakóhelyét? Megválasztásom esetén lemondok tiszteletdíjamról, azt közösségi célokra
ajánlom fel. Hajrá Kőszeg!!!
elvégzett munkámról folyamatosan
hírt adtam és adok weboldalamot,
melyet a www.hellokoszeg.hu internetcím alatt vagy a hasonló nevű
facebook
(www.facebook.com/
HelloKoszeg) oldalon talál meg.

Az új elkerülő út elkészülte lehetőséget teremt a Rohonci és a Velemi.
utcák forgalomcsillapítására. Támogatom, hogy a Rohonci utcában a
házaik előtt parkolhassanak a lakók. Sürgető feladatunk a Faludi –
Írottkő – Velemi utcák környékén további kulturált parkolók létrehozása.
Elkötelezetten és felelőségteljesen, a
város érdekeit szem előtt tartva szeretném folytatni a megkezdett munkát a választókörzet és Kőszeg város
lakóinak megbízásából, melyhez ezúton is kérem támogató szavazatát.
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KAPPEL GYULA
Összefogás Kőszegért Egyesület
Kőszegen születtem 1975-ben, és
jelenleg is itt élek csodálatos családommal. A JMG diákjaként érettségiztem, majd szakmát, szakmákat
tanultam. Egyéves Angliai kitérő
után,évekig Sopronban gyarapítottam szakmai tudásom és 2005 óta
újra Kőszegen lakom, immáron két
gyermekes családapaként vállalkozóként dolgozom.
Lelkes aktivistája vagyok az Öszszefogás Kőszegért Egyesületnek
Földön, vízen, levegőben! Ötleteimmel, fényképeimmel, segítem egyesületünk munkáját, de ott vagyok a
terepen is. Ott vagyok természetesen
a levegőben is az Alpokdrones csapat
tulajdonosaként, hiszen 2015 óta
készítek szebbnél szebb légi fotókat
imádott városunkról. Kőszeg csodálatos arculatait, a levegőből készített
képeimen keresztül ismerhették meg
az egész országban, köszönhetően az
országos média érdeklődésének. Úgy
gondolom, éppen ideje a változásnak. Zárjuk le az elmúlt 30 évet, és
indítsuk útjára a felzárkózás 5 évét!
A körzetben lakva, napi szinten
találkozom a problémákkal, mely
KISS PÉTER
FIDESZ-KDNP
Tisztelt Kőszegiek!
Tizenhárom éve vagyok Kőszeg
képviselő-testületének a tagja, az
utóbbi nyolc évben a Városfejleszté-

si Bizottság elnöki feladatait láttam
el. Egy közösségben, egy csapatban
dolgoztunk a városért, és fontos kiemelnem: megvalósítható terveket
készítettünk. Több milliárd forint
támogatást szereztünk Kőszegnek,
megvalósult vagy építés alatt, illetve előtt áll több fejlesztés. A közös
akarat óriási erő, amelynek eredményét, a fejlesztéseket láthatja minden
kőszegi polgár. Elég áttekinteni csak

nem csak a közvetlen környezetemben, de a város más részein is
megoldásra váró feladatok!
Egyesületünk Modern Kőszegért
Programja elindíthatja Kőszeget
egy olyan úton, ahol konstruktív
vezetők, a városért tenni akaró képviselőkollégák támogatásával, újra
sikeres várost építhetünk.
Szeretnék egy sikeres csapat tagjaként azon dolgozni, hogy végre elinduljon valami, egy az itt élők számára is érezhető változás Kőszegen
és ezért minden tőlem telhetőt és
elvárhatót meg fogok tenni.
Megválasztásom esetén az egyesület képviselőjelöltjeihez hasonlóan
én is lemondok tiszteletdíjam teljes
összegéről, azt közösségi célokra
felajánlom. Hajrá Kőszeg!!!
azokat a fejlesztéseket, amelyek építése ebben az időszakban zajlik. A
6-os körzetben befejeződött a Temető utca felújítása. Kamiont oda többé
nem engedünk! Kedves Kőszegiek,
ezt Önök kérték! A város átfogó
csapadékvíz elvezetése érinti ezt a
körzetet is. Köszönöm a szennyvízcsatorna nélküli ingatlantulajdonosok hozzáállását, közreműködésüket
az egyedi szennyvízkezelésben. Kezdeményeztem a kötelező elszállítást
a háztartások gyűjtőaknáiból, hogy
csak tiszta víz folydogáljon a hegyoldalból. Tiszta, fehér fény, korszerű
ledes lámpák világítják be éjszaka a
várost, úgy, hogy Kőszegnek nem került pénzébe, és később sem kell érte
többet fizetni. Szakmai ismereteim
alapján indítottam el ezt a beruházást. Kőszegi iparosként a társakkal, az ipartestület elnökeként több
beruházásban vettem részt. A helyi
iparosokkal közösen végzett munka
garanciát ad a minőségre. A közös
munka, az összetartás az egyetlen
járható út! Ehhez kérem, a Kedves
Kőszegiek segítségét, szavazatát!
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TEPLÁN TIBOR
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Teplán Tibor István vagyok, 58
éves, nyugdíjas rendőr. Szombathelyen születtem, Kőszegen töltöttem gyermekéveimet. 14 évesen Budapestre költöztem, majd
2010-ben, édesanyám halála után
visszatértem szeretett városomba.
A sorkatonai szolgálat teljesítését követően járőrként kerültem a
Rendőrség állományába, később a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályon voltam nyomozó, innét kerültem nyugállományba 2006-ban.
A képviselőjelölti indulásra Rába
Kálmán barátom kért fel, hogy
polgármesterré választása esetén
segítsem csapatát. Képviselőjelöltként nem ígérgetni szeretnék,
hanem tenni és segíteni a város
nagyszerű közösségének érdekében. Elsődleges célomnak tekintem
a Szabó-hegyi út rendbetételét,
akadálymentesítését. Azért fogok
dolgozni, hogy a Panoráma körút
a jelenleginél sokkal jobb állapotba kerüljön. Számomra fontos az
erdő és a természet védelme. Sze-
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retném elérni, hogy az erdő újra a
kőszegieké és a városba látogató
turistáké legyen. Tiltakozni fogok az
észnélküli fakivágások ellen, hiszen
ezzel gyermekeink és unokáink
jövőjét veszik el. Kőszeg útjainak
állapota elfogadhatatlan. Minden
lehetőséget meg kell ragadnunk
annak érdekében, hogy folyamatos
útfelújítások legyenek a városban.
Szeretném elérni, hogy racionális
működés mentén újra induljon a
tömegközlekedés Kőszegen. Képviselőként kiemelt figyelmet fordítanék arra is, hogy a mozgásukban
korlátozott kőszegiek a lehető legtöbb intézményünkben akadálymentesen közlekedhessenek.

7. választókörzet képviselőjelöltjei
BÁNYAI NÉMETH GÁBOR
Összefogás Kőszegért Egyesület
Kedves régi és új ismerőseim,
szomszédaim, kőszegiek!
1979-ben születtem Kőszegen.
Óvodába a „Központi”-ba, általános iskolába a „Kossuth”-ba jártam, az érettségi bizonyítványt pedig a „Jurisich”-ban szereztem meg.
Ezek után családom vendéglátóipari
vállalkozásában dolgoztam Szombathelyen, ezzel párhuzamosan pedig elvégeztem egy vendéglátóipari
üzletvezető képzést.
2002-ben Budapestre költöztem,
ahol szintén a vendéglátásban helyezkedtem el, munka mellett pedig politikatudományt hallgattam
az ELTE Állam és Jogtudományi
karán.
2007 tavasza már Angliában, Londonban talált, ahol egy igazi európai világvárosban gyarapíthattam
tapasztalataimat.
Miután 2016-ban, két, Németországban eltöltött év után, immár
2 kisgyermekkel, családos emberként, visszaköltöztem szeretett szü-

lővárosomba, mély elkeseredéssel
kellett tapasztalnom annak, a környező településekhez viszonyított
lemaradását, a „családbarát” kormány által távvezérelt városvezetés
impotenciáját.
A családok mindennapi életét
megnehezítő hiányosságokat, az
elavult, leromlott infrastruktúrát, az
állami oktatási intézmények elhanyagolását.
Magyarország egyik legvonzóbb
turisztikai célpontjának lemaradt,
vidéki kisvárossá züllesztését.
Az Összefogás Kőszegért Egyesülettel közös célunk, hogy szeretett városunk újra Magyarország
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Ékszerdobozaként tündökölhessen,
és gyermekeink olyan csodás éveket tölthessenek el itt, mint amilyenek nekünk megadattak. Azért,
hogy a világ bármely pontjára
sodorja is őket az élet, ide mindig
visszavágyjanak.
RÁBA KÁLMÁN
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Rába Kálmánnak hívnak, 1974ben születtem Körmenden. Huszonkét esztendővel ezelőtt költöztem Kőszegre, ahol családot
alapítottam, három gyermek boldog édesapja vagyok. Olyan szülői
házból érkeztem Kőszegre, ahol
hatalmas konyhakert, háziállatok és
kiskedvencek társaságában éltem a
gyermekkoromat. Jelenleg a feleségemmel és két gyermekemmel élek
egy társasházban, kert és udvar nélkül, a négy fal között. Számomra ez
az élethelyzet jelentette a legfőbb
motivációt abban, hogy a lakótelepen induljak képviselőjelöltként.
Társasházban és panellakásban
élni nem kifejezetten hátrány, mégis sok olyan hétköznapi élménytől
esünk el, amelyet egy saját udvar
biztosíthat. A kőszegi lakótelep élhetőbbé tétele a szívügyem, ezért
dolgoztam ki egy konkrét cselekvési
tervet a lakótelepen élők számára. Képviselőként azért szeretnék
dolgozni, hogy megalakuljon az a
„Kőszegi Lakótelepen Élők EgyeRÁBA LÁSZLÓ
Független jelölt
Tisztelt Kőszegiek!
Rába László vagyok, 56 éves, 1980
óta kőszegi lakos. A választókerület
problémáit, helyzetét jól ismerem,
mivel a körzetben már 3 ciklusban
voltam önkormányzati képviselő,
2002 – 2014-ig. Aki ismer, tudja,
hogy képviselőként milyen fejlesztések történtek a javaslataim
nyomán - játszótér, parkoló építés,
lakótelepi napok. A következő ciklusra nem ígérek semmit, de min-
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Ehhez kérjük támogatásukat október 13-án.
Megválasztásom esetén az egyesületünk többi jelöltjéhez hasonlóan
a tiszteletdíjam teljes összegéről
lemondok, azt közösségi célokra
felajánlom. Hajrá Kőszeg!!

sülete”, amely tanácskozási jogot
kap a képviselő-testületi üléseken.
Így minden probléma azonnal eljuthat az illetékesekhez, amelyet
rögtön orvosolni is lehet. Az egyesület szervezésében minden évben
megrendezésre kerül majd a Kőszegi Lakótelepi Napok, melynek
keretében egy teljes hétvégén keresztül, színvonalas szórakozási és
kikapcsolódási lehetőséget kapnak
a lakótelepen élők. A gyerekeknek
XXI. századi, minőségi kalandparkot
építünk, a lakótelepi kutyásoknak
pedig megnyitjuk a Kőszegen egyedülálló kutyás parkot. A lakótelepen
parkolókat építünk és megszüntetjük a hibás hulladékgazdálkodás
okozta szeméthalmokat.

den tőlem telhetőt megteszek az itt
élők érdekében.
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SAS NORBERT
FIDESZ-KDNP
Sas Norbert vagyok, a 7 sz. körzet
jelenlegi képviselője. A családommal Kőszegen élek. Munkámból
adódóan EU-s projektekkel foglalkozom a Széchenyi Programiroda
térségi vezetőjeként. Az elmúlt
években igyekeztem mindent megtenni a körzet fejlődésért. Az elmúlt
időszakban 2 játszótér újulhatott
meg teljesen az itt élő gyermekek
nagy örömére. A nagyobbaknak
kiépítésre került egy fitnesz park,
ahol tartalmasan tölthetik szabadidejüket. Nagy gond a lakótelepen
a parkolás. A probléma enyhítésére új parkolók épültek a lakótelep
több pontján is. Újabb parkolók
létrehozását továbbra is az egyik
fő feladatnak gondolom. Pályázati forrásból teljesen megújulhatott
az óvoda, az iskolában pedig korszerű, műanyag borítású sportpá-

lya került átadásra. A hamarosan
elkészülő Pogányi út is az itt élők
mindennapjait hivatott megkönynyíteni. A nagyobb fejlesztések
mellett, igyekeztem a lakossági
kéréseket teljesíteni, problémáikat
megoldani. Sok minden történt,
de még így is sok a megoldásra
váró feladat. Köszönöm az eddigi
észrevételeiket, javaslataikat! Támogatásukkal szeretnék továbbra
is Önökért, a lakótelep fejlődéséért
dolgozni.

8. választókörzet képviselőjelöltjei
HUBER LÁSZLÓ
FIDESZ-KDNP
Tisztelt Választópolgár!
Az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választáson képviselőjelöltként fogok indulni a 8. sz.
szavazókörben, melynek jelenleg
is képviselője vagyok. Szeretném
folytatni a városért végzett munkámat a képviselő-testületben, de
fokozott figyelemmel és odaadással a választókörzetemért, melyben
az elmúlt ciklusban és jelenleg is
folynak jelentős fejlesztések. Ilyen
például a Pogányi út megépítése,
mely nem csak a városrész fejlődésére lesz nagy hatással, hanem a
Rákóczi – Rohonci utca közlekedési
nehézségein is sokat fog segíteni.
Új, modern arculatot kapott a Forintos M. utca és a Gábor Á. utca
is végre megújulhat. A kőszegfalvi
városrészben a játszótér eszközeit
teljesen lecseréltük korszerű, biztonságosabbakra, és felújítottuk az
idén 50 éves német nemzetiségi
óvodát. Jelenleg épül az Abérttóhoz vezető kerékpárút. A csapadékvíz elvezetés akut problémái is

rövidesen megoldásra kerülnek a
déli városrészen és Kőszegfalván is.
Sikerült pénzügyi forrást biztosítani
a Vízmű utcai ívóvízvezeték kiépítéséhez, mely november végéig meg
fog valósulni.Tudom, hogy sok még
a tennivaló a választókörzetemben,
melyek megvalósítását elsődleges
feladatomnak fogom tekinteni! A
már bizonyítottan jól működő szervezeteket anyagilag is támogatnám
a képviselői tiszteletdíj mértékéig.
Őszintén bízom benne, hogy továbbra is megtisztelnek bizalmukkal és Önökkel együtt közösen fejleszthetjük, tehetjük élhetőbbé és
vonzóbbá lakóhelyünket!
Huber László

VARGA IMRE
Mindenki Magyarországa Mozgalom
Varga Imrének hívnak, 1958-ban
születtem Szombathelyen. 1976ban vonultam be egy budapesti
katonai iskolába, ahonnét 1978ban költöztem Kőszegre, azóta is
itt élek. Nős vagyok, négy gyermek
boldog édesapja. Jelenleg egy biztonsági cégnél dolgozom. Mindig
is figyelemmel kísértem a politikát,
éppen ezért örömmel fogadtam
Rába Kálmán barátomnak azt a
felkérését, hogy képviselőjelöltként mérettessem meg magamat
az önkormányzati választásokon.
Kőszeg sorsa a szívügyem, ezért
szomorúan tapasztalom, hogy a
kötelező ráncfelvarrásokon kívül
szinte semmi sem történik a városban. A pontszerű, gazdasági
fellendülést nem generáló fejlesztések átadó ünnepségein ugyan
ott pózolnak a politikusok, aztán
szépen hazamennek, a város további sorsa pedig nem érdekli
őket. Ezen szeretnék változtatni.
Határozott célom, hogy a kőszegi
lakosságot bevonjuk a helyi rendeletek alkotásába, minden kősze-
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VELKYNÉ BALL ANDREA
Összefogás Kőszegért Egyesület
Velkyné Ball Andrea, a 8-as választókörzet képviselőjelöltje vagyok.
Az Összefogás Kőszegért Egyesület
támogatásával szeretnék indulni
a választásokon. Férjezett és két
nagylány édesanyja. 1973-ban
születtem és születésem óta Kőszegen élek. Végzettségem ruhaipari
technikus, amiben 23 éven kereszginek joga van beleszólni a város
ügyeibe. A kőszegi strandfürdő
ügyében a lehető legszélesebb
körű konzultációt fogjuk elindítani,
azt szeretném elérni, hogy ebben a
témában a kőszegiek mondják ki a
végső szót. A város útjai siralmas
állapotban vannak, rendbetételük
érdekében össze kell fognunk és
érvényesítnünk kell a kőszegiek
érdekeit. Nem politikai pártok
könyöradományaira van szükség,
hanem olyan fejlesztési koncepció
elindítására, amely Magyarország
legszebb városát kiemeli a pocsolyából. Képviselőként ezért fogok dolgozni, szókimondó, agilis,
ugyanakkor kompromisszumképes
munkát ígérek!

tül dolgoztam a Kőszegi Ruhaipari
Zrt-nél. A cégnél hosszú időn keresztül szalagvezetői beosztásban
voltam, ezért tisztában vagyok az
emberek és az élethelyzetek sokféle gondjainak, problémáinak
kezelésében. A cég megszűnése
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után először Szombathelyen, a
StylFashion Kft-nél, majd Ausztriában helyezkedtem el. Azóta is ott
dolgozom. Gyermekeim Budapesten élnek és tanulnak. Nagylányom
már dolgozik, a kisebbik pedig a
Budapesti Gazdasági Egyetemen
tanul. Férjem egy rendvédelmi
szervnél dolgozik.
Hosszú éveken keresztül alkalmam
volt megfigyelni a körülöttem, a
településen fejlődő dolgokat, amivel hol jobban, hol pedig kevésbé
értettem egyet. Észrevételem szerint szükség van változtatásokra.
Nagyon sokféle téren fejlődésre
lenne szükségünk, amiben lehetőséget is látok, és közös összefogással nagyon sok mindenen tudnánk
változtatni. Modern Kőszegért
Programunk, melyet közösen dolgoztunk ki, egy olyan lehetőséget
kínál szeretett városunknak, aminek köszönhetően a Vasút utcától a
Lékai útig egy sikeres város lehet
Kőszeg!
Ezúton is megkérem, hogy a részvételével tiszteljen meg az önkormányzati választásokon!
Hajrá Kőszeg!
Velkyné Ball Andrea
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KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

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

30 perc

Minutes / Min

60 perc

90 perc

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

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

–

–

–

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

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

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

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

×5* ×10*

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

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

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli
25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h): 20% Kedvezmény/Rabatt!
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Települések jelöltjei
BOZSOK
POLGÁRMESTERJELÖLTEK

V Á LA SZ T Á S

DARABOS BÉLA
Független
1995. óta lakom szeretett kis falumban. A közel 25 év alatt aktívan
kivettem a részemet a falu életéből. Szeretem az itt élő embereket, megtaláltam velük a „közös
hangot”. 2010 óta vagyok Bozsok
polgármestere. Az eltelt időszakban
mindig a falu érdekeit tartottam
a legfontosabbnak, a kezdetekkor
vállalt feladatokat a legjobb tudásom szerint a képviselő-testülettel
közösen a legjobb megoldásokra
törekedve végeztem, végeztük.

Elröppent ez a 14 év, a felpördült
közösségi életben alig vettük észre
az idő múlását. A falukép nagyon
sokat változott ezen időszak alatt,
szépült, fejlődött Bozsok. Most is
sokan arra kértek, hogy továbbra is
vállaljam a polgármester-jelöltséget, mert elégedettek az elvégzett
munkával. Természetesen ez nem
ment volna a testület tagjai, a lelkes lakosság és a segítőik nélkül.
Ezúton is köszönöm mindenkinek,
aki kivette részét Bozsok mozgalmas életének szervezéséből, a rendezvények lebonyolításához időt
és energiát nem kímélve lelkesen
hozzájárult.
Sok még a teendő, amihez ismét
szükség lesz az összefogásra. Bízom
abban, hogy Bozsok töretlenül fejlődni fog és megmarad a Kőszeghegyalja egyik gyöngyszemének.
Ígérem, hogy ezentúl is a falu érdekeit fogom szolgálni azért, hogy az
itt élők jól érezzék magukat.
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HORVÁTHNÉ MERICS KATALIN
Független

KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Banga Anikó, Csáji Zsuzsanna,
Frank János, Hodics Andrea,
Horváth Attila, Jakabné Kovács
Ágnes Margit, Kissné Banga
Rita, Kutics László, Piros Beáta
Katalin, Saufnauer Szabolcs

Cák
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
TÓTH SZABOLCS
Független
Tisztelt Cákiak, Kedves Barátaim!
Tősgyökeres helyiként állíthatom,
hogy Cák egy elragadó és bájos
hely, annak minden erősségével és
hiányosságával együtt. Látva a korábbi faluvezetők elhívatott és önzetlen munkájának eredményét, a
község az elmúlt időszakban látványos fejlődésen ment keresztül. Ennek ellenére még mindig maradtak
megoldatlan problémák, amelyeket
itt élve mindannyian ismerünk.
Felelős vezetőként nem lehet más
a feladatom, mint a falu értékeit
szem előtt tartva, közös gondolkodással mindezekre megoldást
találni. És itt a hangsúly a közös
gondolkodáson van, hisz egy ilyen
kistelepülés esetében a beszűkült
anyagi lehetőségeket csak a közösség ereje tud ellensúlyozni.
A helyi önkéntes tűzoltók szakmai
vezetőjeként megtapasztalhattam,
hogy egy összetartó és elhivatott
csapattal - a saját léptékünkhöz
mérten - óriási sikereket tudunk

elérni. Ezt a szemléletet szeretném
átültetni mindannyiunkra.
Én nem azt kérem Tőled, hogy állj
be mögém és támogass mindenben, hanem hogy állj mellém, és
vállvetve, egymást segítve és biztatva menjünk szembe a problé-

2019. SZEPTEMBER 16.
máknak, keressük a megoldásokat.
Mindezt azért, hogy egy baráti közösséget és egy mindenki számára
élhető Cákot kapjunk. Kis közösség,
nagy tervekkel! Hajrá Cák!
Tóth Szabolcs
HOCK-SIRSON SZILÁRD
Független
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Bálint Csaba, Hock-Sirson Richárd, Hock-Sirson Szilárd,
Kissné Nagy Mária, Kulcsár Róbert, Nemes Gergőné, Pontyos
György, Tóth Szabolcs

GYÖNGYÖSFALU
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
DEBRECENINÉ IMRE ANITA
Független
Születésemtől (1974) Gyöngyösfaluban élek, férjemmel két gyermeket nevelünk. Kilenc éven át
dolgoztam a Dr. Tolnay Sándor általános iskolában, majd 2017-től a
családi vállalkozásunkban végzem
napi munkámat. A húskészítményeinkből a falu ünnepein sokan
falatoztak.
A 2014-ben képviselőként kaptam
bizalmat a lakosságtól, majd az akkori polgármester (Nádor István)
felkért az alpolgármesteri feladatok
ellátására. Az elmúlt öt évben rálátásom nyílt a falu működésére, és
problémáira. Megismertem, és segítettem is a civil szervezetek életét,
az örömeikben is részese lehettem.
Úgy látom az eddig szerzett tapasztalataim, ismereteim alapján, hogy
polgármesterjelöltként tudom szolgálni Gyöngyösfalu lakosságát. Célom, hogy a képviselő-testületet politikai és emberi részrehajlás nélkül,
partnerként vezessem az egyetlen
cél: Gyöngyösfalu előbbre jutása
érdekében!
Ugyanennek az elvnek kell érvényesülnie a falu intézményei és civil szervezeteivel, vállalkozóival,
polgáraival való kapcsolataimban
is. Érvényesnek kell lenni, hogy a
szomszéd településekkel együtt
gondolkodva erősítsük egymást.
Ehhez szükség lesz mindenki munkájára, bizalmára! Mindenkire, aki
ugyanúgy szereti ezt a falut, aki
szívből ragaszkodik ehhez a településhez, akinek fontos az összetar-

tozás, az együtt végzett munka, az
együtt eltöltött szabadidő.
Biztosan ígérhetem, hogy tiszta
szívvel, igaz hittel, lelkiismeretesen,
legjobb tudásommal segíteni, szolgálni fogom a lakosságot! Ehhez
kérem a megerősítő bizalmat!
Köszönöm!
Debreceniné Imre Anita
TÓTH ÁRPÁD JÓZSEF
független
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Debreceni Zsolt, Desics Rita,
Falvai Szabolcs, Iski Gergő, Kovács György, Molnár Zoltán Tihamér, Pados Tibor, Tóth Árpád
József, Tóth Emil Miklós, Tóth
Zoltán, Vannesson Dóra, Vargáné Németh Andrea

HORVÁTZSIDÁNY
POLGÁRMESTERJELÖLT
KRIZMANICH ISTVÁN
Független
1990 óta egy választási ciklus
kivételével Horvátzsidány polgármestere. 9 éve a Vas megyei
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Társadalmi funkciói
mellett gazdasági tanácsadó,
számos önkormányzatnak segít
a pályázatok elkészítésében és
projektek menedzselésében.
Számomra a legfontosabb egy településen, hogy a közszolgáltatások minél szélesebb köre elérhető
legyen, így ennek megvalósítására
törekszünk. Úgy gondoljuk, hogy ez
többé-kevésbé sikerül is Horvátzsidányban, hiszen elég csak az orvosi
és fogorvosi ellátásra, az általános
közszolgáltatásokra gondolni, úgy,
mint például a közművek, melyek
közül a zárt csapadékvíz elvezetés
kivételével minden megtalálható a
faluban.

Az utóbbi években – köszönhetően
a Magyar Kormány támogatásának – nagyon sikeres fejlesztéseket
valósítottunk meg. Négy épületet
is energiahatékonysági pályázaton
nyert összegből szigeteltünk, felújítottuk az óvodát. Ezen kívül

Európai Uniós forrásból az idősek
klubja is megújulhat, ennek most
van folyamatban az előkészítése.
A Magyar Falu pályázaton már
megnyertük az önkormányzati
épület, ill. a közösségi tér tetőszerkezetének felújítását, tetőcseréjét,
valamint nyertünk orvosi eszköz
beszerzését célzó pályázaton is. A
jövő tervei között szerepel a temető
és a ravatalozó felújítása, fejlesztése, valamint új bölcsőde építése,
melyre már a pályázatot elkészítettük, és benyújtottuk. És ezen kívül
is több évtizedre való feladat van
még Horvátzsidányban, melyek
megvalósítása csak széleskörű lakossági összefogással valósulhat
meg. Ehhez kérem a választók támogatását!
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Csizmazia Gábor, Horváth Levente, Ipkovich Dávid, Keresztes Zoltán, Szabó Lajosné

KISZSIDÁNY
POLGÁRMESTERJELÖLT
BÁNÓ ZOLTÁN
Független
Bánó Zoltán Kiszsidányi polgármesterjelölt 1990-ben kapta meg
első alkalommal a bizalmat a falu
választóitól. 2002-ben, 2006-ban
és 2014-ben indult ismét a polgármesteri tisztségért és valamennyi
választáson ismét polgármesterré
választották.
Jelenleg nyugdíjas, aktív éveiben
a Horvátzsidányi iskolában, majd
Csepregen a Nádasdy Tamás Szak-

középiskolában volt pedagógus.
2012 és 2014 között a Kőszegi
Tankerület igazgatója.
Korábbi polgármesteri ciklusaiban
az infrastruktúra teljes kiépítésén
fáradozott, jelenleg a kiszsidányi
forrás fejlesztése áll a középpontban. Pályázati lehetőség híján saját
erőből készült el a forrás körüli kőburkolat és a forrás környezetének
rendbetétele. A nemzetiségi önkormányzattal összefogva létesültek
fedett pihenők és egy kemence.
Folyamatban van az áramellátás
kiépítése és egy fedett rendezvényszín építése.
A forráshoz látogatók számának
növekedése miatt fontos feladat a
forrás körüli közlekedési rend szabályozása.
Hamarosan elkészül az evangélikus imaház felújítása, amelyben az
önkormányzat konzorciumi partnerként vett rész. A felújítás mellett
vendégház is létesült, ami 2-3 ágyas
szobákkal és 14 fő részére kialakított egyszerű „hálózsákos” turista
számára kínál szálláslehetőséget.
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Eső Lajos István
Marquard Borbála

KŐSZEGDOROSZLÓ
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
BARÁTH KLEMENTINA NOÉMI
Független
FEKETE OTTÓ
Független
JOÓ TAMÁS IMRE
független
Kőszegdoroszló polgármestere vagyok. Kilenc éve vezetem a falut,
mialatt a következő projekteket
valósítottuk meg:
Útfelújítás 670 m-en, járdafelújítás, ravatalozó felújítása , Középút felújítása, Pogány szőlőhegyen
partfalomlás (önerő 1 millió Ft,
amit a Domino Trans átvállalt helyettünk, amit ezúttal is köszönünk),
TOP csapadékvíz belterületen,
külterületi csapadékvíz elvezetése,
alpannónia projekt (faluháznál információs pont létesítése, plusz 20
személyre szállási lehetőség kialakítása), hídfelújítás, minden lakásba
szélessávú internet elérése.
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A jövőbeni terveinkre vonatkozóan
nem szeretnék felelőtlenül ígérgetni, de beadtuk a pályázatot a Faluház felújítására és eszközvásárlásra
a faluban történő munkák megkönnyítésére. Ugyancsak pályázat
útján kívánunk megvalósítani olyan
útfelújítást, amely az első ütemből
kimaradt, vagyis teljes beltéri úthálózatunk felújítása a cél. Továbbá
zártkerti út felújítása 410 m-en
(Pogány szőlőhegy), és a temető
térkövezése, világítás rendbetétele,
földmunkák, padok kihelyezése.
Köszönöm a falu lakosságának a
bizalmat, a segítőkészséget és a
támogatást. A vállalkozóknak szintén megköszönöm a mindennemű
segítségüket, és kérem, hogy a
továbbiakban figyeljenek azokra a
feladatokra, amelyek megoldásában részt tudnak venni.
A polgármesteri címért és a képviselő-testületi tagságért jelentkezőknek kívánok sok sikert és kívánom, hogy egy becsületes tiszta
megmérettetés születhessen a falu
lakóinak érdekében.
Tisztelettel: Joó Tamás
KRISZTER GYULA
független
TORDA-HARAMIA ANIKÓ
független
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Haramia István, Hosszú-Hajtó
Henrietta, Kovács-Lukács Renáta, Kriszter Gyula, Máté Csaba,
Petrovics István, Torda-Haramia
Anikó

KŐSZEGPATY
POLGÁRMESTERJELÖLT
MÁJERHOFFER ATTILA
Független
Tisztelt Kőszegpatyiak!
Ezúton szeretném megköszönni az
öt évre megszavazott bizalmukat.
Az akkori terveinkből úgy gondo-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

lom sok mindent sikerült megvalósítani.
Sok év várakozás után végre lett a
falunak korszerű játszótere, méltó
módon felújítottuk a ravatalozót és
a világháborús emlékművet, a régi
falubuszt újra cseréltük, a Rét utca
új burkolatot kapott. Pályázat útján
a volt óvoda épületét egy modern
igényeket is kielégítő közösségi
házzá alakítottuk át. A Petőfi utca
burkolatának felújítására beadott
pályázatunk is sikeres volt, ennek
kivitelezése az ősz folyamán várható.
Köszönöm mindenkinek, aki a fenti
eredmények elérésében támogatott
vagy aktívan segített.
Az elkövetkező öt évre is maradt
feladat, például a temető járdájának a felújítása, a Kossuth utca
burkolat megerősítése, a járdák
felújítása.
A legfőbb célom, hogy a falu lélekszámának a csökkenése megálljon és a fiatalok itt maradásához,
letelepedéséhez közösen kedvező
körülményeket teremtsünk.
Bízom további támogatásukban,
Májerhoffer Attila
polgármester
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RIGÓ JÓZSEF
Független
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Kovács László, Lada Attila, Milos László István, Rigó József

KŐSZEGSZERDAHELY
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
TAKÁCS MARTIN TAMÁS
Független
TAKÁCS PÉTER LÁSZLÓ
Független
2014–2019. között a második ciklusomat töltöttem polgármesterként. Bátran állíthatom, hogy korábban egy-egy ciklus alatt ennyi
fejlesztés nem jött létre.
Több pályázatot is sikerült elnyerni
az önkormányzatnak: zártkerti-útfelújítási pályázat, Nyíres és Hegyi
utca kereszteződése útfelújítás,
könyvtár berendezés és bútorzat,
hangosító berendezés, spotlámpák,
kamera beszerzése, digitális jólét
program, sportpark kialakítása, valamint a legnagyobb beruházás: a
csapadékvíz elvezetés közös projekt.

45

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 9 . S Z Á M

V Á LA SZ T Á S

Saját erőből megvalósult beruházások is történtek: orvosi lakás tetőfelújítás, orvosi rendelő nyílászáró csere
és bútorzat, valamint fűtés és vízvezeték korszerűsítés, fűnyíró traktor és
utánfutó beszerzése, közösségi ház
infrastruktúra fejlesztése.
Elbírálás alatt álló benyújtott pályázataink: Hegyi utca felújítása,
eszközbeszerzés és zöldterület-kezelés, Nyíres utca felújítása, és egy
újabb zártkerti pályázat.
A továbbiakban a kőszeghegyaljai
identitás pályázat keretében programok, képzések valósulnak meg,
valamint eszközbeszerzésre is lehetőség lesz.
Az elmúlt években – nagy örömünkre – több vállalkozás is létesített telephelyet Kőszegszerdahelyen.
Természetesen a polgárok részéről
ezen változások megítélése nem
egyforma, de remélem, hogy a lakosság nagy része belátja, hogy
ezek a fejlesztések a település fejlődését nagy mértékben szolgálják.
Amennyiben sikerül elnyernem továbbra is a lakosság bizalmát, úgy
minden erőmmel azon leszek, hogy
a folyamatban lévő projektek mellett újabb fejlesztési lehetőségeket
és forrásokat találjunk és használjunk ki a választópolgárok minél
nagyobb megelégedettségére, igényeik kielégítésére.
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Horváth Csilla, Horváth Evelin,
Kőhalminé Major Judit, Kuntner
István, Takács Martin Tamás,
Vass Annamária

LUKÁCSHÁZA
POLGÁRMESTERJELÖLT
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VIRÁG JÁNOS
Független
Tisztelt lukácsházi választópolgárok!
2010 óta a 2. ciklus, hogy polgármesterként Lukácsháza fejlődésért

dolgozom. A képviselő -testülettel
közösen az elmúlt öt évben azon
tevékenykedtünk, hogy a lehetőségeket minél jobban kihasználva
sokoldalú fejlesztéseket végezzünk
el a településen. Óvoda, bölcsőde
építés, étkező Gyöngyösfaluban,
Közösségi Ház felújítás, zárt csapadékvíz elvezetés, járdafelújítások,
temetői járda és parkoló építés,
sportfejlesztések, szőlőhegyi fejlesztés fémjelzi az elmúlt időszakot.
Számos közösségi rendezvény közül a pincés kemencés rendezvény
megyei hírű.

Büszke vagyok civil szervezeteink
és az egyéb közösségeink munkájára, amelyek erősítik a lokálpatrióta szellemet.
Független jelöltként, a jobboldali
keresztény értékeket kívánom képviselni a jövőben is.
Hiszem, hogy a képviselő-testülettel és Lukácsháza közösségeivel
közösen sokat tehetünk a következő időszakban is a falu fejlődéséért.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy az elkövetkező 5 évben
tovább folytathassam a munkát
Lukácsháza településért!
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Albert Mónika, Bencsik Zoltán,
Csejtei Péter, Kovács Ildikó,
Molnár Zsolt, Pungor László
(FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje),
dr. Vágó Attila

NEMESCSÓ
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
KENDIK ZOLTÁN
Független
KENDIK NORBERTNÉ
Független
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SZERDAHELYI-BÁNÓ IRÉN
Független
Szerdahelyi-Bánó Irén vagyok,
tősgyökeres Nemescsói lakos, a
kislányommal és a férjemmel élek
a településen. 2014-ben kerültem
a képviselő-testületbe, 2015-től a
községi könyvtár könyvtárosaként
is tevékenykedem. Egyre több ötlet
fogalmazódott meg bennem annak érdekében, hogy a települést
fel tudjuk lendíteni és a lakosság
számára egy élhetőbb közösséget
teremtsünk. Öt nyertes pályázattal
több mint 60 millió Ft támogatást
nyertünk, amit önerővel kiegészítve jelentős fejlesztéseket tudtunk
elvégezni. A Magyar Falu programban újabb három pályázatot
adtunk be.
A közös családi kikapcsolódásra
számos rendezvény szolgált pl:
farsang, húsvéti tojáskeresés, gyermeknap, Halloween, Mikulás várás,
8-10 alkalommal színvonalas kézműves foglalkozások. Ezek mellett
a Nőnap, Falunap és Idősek találkozójának a megszervezése is az én
feladatom. Számomra fontos, hogy

mindannyian megismerjük településünk értékeit és büszkék legyünk
arra, hogy itt lakunk. Aktívan részt
veszek a civil szervezetek és a település életében. Fontosnak tartom
a lakosok tájékoztatását, szeretném
az ő véleményüket is kikérni, hogy
közös ötletekkel vigyük előrébb településünket.
Amennyiben bizalmat szavaznak
nekem az október 13-i választáson
akkor az alábbi feladatokra koncentrálok: az eddig megvalósult
fejlesztések célszerű kihasználása,
a várható újabb támogatásokkal a
fejlesztések sikeres kivitelezése, rászorulók, családok és nyugdíjasok
szociális támogatásának biztosítása
és bővítése, a közterületek folyamatos rendben tartása, a felújításra
váró bel és kültéri utak és járdák

felújítása, a település parkosítása,
virágosítása, közösségi színtér jobb
kialakítása, közművelődés fejlesztése, hatékony és szoros együttműködés az Egyesületekkel és az Egyházakkal, a közösségi lét erősítése.
Köszönettel veszem bizalmukat!
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Avar Kálmán, Bánó András Csaba, Hock-Sirson András, HockSirson Tímea Mária, Horváth
János István, Kendik Norbertné,
Koltay Béla, Porkolábné Dékány
Magdolna, Schrottné Mersich
Klára

ÓLMOD
POLGÁRMESTERJELÖLTEK:
HERGOVICH VINCE
Független
13 éve választottak polgármesternek és úgy érzem minden ígéretemet ez idő alatt teljesítettem.
A Klastrom utca házak előtti szakaszának térköves járdaépítésével
kezdtem működésemet, majd elkészült a templom felé vezető út is.
A községet Klastrommal összekötő
és a Kőszeg felé vezető út mostanra
szép kavicsos lett, köszönve a választópolgárok egyéni hozzájárulásának is.
Elkészült a Fő utca utolsó portalanított szakasza az apartman házhoz. A település járda felújítására
benyújtott pályázat segítségével
megújul a Fő utca és a Fenyő utca.
A községháza tető, padozat és nyílászárók cseréjét elvégeztük. 2019-

ben elnyert 15 millió Ft-os pályázati
pénzből hőszigetelést kap az épület,
valamint megújul a villamos szerelés is. A pár éve kialakított orvosi
rendelő eszközeinek beszerzésére is
nyertünk 3 millió Ft-ot.
Az egykori laktanyáig belterületbe
vontuk az utat, ezzel az ott élő csa-

ládok csatornaépítési pályázatát is
elindíthatjuk.
Új, modern üveges buszvárót építettünk. Rendbetettük a község
előtti pihenőparkot, karbantartjuk
és évről-évre társadalmi munkával
szépítjük az ide látogatók megelégedésére.
A falugondnoki szolgálatot ellátó
új kisbuszt és sátrat vásároltunk. A
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával új, széles asztalokat
és padokat szereztünk be, így ez
évben már saját sátorban és padokon ünnepeltük a falunapot. A
játszóteret a napokban költöztetjük
méltó helyére.
Hagyományos rendezvényeinket
(farsang, nőnap, disznóvágás, falunap, Szent Márton-napi lampionos
felvonulás, falukarácsony) mindig
megtartottuk nagy sikerrel.
Tíz évig nem vettem fel a tiszteletdíjamat, ezért ez a pénz is Ólmod
költségvetését gyarapította.
Köszönöm az elmúlt években kapott bizalmat, és kérem Önöket
ennek folytatására, hogy szavazatukkal továbbra is segítsék a horvát
nemzetiségű falu életét.
LACKNER CSABA JOSEF
Független
MÉRY ERZSÉBET
Független
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Fehér Zita, Hábetler Imre,
Lackner Csaba Josef, Marx Róbert, Méhesné Kerekes Ildikó,
Mercs László Jánosné, Méry Erzsébet, Orbán László

PERESZNYE
POLGÁRMESTERJELÖLT
ORBÁN GYULA
Független
Tisztelt Peresznyei Lakosság!
Alpolgármesterént vállalt feladatok
után alkalmasnak látom magamat
arra, hogy a polgármesterként segítsen a falu életét. Ehhez kérem
bizalmukat!
Céljaim közé tartozik, hogy minden
feladat megoldása előtt alaposan
tájékozódjak a lehetőségekről. Vannak elnyert pályázataink, melyeket
remélhetőleg sikerül rövid időn belül megvalósítani.

Jelenleg is folyamatban lévő pályázataink remélhetően pozitív elbírálást kapnak. Mivel most fejeztünk
be egy nagyobb beruházást, így a
pályázatokra koncentrálunk. Szerencsére az előző önkormányzatok
mindig előrelátóan gondolkodtak,
így községünk jó képet mutat.
Persze van mit tenni bőven, így
járdafelújítás, községünk büszkeségének, a tó partszakaszának megerősítése, a szintén ott található
kehely felújítása, önkormányzati
ingatlanok felújítása. Amit talán
egyszer végre már sikerül megvalósítani, a Peresznye patak teljes hosszának kitisztítása. Ennek
komoly anyagi vonzata van, egy
hosszabb időintervallumban kell
gondolkodni. De szeretnék olyat is
megvalósítani, ami nem kerül nagyobb kiadásba, csupán hozzáállás
és jóakarat kérdése. Szeretném,
ha a község lakosai egyre több
rendezvény, események keretében
ápolnák a hagyományokat.
Segíteni szeretném egyesületeinket, hogy minél hatékonyabban
tudják ellátni feladataikat. Én magyarként érkeztem a faluba, de úgy
érzem, hogy kissé már horvát is vagyok. Tisztelem ezt a kultúrát, mert
aki egy kicsit is közel kerül hozzá,
az már nem tudja nem szeretni.
Mindehhez várom köszönettel bizalmukat!
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Grüll János, Kelemen Edit,
Koósz Krisztiánné, Kornfeind
József, Nickl Pál, Orbán Gyula,
Schrott Gergely
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meg Önöktől a bizalmat. „Mindent
a Faluért” szemléletem azóta sem
változott. Az elmúlt öt évben sikerrel felújítottuk a ravatalozót, kiépítettük a villanyhálózatot a temetőben. Pályázati támogatással szebbé
tettük az I. Világháborús emlékművet. Nem önkormányzati feladatként, közösen az egyházközséggel
elkezdtük a Szent István-templom
felújítását. Folyamatban van a játszótér és templompark parkosítása.

Pályázat útján cserélhettük le a falugondnoki kisbuszunkat. A további
fejlődéshez, az ennek érdekében
elvégzett munkákhoz is szükség
lesz a lakosság támogatására, és
ezt kérem is Önöktől. A közös feladatvállalás extra jó bizonyítéka
a Malacfesztiválunk. Mindenkinek
köszönöm a közösségnek nyújtott
segítségét!
Polgármesterként a képviselőtestület nevében is köszönöm a
település polgáraitól az elmúlt öt
évre kapott bizalmat. Ígérem, hogy
ennek birtokában ezentúl is a falu
érdekeit szolgálom. Mindannyian
tudjuk: „Mindent a faluért”.
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Borhyné Horváth Adrienn, Kovács László, Molnár-Maráz
Anett, Szárnyas Ferenc

VELEM
POLGÁRMESTERJELÖLTEK:
BAKOS LÁSZLÓ
Független

POLGÁRMESTERJELÖLT

KOVÁCS LÁSZLÓ GÁBOR
Független

KOLLARITS KORNÉL
Független
Kedves Pusztacsóiak!
17 éve vagyok Pusztacsó polgármestere, először 2002-ben kaptam

SZÉL JÓZSEFNÉ
Független
Tisztelt Velemi Lakosok!
Velem polgármesterként ismét kérem a lakosság bizalmát az október
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13-i önkormányzati választáson.
Hogyan és miért lettem polgármester?
Önkormányzati képviselőként két
ügyet is eredménytelenül képviseltem a korábbi képviselő-testületben, holott tudtam, hogy mindkét
kérdésben mögöttem áll a község
lakosságának többsége. A kezdeményezett népszavazás első kérdése három állami tulajdonban lévő
velemi ingatlan önkormányzati tulajdonba vagy használatba vételről
szóló kérdés volt. Ezek egyike a
Stirling-villa. A második kérdés a
gesztenyeünnep önálló megrendezésére irányult.
A 2013. november 10-én megtartott népszavazás érvényes és
eredményes volt, a végrehajtás
kötelezővé vált az önkormányzatra
nézve. Majd a 2013. november 15én megtartott rendkívüli képviselő
testületi ülésen az akkori polgármester javasolta, hogy „a testület

V Á LA SZ T Á S
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mondja ki feloszlását, mivel a
népszavazás eredménye olyan
feladatot ró a képviselő-testületre, amely meggyőződésük szerint
nem szolgálja Velem község javát, ezért annak végrehajtását
nem tudnák megfelelően képviselni” – idézet az ülés jegyzőköny-

véből.
A 2014. március 9-én megtartott
időközi választáson, majd a 2014.
október 12-én megtartott önkormányzati választáson is polgármester megbízást kaptam.
Mindkét fő célt kemény és kitartó
munkával, a képviselő-testület és
a lakosság segítségével sikerült
megvalósítani. A Stirling-villa nem
csak használatunkba került, de
megkezdődött az épület felújítása
több mint százmillió forint pályázati forrás segítségével. A Velemi
Gesztenyenapok hatodik éve sikeres rendezvényünk. Van még
tennivaló bőven, megválasztásom
esetén kitartással és elszántsággal
folytatom a megkezdett munkát.
Ehhez kérem a lakosság segítségét,
bizalmát!
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Balázs József, Balogh Enikő,
Gajdán Imre, Jagodics Valéria,
Kern István (FIDESZ-KDNP),
Molnár Adrienn, Olman Judit,
Pálffy György Csaba, Szabó
Zoltán
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