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Hamvas Béla szerint a közösség alapja elsõsorban nem is a
barátság, hanem a vonzalom, ami különös mértéket teremt, a tízezrek
városát, ��mert a tízezer lakosú város az, amelyben mindenki ismer
mindenkit.� A kölcsönös megismerés persze mindig lehet egyre
közvetlenebb, teljesebb, mélyebb. Szándékaim szerint ezt a célt
szolgálják a most kötetbe foglalt kõszegi beszélgetéseim, a város
politikai és szellemi-kulturális közéletének néhány szereplõjével,
egy-egy érdekes mesterség mûvelõjével.

Tisztelt Olvasó!
Ön most olyan kötetet tart a kezében, amely a �Kõszeg és Vidéke�

címû lapban megjelent írásaimból tartalmaz válogatást � a két
befejezõ interjú kivételével. Természetesen az újságban más írásaim
is megjelentek, azonban a válogatásnál a személyes kapcsolat és
egymásra figyelés eredményeként megszületett mondanivaló volt a
döntõ szempont.

Az újság �Kávészünet� címû rovatában közölt képviselõi interjúk
célja választókörzetük, munkájuk és terveik rövid bemutatása volt.

A kötet szereplõi gyakran hivatkoznak eseményekre, történésekre,
ezért tartottam célszerûnek, hogy a cikkek egymásutániságát a
megjelenési idõrend határozza meg.

Egy újság cikkei múlandó sorsúak tudnak lenni, kevesen õrzik meg
azokat. A könyv azonban más sorsot is megélhet. Egy-egy családi
könyvtárban esélye van annak, hogy unokák, dédunokák is leemelik
a majdani könyvespolcokról, és megnézik, elolvassák, hogyan is éltünk
és gondolkodtunk mi itt, a század- és ezredforduló után.

Valószínûleg érdekes lesz számukra e kordokumentum, hiszen
már néhány év múlva is más problémák foglalkoztatják majd az
embereket.  Vagy lehet, hogy a megoldásra váró feladatok alapvetõen
sohasem változnak? Majd az idõ eldönti.

Jó olvasást kívánok!

Oberling Éva
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Staféta a városért, staféta a KDNP-ért

Megjelent 2002. december 6-án.

Kõszeg város polgárai Básthy Tamás országgyûlési
képviselõvel több, mint egy évtizedig polgármesterként
leginkább a kõszegi városházán találkozhattak ügyes-bajos
dolgaik intézése kapcsán. Bár akárhol is találkoztak vele, hivatali
idõn kívül is szívesen hallgatta meg az embereket, adott tanácsot
minden hozzá fordulónak. Most otthonában beszélgetünk, a
barátságos, hangulatos nappaliban, rengeteg virág között.

� Ön 12 évig polgármesterként
dolgozott Kõszeg városáért. Az
önkormányzati választásokat
követõ változások után felmerül a
kérdés: mennyire volt hatékony a
munkája a város költségvetését,
pénzügyi helyzetét illetõen?

� Nem könnyû összehasonlítani
a 12 évvel ezelõtti gazdasági
körülményeket, a központi
költségvetés által finanszírozott
tanácsrendszert a rendszerváltás
utáni idõkkel. A tanácsrendszer
idején az úgynevezett �pántlikázott� pénzeket nem, vagy csak igen
komoly következményekkel lehetett más célokra átcsoportosítani,
ezzel kockáztatni a város költségvetését. Meghatározott, behatárolt
lehetõségekkel rendelkeztek akkoriban a tanácsok. Az
önkormányzatoknak jelenleg is vannak kötelezõ feladataik, amelyekrõl
csakis nekik kell gondoskodni, de van lehetõségük dönteni is.
Természetesen hozhatnak rossz döntéseket is, amelyeknek aztán az
lehet az eredménye, hogy az adott település nem lesz képes
fenntartani a közellátást, nem lesz képes megfelelõ szinten

mûködtetni az intézményeket. Az intézmények mûködtetésénél nem
lehetnek bizonytalansági tényezõk, amelyek veszélybe sodorhatják
a költségvetést. A meggondolatlan fejlesztések akár csõdeljáráshoz
is vezethettek volna. Szerencsére a város az elmúlt 12 évben nagy
biztonsággal kerülte el ezt a helyzetet, sõt jelenleg 560 millió
forintnyi értékpapír és készpénz birtokában van, és még ebben az
évben mintegy 37 millió forint fejlesztési bevétel várható.
Távozásomkor így adtam át a várost az új polgármesternek. Erre a
pénzre nagy szükség lesz, hiszen még az elõzõ miniszterelnök
ígéretet tett a Jurisics-tér rekonstrukciójához szükséges anyagi
hozzájárulásra, amelyet az új kormány belügyminisztere
megerõsített. Ezt az ígéretet reményeim szerint be is tartják, hiszen
�futnak� ezzel kapcsolatos város rehabilitációs programok.
Szerencsére a terület infrastruktúrájának, közmûvesítésének
felújítása jórészt már korábban megtörtént. Nagyon fontos, hogy az
elmúlt 12 évben a város nem szalasztott el egyetlen hozzáférhetõ,
elérhetõ fejlesztési lehetõséget sem. Az önkormányzati munka
hasonlatos a váltófutáshoz. Sokszor nem az a személy szakítja át a
célszalagot, aki a startpisztoly eldördülésekor nekirugaszkodik.
Eléggé mesterkélt dolognak tartanám az építkezési folyamat egy-
egy részletének dátumokhoz, vagy akár különbözõ �színû�
vezetéshez kötését. Ez egy folyamat. Mindazon vágyak, amelyek
egykoron, évekkel korábban megfogalmazódtak, elképzelhetõ, hogy
majd csak egy következõ ciklusban válnak valósággá.  A jövõbeni
eredményeknek természetesen ugyanúgy fogok örülni, mint a
korábbi években megvalósult terveknek.

� Ön, lévén országgyûlési képviselõ, ismeri az ország új
költségvetését. Elképzelhetõnek tartja-e, hogy az eddigieknél
kedvezõbb anyagi helyzetbe kerül a város � ha a �nagykalap�
tartalmára gondolunk?

� Bármilyen jövõbeni fejlesztéshez szüksége lesz a városnak külsõ
támogatásra. Elengedhetetlen az önerõ megháromszorozása, sõt
megnégyszerezése kormányzati vagy pályázati pénzek segítségével.
Ami konkrétan a költségvetést illeti: nagyon tartok tõle, hogy a
közalkalmazottak fizetésének emelése súlyosan megterheli Kõszeg

Básthy Tamás
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költségvetését, hiszen a munkavállalók között a városban az országos
átlagnál több a közalkalmazott. A helyben hagyott adóbevételek
növekedése pedig � tekintettel az alacsony helyi iparûzési adóra �,
nem fedezi a növekvõ kiadásokat. Az intézményi fenntartásra
juttatott forrásokkal önmagában még amúgy sem változna pozitív
irányban a város pénzügyi helyzete. Talán majd akkor változik, ha a
várt ipari szerkezetátalakulás létrejön, akkor a helyi iparûzési adó
mértékével növekedni fog a város bevétele is. Jelentõs mértékû
pozitívumra sajnos az Európai Unióhoz történõ csatlakozás elsõ
éveiben sem lehet számítani.

� A Kereszténydemokrata Néppárt újonnan összeült választmánya
önt egyik alelnökévé választotta, miután november elején a
Legfelsõbb Bíróság törvénytelennek minõsítette a keresztény-
demokraták 1997-es választmányát.

� Mondhatom, meglepetésként ért, hogy ötévi bírósági huzavona
és hercehurca után a Legfelsõbb Bíróság utasítására újra össze kellett
hívni a Kereszténydemokrata Néppárt ma már törvényesnek
nevezhetõ �97-es választmányát. A legálisnak nevezhetõ pártot,
amelynek még én is tagja voltam.  Az akkori választást követte az
én, s több más politikustársam kizárása a pártból. Öt év után nyilván
nem volt egyszerû összehívni az azóta már �természetes� fogyáson
is átesett választmányt. Igen nagy meglepetés és megtiszteltetés volt
számomra, hogy megválasztottak. Nagyon örülök. Jólesõ érzés, hogy
egy elismert és kiváló személyiségekbõl álló csapat tagja lehetek,
hiszen a jelenlegi új vezetés kivétel nélkül rendkívül nagy közéleti
tapasztalattal rendelkezõ politikusokból és korábbi miniszterekbõl,
államtitkárokból áll.

� Hol látja a párt helyét a jelenlegi politikai palettán?
� Teljesen újszerû helyzet elõtt állunk. A jobbközép pártok

összefogása továbbra is szükséges, amit nem csak a párt története,
de az országban 1997 óta történt politikai események is igazolnak.
Annak idején a pártszakadást az MDF-KDNP-FIDESZ unió
létrehozása körüli viták elõzték meg. Ha akkor ez az unió létrejön,
akkor meggyõzõdésem, hogy nem kerül sor a KDNP rendkívül
szomorú, elmúlt 4-5 éves �vesszõfutására�, és az egész magyar

politikai élet is másképpen alakulhatott volna. Tehát legalábbis több
lábra kell állítani a polgári erõket. Érzékeljük a politikai életben,
hogy nagyon sérülékennyé válhatnak a konzervatív értékek, ha csak
egyetlenegy � akár uniós jegyeket felmutató � párt jeleníti meg õket.
Ezt a sérülékenységet ellensúlyozni lehet, ha a kereszténydemokrácia
múltjának és történelmének megfelelõ szerepet lesz képes betölteni,
annál is inkább, mivel a harmadik évezred rendkívül súlyos
kihívásaira a kereszténydemokrácia képes megadni a válaszokat
azzal a politikával, amelynek a szociális igazságosságra és a
felebaráti szeretetre kell épülnie. A véleményemet igazolja,
alátámasztja a nyugat-európai politikai átrendezõdés is. Olaszország,
Spanyolország, Franciaország és Hollandia példája, illetve, hogy
legutóbb Ausztria néppártja minden korábbinál jelentõsebb
támogatással nyerte el a kormányalakítás lehetõségét. Ez a folyamat
hosszú távon alternatívákat nyújthat például a ma már egyre
könyörtelenebbé, embertelenné váló globalizáció ellensúlyozása
terén is.

� Milyen alelnöki feladatokat érez magáénak a közeljövõben?
� Alelnökként elsõdleges, s legfontosabb feladatom a Nyugat-

Dunántúl-i Régió összefogásának erõsítése, illetve az MKDSZ és a
KDNP erõinek szervezettségének javítása.

�   A  megyében és Kõszegen milyen lehetõséget lát a KDNP
megújítására?

� Bizonyos fokig eltérõ a párt kõszegi és megyei helyzete. Sikerült
az országos konfliktusforrásokat távol tartani a kõszegi
kereszténydemokrata szervezetektõl, ami nagyon jó lehetõséget
biztosíthat a megújhodásra. Fontos, hogy immár nem vagyunk
magunkra hagyatva, és újabb lehetõségek, perspektívák nyílnak
elõttünk. Szép számmal tapasztaljuk politikai aktivitással rendelkezõ
személyek érdeklõdését, ilyen szempontból nagyon fontos a polgári
körök létrejötte. Ezek legfõbb célja szerintem maga az együttlét, a
gondolatcsere. A beszélgetés olyan kérdésekrõl is, amelyeket
konzervatív oldalon az elmúlt 40 év alatt említeni, felvetni sem volt
szabad. Létüknek mind kulturális szempontból, mind politikailag
és gazdaságilag is jól hasznosítható döntések lehetnek a

Básthy Tamás
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következményei. Társadalmi szempontból is fontosak, hiszen
mûködésüknek nemcsak az ország, de a városok, települések is
haszonélvezõi lehetnek. De haszonélvezõje lehet a mai másik oldal
is, illetve aki a másik oldalhoz tartozónak érzi magát. Ha ugyanis
egy vezetésnek nincs nemes ellenfele, nincs politikai versenyre
kényszerítve, akkor az eredmények eléggé relativizálhatóak lesznek.
Ellaposodás, elsatnyulás és tespedtség következhet be, amely végsõ
soron � elõbb vagy utóbb � bármely pártnak a vesztét okozhatja.

vvv

Básthy Tamás Szombathelyen született 1943. december17-én.
Agrármérnök, de rendelkezik agrárközgazdászi, és mérlegképes
könyvelõi végzettséggel is.

1998 óta egyéni országgyûlési képviselõ.
Polgármesterségét megelõzõen több mint két évtizeden keresztül

dolgozott a mezõgazdaság különbözõ termelésirányítói területein
termelõszövetkezeteknél, pénzügyi szakemberként pedig 2 és fél
évig, mint az Agrobank szombathelyi irodájának vezetõje. Büszke
rá, hogy minden munkahelyét korrekt elszámolás után, stabil
gazdasági helyzetben adta át.

A rendszerváltás elõtt több szakmai miniszteri kitüntetést vehetett
át kiváló munkájáért, a rendszerváltás után polgármesteri
tevékenységéért 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemérem Tiszti
Keresztjét érdemelte ki.

A KDNP majd az MKDSZ Vas megyei elnökének választották, a
Fidesz MPSZ választókerületi elnöke (Vas megye 3. vk.).   A Vas
Megyei Önkormányzat tanácsnoka.
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Új iskola a határon

Megjelent 2003. március 14-én.

Számos nemzetközi konferencia, mûhelybeszélgetés,
elõadássorozat és kerekasztal beszélgetés helyszíne a kõszegi Európa
Ház. A Ház tagja az Európa Házak hálózatának, elõsegítve nemcsak
a régión belüli, hanem az európai régiók közötti párbeszéd
elõmozdítását is. Programjai révén erõsíteni kívánja a nem
kormányzati szervek, a helyi önkormányzatok és a felsõoktatási
intézmények együttmûködését. Az Európa Ház ad helyet a Borsody
Könyvtárnak, a Savaria Nemzetközi Nyári Egyetemnek és a kétéves
posztgraduális képzésnek.

Dr. Miszlivetz Ferenc igazgató úrral az utóbbi évek eredményeirõl
beszélgettem.

� 1994. október 31-én nyílt meg
Kõszegen az Európa Ház.
Rendkívül szép gesztus volt a város
részérõl, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az épületet. Már a
megnyitót is nagyon jó atmoszféra
és pezsgõ szellem uralta. Egy
konferenciát tartottunk akkor
Közép-Európáról, valamint az
Európai Unióról. Ide látogatott a
Soros-alapítvány akkori elnöke,
Vásárhelyi Miklós, Hans Beck
nagykövet úr, a grazi Európa Házak
Egyesületének elnöke, de eljöttek
értelmiségiek, írók, mint Mészöly Miklós, és mások.

Azóta számos konferenciának és egyéb összejövetelnek adott
otthont a város, például Hankiss Elemér tartott egész hetes intenzív
kurzust 1995-ben, majd egy évvel késõbb indult el a Nyári Egyetem.

Az Európai Unió, az integráció, a globális problémák iránti
nyitottság szellemében tervezzük programjainkat, rendezvényeinket,
ezért a legkülönfélébb oktatási-tájékoztatási formákat próbáljuk
egyesíteni, egyetemi szemináriumokkal és esti beszélgetésekkel,
egyéb kulturális programokkal, dokumentumfilmek vetítésével. A
programok elvitték jó hírét intézetünknek, így az itt folyó munka
szakmai berkekben is elismerést aratott, aminek az lett az eredménye,
hogy bár nagyon sok nehézség árán, de végre 2000-ben sikerült
Kõszegen az egyetemi másoddiplomás képzést � a szombathelyi
nappali egyetemi képzés részeként � elindítanunk. Természetesen
ez annak is köszönhetõ, hogy a magyar értelmiség színe java már
megfordult itt. És nagyon sokat köszönhetünk Kõszegnek, a város
akkori vezetésének, és Básthy Tamás akkori polgármesternek � ezt
ki kell emelnem minden fórumon �, mert a város különösen az elsõ
idõszakban nagyon befogadó és nyitott volt.

� Milyen elõzményei voltak a két évvel ezelõtt indult egyetemi
szaknak?

� Hans Beck úr, aki 8 évig szolgált Magyarországon az Európai
Unió nagyköveteként, 1995-ben tette azt a kijelentést, hogy nálunk
is szükség van egy olyan európai egyetemre, ahol elsõsorban
posztgraduális, és elsõsorban mesterfokozatú okleveleket,
diplomákat adó képzések folynak, és amely Európa számára képezne
szakembereket, tehát nem csak egy országnak, az ország
felsõoktatásának a része, hanem uniós szinten mûködne.

Beck úr � ismerve a mi elképzeléseinket és támogatva is azokat �
javasolta, hogy a térségben, ha lehet Kõszegen jöjjön létre egy olyan
intézet, amely � elsõsorban angol, késõbb talán német és olasz
nyelveken képez szakembereket, és ahová elsõsorban ebbõl a
régióból jönnek a fiatalok, posztgraduális diplomát vagy doktori
fokozatot szerezni. A szombathelyi Európa- tanulmányok Intézet is
nagymértékben az õ hathatós támogatásának köszönheti létét, mert
igen komoly támogatást kaptunk Beck úr révén az Uniótól. Kõszegen
2001-tõl folyik az egyetemi képzés másoddiplomás programja,
évente körülbelül 20-25 hallgató jelentkezik. Ez egy úgynevezett
fizetõs képzés, vagyis felnõtt emberekrõl van szó, akik hétvégeken
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látogatják a kurzusokat. 4 féléves, azaz 660 órás a képzés. Komoly
eredménynek tekinthetõ, hogy Kõszegre végre visszakerült a
felsõoktatás, az egyetemi oktatás.

� Egészen pontosan milyen jellegû képzésrõl van szó?
� A levelezõ tagozatos rendszerben folyó képzés átfogó elméleti

és gyakorlati ismereteket nyújt az Európai Unió
intézményrendszerérõl, jogrendjérõl, mûködési elveirõl és
szakpolitikáiról. Európai menedzsment, EK jog, európai politikák
� szakirányok választhatók. Egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel
rendelkezõk jelentkezhetnek, és számot kell adniuk a felvételi
beszélgetésen az Európai Unióval kapcsolatos általános
tájékozottságukról is.

� Elképzelhetõ, hogy külföldi diákok is folytathatnak Kõszegen
tanulmányokat?

� Szeretnénk az oktatást a késõbbiekben kiegészíteni angol nyelvû
képzéssel is, amely elérhetõ lenne nem magyar anyanyelvû diákok
számára is. Ehhez nyilvánvalóan technikai és infrastrukturális
feltételeknek kell megfelelni. Mindenesetre úgy látom, hogy Kuntner
Ferenc úr, a város polgármestere és maga a város is nagyon
fogadóképes terveinkre. Fontos lenne, hogy Kõszeg egy 21. századi,
minõségi iskolaváros legyen, amelynek a vonzereje a természeti
szépségek, a jó bor és a jó levegõ mellett az is, hogy kultúrája nagyon
magas fokon áll. Ennek része, hogy értelmiségiek telepedjenek ide,
ahelyett, hogy elmennek a városból. Ez nagyon régi tervünk, aminek
a megvalósításán most kezdünk el igazán dolgozni, ebben nagyon
sok együttmûködõ partnerre számíthatunk. Az Európai Unió
delegációjára és az Oktatási Minisztériumra csakúgy, mint a
Regionális Fejlesztési Ügynökségre, illetve arra a sok-sok kollégára,
akik beleszerettek Kõszegbe, és akik részt vettek az elmúlt 8 évben
nyaranta itt tartott Nyári Egyetemeken.

Ezek a programok igaz kisebb formában, egy mini intenzív
kurzusként, de már elõképei voltak az említett nemzetközi
képzésnek.  A világ minden részérõl jöttek elõadók és hallgatók, de
elsõsorban európai és amerikai egyetemekrõl. Jó lenne, ha a város
alaposabban megismerhetné a Nyári Egyetemek történetét is, mert

igaz ugyan, hogy a megyei napilapban jelentek meg hírek az
elõadások témájáról, de az embereket valószínûleg visszatartotta
az, hogy ezek túlnyomó többsége angol nyelven hangzott el.

Vigyázunk arra, hogy ne idegenítsük el az embereket azzal, hogy
csak angolul tartunk elõadásokat. Vannak olyan klubszerû
összejöveteleink, amit Café Bloom-nak hívunk � James Joyce
Ulyssesére utalva �, ahová költõk, filmesek, közéleti emberek
jönnek el, és ahol az elõadások magyar nyelven zajlanak, de
fordításról is gondoskodunk. Rengeteg konferenciát is hoztunk
ide 1994 óta.

� Az Európa Házban  látogatható a Borsody István emlékszoba
és könyvtár immár több, mint egy éve. Mégis keveset tudunk róla.

� Pedig konferenciával egybekötött ünnepélyes átadásán neves
hazai és külföldi professzorok és vendégek is jelen voltak. Borsody
István Amerikában élõ neves történész és újságíró volt. 1989-ben
Bostonban ismerkedtünk meg, amikor a Harvard Egyetemen
kutatóként dolgoztam. Hallottam munkásságáról, ami azért is
érdekelt, mert én is �ebben az irányban� tevékenykedtem. Vagyis:
Közép-Európa kisebb népeinek meg kellene tanulniuk
együttmûködni, és ellenségképeiket, egymásról kialakított negatív
kliséiket átformálni, majd az együttmûködés és a megbékélés útjára
lépni. Nem csak formálisan, hanem a valóságban is, ami nem csak
az õ érdekük, hanem annak a nagy, tágabb közösségnek is, amit
Európai Uniónak, Európának nevezünk.

Borsody Istvánnal Bostonban nagyon összebarátkoztunk,
készítettem vele egy nagyon hosszú interjút, amely megjelent
különbözõ napilapokban, folyóiratokban � a Mozgó Világban, illetve
a Magyar Nemzetben, valamint kötetekben is. A jaltai világrendszer
összeomlásáról tartott elõadásomra bejött, meghallgatta, ezzel
nagyon megtisztelt engem, és attól kezdve szoros együttmûködés
alakult ki köztünk. Legfõbb vágya az volt, hogy hazatérhessen �
szellemi értelemben, tehát a mûveit ne csak a New York Times
olvasói levelei kapcsán ismerjék, illetve az angolul megjelent
könyveirõl tudjanak, hanem Magyarországon is váljon olvasott
szerzõvé.
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Az volt a fõ törekvésünk, hogy az Új Közép-Európa címmel megjelent
könyve magyarul is napvilágot lásson, ennek érdekében magam vettem
kézbe a fordítást, valamint írtam hozzá egy nagyobb lélegzetû értékelõ
tanulmányt, Közép-Európa a kapuk elõtt címmel. A kötet 1998-ban jelent
meg. Borsody akkor családjával Magyarországra jött, és nagy sikerû, jó
hangulatú könyvbemutatót tartottunk, aminek hatására azt mondta az
író, hogy szeretné, ha valamilyen módon gyökeret verhetne itt Kõszegen.
Sõt még az is felmerült, hogy szívesen a városba költözne, de hát akkor
õ már 87 éves volt.

Aztán felajánlotta, hogy megmaradt könyvtárát rám hagyja, én
pedig köszönettel elfogadtam azzal, hogy nem fogom saját céljaimra
használni, hanem be fogunk rendezni könyveinek egy emlékszobát.
Körülbelül 1000 kötetrõl van szó, ami azoknak a kutatóknak és
diákoknak, akik Közép-Európa 20.századi történelme iránt
érdeklõdnek, valóságos kincsesbánya. Angol, német, francia, orosz
és magyar nyelven találhatók itt nagyon értékes könyvek, Szekfû
Gyula és Hóman Bálint elemzéseitõl Kissingerig.

� Borsody István munkásságát Magyarországon méltatlanul
kevesen ismerik, annak ellenére, hogy korszerûen gondolkodó,
európai szellemiségû, kiemelkedõ tudós volt.

� Az Egyesült Államokban a magyar nagykövetségen dolgozott
1945-tõl. Amikor Magyarországon megtörtént a kommunista
hatalomátvétel, akkor az ottani magyar nagykövet lemondott, vele
együtt az egész nagykövetség. Végül valamennyien úgy döntöttek,
hogy nem jönnek haza, ezzel tiltakozva az új rezsim ellen.
Tulajdonképpen így lett õ emigráns, elõre nem tervezve.

Élete végéig megmaradt euro-atlanti, erõsen demokrata
elkötelezettségû, derûs és vidám, bár meglehetõsen magányos
embernek és gondolkodónak. Igazán boldogok vagyunk, hogy itt
van ez a könyvtár és nagyon kedves, szép szoba, ahol nagyon jó
lenni. Úgy gondoljuk a kollegáimmal, hogy egy kicsit a magja vagy
gyökere lehet egy itt felépítendõ intézménynek, aminek a
szellemiségét Borsody István mûveiben már megtalálhatjuk.

Minden új intézménynek nagyon fontos, hogy legyenek
hagyományai. Ezért fontos, hogy intézetünk ad otthont a Borsody

Könyvtárnak, és ezáltal részesei lehetünk az abban megtestesült
szellemi tradíciónak. Tehát, hogy valaki meg tud maradni magyarnak
is, demokratának is, de van egy euro-atlanti elkötelezettsége is �
ami nem tartja õt attól vissza, hogy kritikusan tekintsen például a
nyugati demokráciáknak a két világháború közötti szerepére és a
közép-európai kisállamokkal szembeni felelõsségére, illetve
mulasztásaira. Tulajdonképpen ez, ami az elõbbiekben említett
könyvének egyik vezérgondolata.

� A nyilvánosság számára is nyitva áll az emlékszoba?
� Természetesen, sõt szeretnénk, ha több látogatója lenne, hiszen

tulajdonképpen ez egy nyilvános könyvtár. Délutánonként 4-tõl 6-
ig ügyeletet is tartunk itt az Európa Házban, be lehet jelentkezni, be
lehet jönni, remélem, hogy egyre többen fognak élni ezzel a
lehetõséggel, bár elsõsorban kutatók számára lehet hasznos az itt
fellelhetõ többnyelvû gyûjtemény.

Hosszú távú tervünk, hogy a Házban egy több tízezer kötetes,
szakkönyvtárat alakítunk ki az európai történelem, az
eszmeáramlatok, Közép-Európa kultúrája, mûvészete, politikája
témakörökben. Ehhez nyilvánvalóan évek kellenek még, de már
többen jelezték, hogy szeretnék a könyvtárukat ránk hagyni, tehát
ezáltal az Európa Ház és az Európai Intézet állományát gyarapítani.
Legutóbb Hans Beck úr, aki egyébként az Európa Ház Egyesület
tiszteletbeli elnöke. Amikor 1998-ban elbúcsúztattuk õt, akkor
adományoztuk neki ezt a címet. Nemrégiben jelezte, hogy szeretne
újra ide látogatni és tenni Kõszegért, az intézetért, az egyetemi
központért.

� Az uniós csatlakozás számos problémát felvet, sokan még mindig
nem döntötték el, hogy elmennek-e a népszavazásra vagy sem�

� Én megfelelõen érettnek tartom az embereket, a
szavazópolgárokat ahhoz, hogy pontosan tudják, érdekük az, hogy
Magyarország része legyen az Európai Uniónak, még akkor is, ha
ez számos nehézséggel jár.

Azt várják el tõlünk, hogy mondjuk meg, pontosan mi is fog
történni az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. Mi fog
történni a tanárral, a nyugdíjassal, a diákkal, a taxisofõrrel� Lehetne
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errõl sok mindent mondani, sokféle megközelítésben, de ezek az
információk nagy mennyiségben elérhetõk a dokumentációs
központban.

Mi, a BDF Európa-tanulmányok Intézetének keretei között
mûködõ Európai Dokumentációs Központban 1997 óta gyûjtjük
azokat az információkat, amelyeket Brüsszelben vagy az Unióban
kiadnak, és az itt mind hozzáférhetõ � 12 témakörben kinyomtatott
formában, és elektronikus adathordozókon. Három képzett
könyvtáros áll az érdeklõdõk rendelkezésre, akik segítenek a
kutatásban. Bárki, akinek kérdése van, bejöhet.

Emellett többféle kurzust is indítottunk: célcsoportos képzéseket,
1998-99-ben � amiket aztán szüneteltettünk, mert az egyetemi
képzésre helyeztük a hangsúlyt � de folytatjuk ezeket, és oklevelet,
tanúsítványt is kiadunk a végzetteknek.

Bizonyos célcsoportokra gondoltunk, mint például a
köztisztviselõkre. Speciális tananyagokat dolgozunk ki számukra,
aszerint, hogy mire lehet szüksége egy önkormányzati munkatársnak,
vagy akár egy osztályvezetõnek. Szöveggyûjteményeket állítunk
össze, és bevonjuk õket kutatásainkba. Szociológia, politikai,
intézményrendszeri elemzéseket végzünk. Rendszeresen szervezünk
olyan fórumokat, ahol politikusok, diplomaták, szakértõk vannak
jelen, ahol konzultációkra is lehetõség van. 120 és 200 órás
képzéseket is tervezünk, ezek féléves tanfolyamok, amelyek
ugyanazzal a kiváló tanári gárdával mûködnek, mint az egyetemi
oktatásunk.

Diákjaink rendszeresen járnak a Parlament különbözõ üléseire,
például az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának üléseire is.
Szakmai gyakorlatra pedig majd a Parlamentbe, a Nyugat-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, városi
önkormányzatokhoz mehetnek, ez is szervezési feladataink közé
tartozik. És természetesen segítséget nyújtunk szakdolgozatok
készítéséhez.

� Mondana valamit a közeljövõ terveirõl is?
� Mi egy nemzetközi kutatóintézet szeretnénk lenni, amely oktatási,

kutatási és publikációs, konzultációs feladatokat egyaránt ellát.

Tervezünk egy nagyobb fórumot a régió felsõoktatási, kutatási
és fejlesztési programjáról, amit összekapcsolnánk a felsõoktatási
intézményfejlesztés problémáival, tehát az egyetem, az egyetemi
láncolat, az integráció és a régió mûködõképességének a kérdésével.
Hogy egy régió mitõl mûködik eredményesen, azt ma
Magyarországon még igazán senki nem tudja, tulajdonképpen most
kísérletezünk. Egy harmadik témát is bevontunk a siker érdekében -
az informatikát. Az �intelligens régió� koncepcióját szeretnénk
megvitatni a konferencián, amelynek az idõpontja március 20-21-e,
Kõszegen 21-én a Jurisics-vár Lovagterme lesz a rendezvény
helyszíne. Részben azért, hogy egyéb terveinkrõl is tudjunk beszélni.
Eljönnek a politika és a szakma jeles képviselõi, így az összejövetel
nem csak kifejezetten tudományos konferencia lesz, hanem ismét
valódi eszmecserék folyhatnak, amelyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Tudomásul kell vennünk, hogy Európához való csatlakozásunk
érdekében mindenkinek tennie, dolgoznia kell, halogatásra nincs
több idõ. BECSENGETTEK.

vvv

Dr. Miszlivetz Ferenc Budapesten született 1954. június 10-én.
1982-tõl az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa, 1983-

84 a Sussex-i Egyetemen ösztöndíjas, 1989- a Mac Arthur
Alapítvány ösztöndíjasaként a berkeley Kaliforniai és Harvard
Egyetemen kutató. 1980- a Fejlõdés-tanulmányok címû sorozat
szerkesztõje. A szabad Kezdeményezések Hálózata, a TDDSZ, a
K-Ny Párbeszéd Kör alapító tagja, a Duna-alapítvány
kuratóriumának tagja volt. 1990-ben az Európa Kutató Központ
egyik megalapítója, kutatási programigazgató. A Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskola szociológia tanszékvezetõje, 1996- fõiskolai
tanár. Az MTA Szociológiai Kutatóintézet fõmunkatársa. 1991-95
a Demokratikus Charta szóvivõje. 1993 kezdeményezi a Savaria
Egyetemi Kiadó, 1994 a kõszegi Európa-ház megalapítását, 1997
részt vesz az elsõ hazai Európa-tanulmányok interdiszciplináris

Dr. Miszlivetz Ferenc
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egyetemi szak kidolgozásában, Európai Doktori Központot alapít,
1998 a fõiskolán az Európa-tanulmányi Központ létrehozásának
vezetõje. Kutatási területe: civil társadalom, társadalmi mozgalmak,
demokratizálódás Kelet-Közép-Európában, kelet-európai
nacionalizmusok, az európai integráció. A szociológiai tudomány
kandidátusa(1994).

Számos publikációval rendelkezik
(Forrás: Biográf Ki kicsoda 2002; Budapest, Enciklopédia Kiadó)

Mesterfokozatú, posztgraduális és doktori képzéseket terveznek
Kõszeg egyetemi város jellegét a Társadalomtudományok és

Európa-tanulmányok Intézete (angol nevének kezdõbetûi után: ISES
Alapítvány) saját pályázatai, a várossal közösen beadott EU-s
pályázatok útján tervezi fejleszteni.

Az ISES a Magyar Tudományos Akadémiával, a doktori és
posztgraduális képzésben már részt vállaló budapesti Corvinus
Egyetemmel, és külföldi egyetemekkel mûködne együtt a kõszegi
fejlesztésben. A 2001-ben megkezdett posztgraduális Európa-
tanulmányok képzést folytatják, mester- és doktorandusz-képzést
indítanának el.

Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány kuratóriumi elnöke
stratégiai tervében a várossal közös együttmûködési formákat is
megfogalmazott. Az intézet munkatársai bekapcsolódnának a
Jurisich gimnáziumban folyó oktatásba, kõszegi köztisztviselõk,
intézményi dolgozók számára Európai Akadémiát szerveznének, a
Chernel Kálmán Városi Könyvtárral és a stadtschlainingi Európai
Béketudományi Egyetemmel közösen társadalomtudományi
könyvtárt hoznának létre, a város mûvészeti életét Közép-európai
Mûvészeti Akadémia, Ottlik Intézet, Balkán-ház, Liszt Intézet, MTA
alkotóház/vendégház létrehozásával felpezsdítenék. Az alapítvány
bekapcsolódna az egykori MÁV diákotthon hasznosításába, mert
abban egyetemi campus kialakításának lehetõségét látják.

Az Európa-ház (Chernel utca 14.) a létrejövõ Európai Egyetemi
Intézet központi épülete lenne.

(Forrás: Vas Népe, 2005. július 14.)

És ahol jelenleg tart a képzés:
Az ISES (Institute for Social and European Studies) Alapítvány

kísérleti angol nyelvû egyetemi képzést indít hazai és külföldi,
hatodik szemeszterüket befejezett egyetemi hallgatók részére
Nemzetközi és Európa-tanulmányok szakterületen.

A másfél éves képzés az Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA
program keretében, ösztöndíj (ingyenes képzés és szállás)
elnyerésének lehetõségét biztosítva valósul meg a felújított kõszegi
Európa Házban, elismert külföldi és hazai szakemberek és
professzorok közremûködésével.

További információk, érdekességek találhatók a www.ises.hu és
a www.talaljuk-ki.hu honlapokon.

Dr. Miszlivetz Ferenc
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A míves cipõ  több,  mint nosztalgia

Megjelent 2003. április 18-án.

Kõszegen a háború elõtti 1930-as években több tucat cipészet
gondoskodott a város népének talp alá valóiról. Aztán néhány évtized
múlva beindult a gyári tömegtermelés, kihalásra ítélve a kézmûipar
ezen ágát (is). Hogy a szakmának �írmagja� mégis fenn tudott
maradni, az csupán annak köszönhetõ, hogy a lábbeli azóta is
megtartotta azt a jó tulajdonságát, hogy idõnként el-elkopik a sarka,
talpa. A Fõ téren a nagyobb üzletek szomszédságában szerényen-
bájosan húzódik meg egy kis cipész mûhely, a Weigl testvérek
mûhelye.

Öreg, fekete, igazi békebeli 70 éves vaskályha ontja a meleget a
piciny helyiségben az áprilisi tél ürügyén, ahol a belépõ kuncsaft
jólesõen szimatolhatja a cserzett bõr mással össze nem téveszthetõ
illatát. És azonnal meg is lepõdik, mert valójában arra számított,
hogy a javításra váró cipõk felett görnyedõ mester is már biztosan
hajlott korú. Ezzel szemben két fiatalember dolgozik itt. István 27,
János 26 éves.

� Ez már a második üzlethelyiségünk, de a lakótelepen 1998 óta
mûködõ elsõ mûhelyünket is megtartottuk � kezdi mosolyogva a
beszélgetést az idõsebb testvér. � 2001-ben nyitottuk ezt a kis
mûhelyt, itt a Fõ téren. Ez azért volt jelentõs lépés a
vállalkozásunkban, mert nagyobb a forgalom, és már készítést is
vállalhatunk, egyedi megrendelésre.

� A családban vannak hagyományai a cipészetnek?
� Inkább a kézügyességnek vannak hagyományai. Weigl

nagyapánk festõként dolgozott, Bartl nagypapánk pedig vizsgázott
fogászként. Tehát szakmai értelemben nem beszélhetünk
hagyományokról. Úgy kezdõdött az egész történet, hogy 14 évesen
Budapestre mentem ortopéd cipészetet tanulni, majd miután a
szakmában nem tudtam elhelyezkedni, néhány évig egy pizzériában

dolgoztam, ahol viszont jó néhány üzleti fogás ragadt rám. Majd
egy betegséget követõen kezdtem foglalkozni a vállalkozás
gondolatával.

� Én élelmiszeripari technológusként kezdtem el dolgozni egy
pékségnél � veszi át a szót János, a fiatalabb testvér �, de aztán úgy
döntöttem, hogy inkább elmegyek a bátyám mellé inasnak. 2 évvel
késõbb pedig indult egy cipész-képzés Budapesten, amelyre
jelentkeztem és sikeresen el is elvégeztem. Szerencsére
lelkiismeretes, jó mestert találtam, akitõl rengeteg fogást el tudtam
sajátítani. Jelenleg is képzem magam, 2-3 hetenként Szegedre járok
egy ortopédiai cipész tanfolyamra, ahol 16-an jövünk össze � az
ország minden részébõl. Ezekre az alkalmakra rendszeresen egy-
egy vizsgamunkát � vagyis cipõt � kell készítenünk. Tulajdonképpen
szakmai napokat tartunk ilyenkor. Értékeljük, megbeszéljük
mindenkinek a munkadarabját, majd megismerkedünk a szakmai
újdonságokkal is. Érdekes elõadások vannak, például ortopédiai
szakorvos tart rendszeresen órákat, sõt jogász is. Sajnos,
alkalmanként csak az utazás 14 órát vesz igénybe. Ezért, amikor
távol vagyok, nehéz a két mûhelyt üzemeltetni egy személynek,

Weigl István és Weigl János
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vagyis valamelyik zárva van.  Ezért szeretnénk is elnézést kérni,
valamennyi kuncsaftunktól, aki éppen ilyenkor, és ezért találkozik
a zárt ajtóval.

� Sok a munkájuk?
� Szerencsére nem panaszkodhatunk. Javítani való cipõ mindig

akad, és évente kb. 10-15 párral bõvül az egyedi megrendelések
száma is. Az elégedett megrendelõ, vásárló hozza a másikat. Sok
gépünk van, termelékenyen tudunk dolgozni.

� Szakmai titkokról lehet beszélni?
� Minden mûhelynek, minden cipésznek megvan a maga titka és

a saját stílusa is. Bár ezt csak szakember-szemmel lehet észrevenni.
Mi fõként klasszikus fazonú, kézmûves cipõket készítünk, mert a
divatcipõk felett gyorsan elfúj a divat szele. Természetes anyagokkal,
mert a mûanyagok nem férnek össze elképzeléseinkkel. Külföldi és
magyar kiállításokra, szakmai bemutatókra is járunk, mert rendkívül
fontosnak tartjuk, hogy megismerjük szaktársaink eredményeit. Mi
egyelõre a háttérben maradunk, és a tapasztalatszerzés a célunk.

� Vannak-e nehézségeik?
� Gyakran megoldhatatlan problémának tûnt egy-egy szerszám

beszerzése Magyarországon. Sõt, igazából csak másfél évvel ezelõtt
találtuk meg azt a speciális bõrt is � sajnos külföldön, amely
tölgyfakéreg-cserzéssel készült, és tökéletes. Az ilyen alapanyagú
cipõ kényelmes, és teljesen harmonikusan tud az ember láb-flórájával
együtt élni. Akár egy egész életen keresztül. Ápolni természetesen
kell, mint minden lábbelit, de meg is hálálja, mert �lelke van�.

� Tervezik-e továbbadni a szakmát?
� Egyelõre, amíg lehet, képezzük magunkat, bár a tanulást, a

tapasztalatszerzést soha nem lehet abbahagyni. Talán a most 11 éves
kisöcsénkre számíthatunk majd néhány év múlva. Rendkívül ügyes
keze van, és gyakran kíváncsiskodik a mûhelyben. Mivel abban
nemigen hiszünk, hogy az intézményesített oktatásban rendkívülit
fog tanulni a szakmával kapcsolatban, tõlünk kell, hogy elsajátítsa,
ellesse majd a részleteket. A tankönyvek ugyan nem vesznek el az
évek során, �csupán� a fogások, trükkök, és mozdulatok, amelyeket
nem tudnak a papírlapok megõrizni, de amelyek gyakorlati átadására

nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy neki már ne kelljen esetleg évekig
kísérletezgetnie. Ha mi most jól dolgozunk, a Weigl név jól csengõ
lesz a szakmában, és talán egyszer elismert márkanév is lehet az
igényes megrendelõk körében.

� Jelenleg a gyári, bolti cipõknél fél év a garancia. Önök mennyi
idõre vállalják?

� Nyugodt szívvel vállalunk akár 10 év garanciát is. Természetesen
kíméletlen használattal hamarabb is tönkre lehet tenni ezt a cipõt,
mégis az a tapasztalatunk, hogy aki már készíttetett méretre nálunk
egy lábbelit, nagyon megszerette, és nagyon vigyáz rá.

� Mi kell a sikerhez az Önök szakmájában?
� Biztos kezet és nagyon nagy gyakorlatot igényel a lábbeli

készítése, mert elõfordul például, hogy egy pár cipõn akár több száz
kézi öltés is van, számítanak a milliméterek, nem hibázhatunk.
Elsõsorban tehát kézügyességre van szükség. De ugyanilyen fontos
a megbízhatóság, a hatalmas türelem és a kitartás. Mint minden,
becsülettel végzett szakmában.
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A régi kapcsolatok tovább élnek

Megjelent 2003. május 16-án.

Fiúnap, Farsangi Batyus Bál, Mindenki születés- és névnapja,
Nosztalgia-összejövetel � érdekesnek ígérkezõ programok. Vajon
melyik egyesület vagy klub mondhatja ezeket magáénak?

Dercsár Ottó a Kõszegi Posztó Nyugdíjas Klub elnöke, aki a
Posztógyár igazgatójaként dolgozott hosszú évekig, és két kedves
hölgy Süle Józsefné és Kiss Lászlóné vezetõségi tagok nagy
szeretettel beszélnek klubjukról.

� 1984-ben alakult a Klubunk,
közel 50 taggal, a szakszervezet égisze
alatt, akkor még tulajdonképpen
szocialista brigád indíttatással.
Jelenleg 74-en vagyunk, de ez
átlagban 65-75 fõ szokott lenni.
Vezetõségünk 5 fõbõl áll. Elsõdleges,
és legfontosabb célunk, hogy a
korábban a Posztógyárban dolgozó
nyugdíjasokat összetartsuk,
számunkra nagyon fontos a
barátságok, a jó kapcsolatok ápolása.
Szabadidejük hasznos eltöltéséhez
programokat szervezünk, ezzel is
segítséget nyújtunk a város életébe való bekapcsolódásra, részt
veszünk a város különbözõ kulturális rendezvényein. A különbözõ
összejövetelek szervezésével enyhíteni szeretnénk az egyedülállók
magányát is. E célból alakult meg klubunk 19 évvel ezelõtt.

� A programjainkat éves terv szerint rendezzük, amely azonban
az igényeknek megfelelõen változhat is. Rendezvényeinken általában
70%-os a részvétel. Ez igen jó aránynak mondható, de hogy mégsem
teljes a létszám, az azzal magyarázható, hogy a közel 20 évvel ezelõtti

alakuláskor nyugdíjba vonult társaink immár 80 év felettiek, és
többen közülük sajnos már erõsen korlátozottak mozgásukban.

� Csak a gyár nyugdíjasai lehetnek klubtagok?
� Bárki  beléphet tagjaink közé, aki egyetért a klub szellemével.
Összeszokott, nagyon jó légkörû a társaságunk. A legfiatalabbak

50 felettiek, a legidõsebbek pedig 86-87 évesek.
� Hol tartják összejöveteleiket, klubdélutánjaikat?
� A Gesztenyés étterem volt éveken keresztül a törzshelyünk, de

amióta bezárt, a várban jövünk össze, ahol mondhatom, hogy
rendkívül szolgálatkészek és kedvesek velünk a dolgozók. Mi
minden esetben alkalmazkodunk a lehetõségekhez, olyan
idõpontokat választunk a találkozásra, amikor egyébként nyugalom
van, és nem zavarunk más programokat � és bennünket sem
zavarnak. Ha vendéglátó-helyen van rendezvényünk, általában a
keddi délutánokat, estéket választjuk, ilyenkor egyébként sincs túl
nagy forgalom, sõt a vendéglõnek is jó, mert nem üres az egység.

� Anyagi problémái nincsenek a klubnak?
� Minimális, szinte jelképesnek mondható tagdíjat szedünk

évente. A rendezvények költségeihez természetesen mindenki
hozzájárul. Az Önkormányzattól is kapunk évente a civil szervezetek
számára juttatott pályázati pénzekbõl, amelyekrõl aztán tételesen,
számlával kell elszámolnunk. Régen a kommunista szombatok
bevételei a szociális alapba kerültek, akkoriban könnyebben tudtunk
gazdálkodni. Most kihasználunk, és ki is kell használnunk minden
nyugdíjasok számára elérhetõ lehetõséget, és kedvezményt.

Tartalékunk mindig kell, hogy legyen egy kevés, mert idõnként
baráti klubokat is vendégül látunk, és szomorú, de néha temetésekre
is viszünk virágot, koszorút.

� Tartják a kapcsolatot más klubokkal is?
� Tavaly Szeged mellõl, Dorozsmáról érkezett hozzánk nyugdíjas

klub, az utóbbi 3 évben a Bútorszövetgyár nyugdíjas klubjával is
összejövünk, de kapcsolataink vannak burgenlandi klubokkal is.
Tanulunk tõlük, éves beszámolókat adnak, � Szombathelyen évente
egy elõadást tartanak, aktuális, érdekvédelmi dolgokról is szó van.
Kérdezhetné bárki, hogy mi közünk van az osztrák nyugdíjasokhoz,
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hiszen õk sokkal jobb körülmények között élnek, magasabb az
életszínvonaluk. Elmondhatom, hogy az õ életük sem mentes a
feszültségektõl, problémáktól, ezeket vitatjuk meg, arról nem is
beszélve, hogy szervezettségben bizony nagyon sokat tanulhatunk
még tõlük.

Mi kialakítottunk egyfajta csoportbeosztást, amelyet szervezési
lapon dokumentálunk. 5 csoportunk van, amelynek tagjait az 5
bizalmi � lakóhely, lakókörzet és ismeretség alapján keresi fel,
amikor szükséges, ezért nincs ilyen jellegû postaköltségünk sem.
Ez a módszer nagyon jól bevált nálunk, hiszen nagyon fontosak
ezek a találkozások, beszélgetések, így is ápoljuk a személyes
kapcsolatokat.

� Dokumentálják az eseményeket?
� Megalakulásunk, azaz 1984. április 24. Szent György napja

óta, tavalyig vezettük a naplónkat. Rövid eseményleírásokkal,
fényképekkel. Nagyon jó néha-néha belelapozni és visszaidézni a
kirándulások, nyaralások, vidámságok hangulatát. Sajnos egyre több
olyan arc van a képeken, akikkel már csak a napló lapjain
találkozhatunk�

� Megemlítene néhányat a 2003-as programok közül?
� Szerencsére minden évben igen változatos programokat sikerül

összehozni. Januárban Dr. Bariska István levéltár igazgató tartott
elõadást Kõszeg történetének legújabb kutatásairól, eredményeirõl,
februárban  Dr. Pusztai Szilveszter az aktuális egészségügyi
rendelkezésekrõl, a jelenlegi egészségügyi ellátásról és fejlesztési
tervekrõl tájékoztatott bennünket. Jó hangulatú volt a Farsangi
Batyus Bálunk, Nõnapi Köszöntõnk is. Részt vettünk a Szõlõjövések
ünnepén, utána pedig kirándultunk. Május 20-án Bozsokon a
Határcsárdában Fiúnapot tartunk. Nyáron kirándulások,
balatonberényi nyaralás a Vas megyei Önkormányzat üdülõjében,
Mindenki születés- és névnapja köszöntése szeptemberben,
novemberben Nosztalgia-összejövetel, decemberben pedig évzáró
ünnepi összejövetel lesz, értékelve a klub éves tevékenységét.

Tavasszal volt egy kitûnõen sikerült hajdúszoboszlói programunk,
elképzelhetõ, hogy õsszel, az utószezonban megismételjük.

Ünnepi eseménynek számít valamennyi összejövetelünk. A
hölgyek mindig új frizurával, csinosan, jókedvûen jelennek meg, és
valamennyien nagyon várjuk a legközelebbi vidám találkozásokat.
Szeretnénk ezt a fiatalos szellemet még nagyon sokáig megõrizni.

� A sok-sok vidámságon kívül végeznek érdekvédelmi munkát is?
� Természetesen, rászoruló tagjaink érdekében igyekszünk eljárni

különbözõ fórumokon, például nyugdíjemelés kapcsán, üdülési
csekkek igénybevételénél. Mégis a legfõbb �érdekvédelmi
munkánknak� azt tartom, hogy nem hagyjuk magukra nyugdíjas
társainkat, és ezzel tesszük talán a legtöbbet értük, egymásért.

vvv

Dercsár Ottó, mielõtt a Posztógyár igazgatója lett volna, végigjárta
a szakmai ranglétrát. A Repülõ Mûszaki Fõiskola elvégzése és elsõ,
honvédségi munkahelye után textil technikusként kezdett a
Bútorszövetgyárban. 16 évvel késõbb a Posztógyárban folytatta
munkáját. Közben volt szövõ, osztályvezetõ helyettes, osztályvezetõ,
fõtechnológus, mûszaki vezetõ.

Elismerõ kitüntetései felsorolhatatlanok, de talán a legfontosabb
az 1983-ban kapott Munka Érdemrend ezüst fokozata.

Jelenleg 77 éves a Posztó Nyugdíjasklub elnöke. A Megyei
Nyugdíjas Szövetség alelnökeként többek között a külföldi
kapcsolatokért felelõs. Szabad idejében legszívesebben kertészkedik.
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A hegyek között hamar sötétedik

Megjelent 2003. szeptember 12-én.

Szeptemberben veszi át Vasdiplomáját a 85 éves özv. Herczegné
Iványi Margit tanárnõ, aki a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai
Intézmény tanulmányi vezetõjeként vonult nyugdíjba. A közelgõ
ünnepi esemény okán beszélgettem vele pályájáról, életérõl.

� Legelõször is a szüleimrõl
szeretnék megemlékezni.
Csodálatos emberek voltak �
négy testvéremet és engem
nehéz anyagi körülményeik
ellenére is kitaníttattak,
diplomát adtak a kezünkbe.
Legyen áldott az emlékük!

� Vannak hagyományai a
pedagógusi pályának az Ön
családjában?

� Édesapám 1906-tól 1941-ig
volt Velem község kántortanítója,
de élete utolsó percéig �tanított�:
nyugdíjas korában fákat oltott,
kertészkedésre és szõlõmûvelésre
oktatta az embereket. Utolsó tanácsát élete 90. évében egy mentõkocsiban
adta, amikor az autó egyik este a kórházba száguldott vele.

Õ kinézett az ablakon, és azt kérdezte a mentõs tiszttõl: � Mondd
fiam, most apad a Hold vagy dagad? � Én bizony nem tudom Dezsõ
bácsi - válaszolta a kérdezett. � Hát jegyezd meg, ha a �D� betûhöz
hasonlít, akkor dagad!

Néhány nap múlva Kõszeghegyalja valamennyi községének
harangzúgása adta hírül mindenkinek, hogy egy igazi néptanító
elment örökre.

Családunk tagjai több mint százötven évet oktattak-neveltek itt,
az ország nyugati szélén. Sajnos, azonban úgy tûnik, hogy húgommal
és velem befejezõdik e szép hagyomány.

� Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával említette, hogy
legszívesebben pályája kezdetérõl beszélne, azokról az évekrõl,
amelyek a legküzdelmesebbek voltak...

� Igen, mivel talán azok a legtanulságosabbak. Amikor 1938
júniusában a kõszegi tanítóképzõben megkaptam az oklevelemet,
azt hittem, hogy megoldottam életem legnagyobb feladatát. Egy
gondtalan és vidám nyár után azonban kiderült, hogy állásra semmi
kilátásom nincs, hiába nézegettem az újsághirdetéseket, hiszen sokan
még azok is állás nélkül voltak, akik elõttem nyolc-tíz évvel végeztek.
Három osztálytársam kiment Angliába szobalánynak.

Akik nem lettünk nevelõnõk vagy házitanítók, a kõszegi iskolák
körül csellengtünk abban bízva, hogy helyettesíthetünk egy-egy órát.
Fizetést ilyenkor nem kaptunk, csak egy cédulát, amelyen ez állt:
�Munkáját példásan elvégezte�. Ezeket nagy reményekkel
gyûjtögettük, hátha egyszer valahol bemutathatjuk, s talán állást
kapunk. Sajnos, ezek csupán értéktelen papírdarabok maradtak.

A háború szele akkor már erõsen átjárta országunkat, sõt
otthonainkat is. Jöttek a különféle hírek, találgatások, a félelem és a
bizonytalanság. 1940-tõl aztán, az országrészek visszacsatolásakor
segédtanítói kinevezéssel és státuszban Felvidék, Kárpátalja, Erdély,
vagy a Délvidék valamelyik iskolájában kínálkoztak
álláslehetõségek.

1941 január végén indultam útnak Erdélybe, Marostorda
vármegye marosjárai római katolikus felekezeti iskolájába � egyedüli
tanerõnek. Senki sem várt, mivel nem kapták meg az értesítésemet.
Sok viszontagság után érkeztem meg az iskolához. A plébános úr
adott két nagy rozsdás kulcsot: �Ez a Kegyed tanodájának a kulcsa,
ez pedig a lakásáé�.

A helyiségekben sivárság, nyomorúság, por és piszok fogadott.
Az egyik szoba közepén nagy kupac papír és régi naplók
tornyosultak. Az lehetett az irattár. Hideg volt, de fûteni nem tudtam.
Kaptam kölcsön egy ágyat, a negyedik lába helyén téglával. Egy

Iványi Margit 1942-ben
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asztal és egy rozoga szék lett az összes bútorom. Házszomszédom
sehol, mert magányosan állt az iskola egy dombon. Összeszorult a
szívem, nagyokat nyeltem, hogy a könnyeim ki ne csorduljanak.
Szörnyen tragikusnak találtam a helyzetemet.

A tanteremben rozoga padok, fakó tábla, a falon rongyos térkép.
Én pedig ott álltam a jeles oklevelemmel teljesen tanácstalanul. A
sors fintora, hogy kántori oklevelemet kellett legelõször használnom,
mert érkezésemkor éppen volt egy halott a faluban. Kértek, hogy
írjak búcsúztatót, de olyat, hogy szem ne maradjon szárazon. Hát,
erre nem készítettek fel az iskolában, mégis olyan szépre sikerült,
hogy mindenki sírt. Én is. Azt hiszem, mostoha sorsom miatt.

Másnap reggel nyolc órakor az iskolában alig húszan vártak rám.
Kerestem az osztálynaplót - hiába. Kezdõ tanító lévén csak ültem
tehetetlenül. Uram Isten, most mihez kezdjek? Ilyenrõl sem
tanultunk! Idõvel aztán kezdett benépesülni a terem. (Az agyagos
sár miatt a gyerekek, de a felnõttek is gólyalábon jártak.)

Hat összevont osztályom lett. Néhány rongyos régi tankönyv,
elsárgult füzetek, kis diribdarab ceruzák és néhány palatábla volt az
összes felszerelésünk. A tanterem kályhája is inkább füstölt, mint
melegített. Végignéztem a rosszul öltözött gyerekeken. Voltak
testvérek, akiknek kettõjükre vagy hármójukra jutott egy pár ócska
cipõ, ezért felváltva jártak benne iskolába.

Központi eligazítást, segítséget nem kaptam. A gyerekek jócskán
el voltak maradva, mert szeptembertõl január végéig nem akadt
tanítójuk. Mihez kezdjek? Hej, de messze állt a tanult elmélet a
gyakorlattól! Milyen célt tûzhetek ki magam elé ebben a helyzetben?
� A tanév végén mindenki tudjon írni, olvasni, számolni. A többi
tárgyból a legszükségesebbet tanítottam. Vezérkönyv, tanterv?
Ugyan! Csupán a tudásomra, pedagógiai rátermettségemre és a
lelkiismeretemre alapozhattam. Közben kántorizáltam, népmûvelõ
elõadásokat tartottam, színdarabokat tanítottam be, énekkart
szerveztem.

Aztán egy évvel késõbb Tekerõpatakra, majd Gyergyócsoma-
falvára helyeztek. Lakásomat nem hagytam ott, inkább kerékpárral
jártam új munkahelyemre. Kemény sport volt ez naponta a cudar

idõben, a rövid nappalokon. A hegyek közt pedig még korábban
sötétedik, mint máshol. Délelõtt és délután is tanítottam. Egyszerre
50-60 gyerek tartózkodott a teremben. Amelyik osztállyal
foglalkoztam, azok ültek a padokban, a többiek pedig a fal melletti
fatuskókon csendes foglalkozást végeztek.

Aztán a következõ iskolámban Libánfalva-Dulcsában (Dulcea)
már kineveztek rendes tanítóvá, a megfelelõ státuszban. Magasabb
fizetéssel és félárú vasúti igazolvánnyal, ami nagyon hasznosnak
bizonyult, ugyanis az iskolai szünetekben mindig hazahozott a
honvágy, pedig Kõszeg nagyon messze volt onnan.

Arrafelé senki nem tudott magyarul, de eléggé gyorsan híre futott
a havasban, hogy megkezdõdik a tanítás, a tanítónõ Magyarországról
jött, és egy árva szót sem beszél románul. Szállingózni kezdtek a
kíváncsi gyerekek. Elõször csak a kerítésig jöttek, ott kukucskáltak.
Harisnyából, zsebkendõbõl labdát készítettem, azzal csalogattam
be õket, és játszottunk. Minden nap több gyerek érkezett, mígnem
nyolcvanan lettek.

Jelentkeztem Marosvásárhelyen a tanfelügyelõségen, ahol
tudomásomra hozták, hogy román nyelven kell tanítanom, a magyart
csak mint tantárgyat oktathatom, legfeljebb heti hat órában.
Mondtam, hogy Vas megyei vagyok, és nem ismerem a román
nyelvet. Mondták, hogy majd megtanulom, ezt vállalnom kell, de
azt is, hogy három évig nem kérek áthelyezést.

Féltem nemet mondani, nehogy állás nélkül maradjak.
Huszonhárom éves fiatal fejemmel elhatároztam, hogy majd néhány
leckével szóra leírtam és �bemagoltam� � így tanítottam.

Volt egy, az átlagnál értelmesebb fiú, aki mindig segített nekem
románul fogalmazni � ezalatt õ viszont megtanult magyarul.
Lassanként aztán jól megbarátkoztam az ottani emberekkel � õk is
velem.

A vizsga arrafelé nagy eseménynek, valóságos népünnepélynek
számított. Bár tanulóimat felkészítettem, én mégis féltem a nyilvános
szerepléstõl, hátha olyan nyelvi hibát követek el, amiért kinevetnek.
Jelen voltak a környék pópái és a román esperes is, akik
természetesen kritikus szemmel figyelték munkám eredményét.

özv. Herczegné Iványi Margit



34 35

Kõszegi beszélgetések 2002�2005

� Ott érte Önt a háború...
� Ahogyan közeledett a front, sorra érkeztek a behívók. Egyeseket

katonának, másokat munkaszolgálatra hívtak. A postát hetente
egyszer-kétszer felhozták a községbõl, akkor összegyûltünk és
felolvastam a leveleket, lapokat, majd megírtam a válaszokat.
Megszerveztem a vöröskeresztet is. Gyapjú zoknit, kesztyût, sálat
kötöttünk esténként az iskolában.

Idõvel egy magyar család került a környékre, az õ gyerekeik
számára is meg kellett szerveznem az oktatást � természetesen
�magánúton�. Nem engedhettem, hogy elkallódjanak.

Amúgy is gyakran volt lelkifurdalásom, hogy mit keresek én itt,
idegen nyelvterületen, miért nem a magyar gyerkõcökkel
foglalkozom...

A front közeledtével megkezdõdött az erõdítmény építése a
Kárpátokban és a Hargita vonalán is.

Hamarosan odaköltözött a mûszaki alakulat sok magyar polgári
alkalmazottal. Nekik is voltak tanköteles korú gyerekeik, de a
szervezett oktatásukat nem oldotta meg senki. A parancsnok � egy
fiatal százados � egyszer felkeresett azzal az ötlettel, hogy építsünk
iskolát a helybéliekkel közösen. Egy kis mûvelõdési központot
terveztünk a régi iskola felújításával és bõvítésével.

Az emberek szeptemberben kezdték meg a munkát, és
novemberben már javában folyt a tanítás. Délelõtt a román tagozaton
� azért kaptam a fizetésemet, délután pedig a magyar tagozaton �
ingyen.

Az épület minden berendezését a katonák és az erõdítmény polgári
alkalmazottai készítették. Felszerelést a kõszegi tanítóképzõ,
országzászlót pedig Kõszeg városa küldött. 1944. március 15-én
ünnepélyes keretek között avattuk fel az új iskolát. A Vallási és
Közoktatási Minisztérium is jóváhagyta a mûködésünket.

Mivel a magyar gyerekek szerteszét, távol laktak az iskolától,
megengedhetetlennek tartottam, hogy telente minden nap nagy
távolságokat tegyenek meg gyalog. Arrafelé korán jött a hideg, a
hó, és késõn ment el. Minden õsszel, október végén már haragos,
harapós széllel üzente a Hargita, hogy küszöbön a tél.

Ezért az iskolához közeli, félig kész román ház egyik szobáját
rendbe hozta a katonaság, az erdészekkel közösen pedig priccseket,
néhány kisasztalt és lócákat készítettek. Ez lett a gyerekek otthona,
az úgynevezett �szórvány-otthon�. Itt laktak, és az irányításommal
két asszony felváltva fõzött rájuk, gondozták õket, haza pedig csak
a hét végén mentek.

Munkánkról egyaránt írtak a helyi és az anyaországi újságok. �
Aztán persze sok évtizeddel késõbb többször is visszacsábítottak
oda ifjúkori élményeim, és szerettem volna tudni, hogy mi történt
egykori tanítványaimmal. Õk szerencsére valamennyien megtalálták
helyüket az életben, egyetlen dolog szomorított el igazán - ahol
tanítottam, ott nincs ma iskola.

1944. augusztus 23-án Románia átállt a Szovjetunióhoz.
Mindenütt zûrzavar, bizonytalanság, nyugtalanság, sugdolózások...
senki nem tudott biztosat. Szeptemberben megkezdtem ugyan a
tanítást, amit néhány nap múlva leállított az erõdítmény parancsnoka.
Semmiféle eligazítást nem kaptam, teljesen tájékozatlan voltam,
fogalmam sem volt arról, hogy mit kellene tennem.

Az ágyúdörgések már egészen közelrõl hallatszottak, és süvítve
válaszoltak rájuk a Görgényi-havasok. Az eget félelmetesre festették
a torkolattüzek...

Megpróbáltam hazautazni: a szászrégeni vasútállomáson
pánikhangulat uralkodott. Rengeteg ember igyekezett menekülni
kisebb-nagyobb batyukkal, mindenki rohant, kiabált. Vonat régóta
nem járt menetrendszerûen. Ha érkezett is egy-egy szerelvény, még
a teteje is tele volt kétségbeesett emberekkel. Jobbnak láttam
visszafordulni. Mire Dulcsára értem, az emberek már elhagyták
házaikat, és állataikat maguk elõtt hajtva indultak fel az erdõbe. Az
iskolám melletti erõdítményt elfoglalták a fegyveres német, magyar
alakulatok.

Nagyon aggódtam, hogy mi lehet itthon a szüleimmel,
testvéreimmel, hiszen hetek óta egyetlen levél sem érkezett tõlük.
Aztán szeptember 13-án egy teherautó kivitt a dési vasútállomásra.
Indulás elõtt, az ágyúdörgés közepette még lehúztam a zászlót, hogy
hazahozzam.

özv. Herczegné Iványi Margit
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Bevagoníroztak bennünket, majd az egyetlen megmaradt szabad
útvonalon elindultunk. Kolozsvár felõl elõttünk voltak az egyesült
szovjet és román csapatok. Szünet nélkül, éjjel-nappal bombáztak a
repülõgépek, nagyon sokan meg is haltak közülünk. Nem tudtam,
hazajutok-e valaha.

Egy hónap múlva érkeztem meg Budapestre, teljesen
lerongyolódva, összefázva, kimerülve, idegileg megtépázva az átélt
borzalmaktól.

Hát, röviden ennyi a története annak a néhány évnek.
� Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy olvasóinkkal is

megosztotta emlékeit!
� Hosszú az út Libánfalvától Kõszegig. Volt idõm töprengeni.

Ha csak néhány gondolat-morzsát is sikerült elhintenem abból a
hitembõl, hogy azonos területen lakó, de más nemzetiségû, más
nyelvet beszélõ emberek is tudnak egymás mellett békességben élni,
közös célokat kitûzni, és eredményeket elérni, akkor a munkám nem
volt hiábavaló.
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Felettünk a csillagok

Megjelent 2003. szeptember 12-én.

Augusztusi hír a város internetes honlapjáról:
Kõszeg Oktató és Bemutató Csillagvizsgálója már tesztelés alatt

van. A Vértes Ernõ által megálmodott csillagvizsgáló a tanév
kezdetétõl a város lakosságának szolgálatába állhat.

2003. szeptember 13-án délután 5 órakor lesz az ünnepélyes
átadása városunk csillagvizsgálójának, amelynek a Béri Balog Ádám
Általános Iskola udvara ad otthont.

� Kis építményünknek van is
teteje, meg nincs is, pillanatnyilag
éppen van � fogad rendkívül
barátságosan a késõ délutáni
verõfényben egy kis házikóra mutatva
Vértes Ernõ, a szombathelyi
székhelyû Gothard Amatõrcsilla-
gászati Egyesület elnöke. � Sõt, nem
is tetszett rosszkor érkezni, ugyanis
most is láthat éppen egy csillagot az
égen � a mi csillagunkat � a Napot.
Hatalmas narancsszínû gömb látható
a távcsõ fényszûrõjén keresztül, a
felszínén foltokkal � napfoltokkal. Ha nem használnánk szûrõt, még
az acélpenge is megolvadna a primér fókuszban az égitest
összegyûjtött sugaraitól.

Helyes kis fehér házikó szerénykedik a sportpálya mellett: az egyik
falán gyönyörû, színes csillagászati fényképfelvételekkel, a másikon
pedig a csillagvizsgáló építésének fázisait megörökítõ fotókkal és a
hozzájuk tartozó dátumokkal: 2003. április 28-ától, ugyanis akkor
kezdték az alapokat ásni.

� Vértes Úr, mikor határozták el a csillagvizsgáló létrehozását?

� Az elképzelés nagyon régen megszületett, már a �90-es évek
elején szóba került, hogy Kõszegen is szükség lenne ilyen
létesítmény(ek)re. Az volt az eredeti tervünk, hogy kellene egy a
városban, ami az emberekhez közel van, és egy a hegyen, ahol nem
zavaró a közvilágítás, nem piszkos levegõ, és nincs forgalom � az
elõbbi inkább az oktatást, az utóbbi pedig az amatõrcsillagászatot
szolgálhatta volna.

� Mi az oka annak, hogy egy évtizedig kellett várni a szép terv
megvalósulására?

� A városvezetés csupán ebben az évben kezdett bíztatni
bennünket, hogy adjuk be részletes pályázatunkat � a többi civil
szervezetével egy idõben � aztán majd meglátjuk...

Tulajdonképpen csak az építõanyagokra kellett a pénz, mert azt
mondtuk, hogy nekünk �iparosokra� nincs szükségünk, sõt a
tervezést is meg tudjuk oldani, hiszen vannak Kõszegen lelkes
emberek, akik hajlandóak a csillagvizsgálóért dolgozni. Társadalmi
munkában készült minden.

Januárban megalakult az amatõr csillagászok kõszegi helyi
csoportja. Noszek Tamást választottuk vezetõnek, akinek saját kis
csillagvizsgálója van, és közel tíz éve foglalkozik amatõr
csillagászattal. Természetesen pályázatunk beadása elõtt beszéltünk
az iskola igazgatójával, hogy befogadnák-e kis létesítményünket, a
válasz az volt, hogy igen, sõt nagyon is örülnének neki. Az év elején
meghirdetett önkormányzati pályázaton nyertünk 300 ezer forintot,
ez valóban csupán az anyagköltségekre volt elég. A távcsõ a Gothard
Egyesületé, a terület és az épület a városé, a mi társadalmi munkánk
pedig � hozzávetõleg 450-500 óra � a �hozzátett érték�.

Eddig, akit érdekelt a csillagok látványa, az vagy megvárta az
évente ismétlõdõ csillagászati hét bemutatóit, vagy Szombathelyre
utazott. Most már helyben van a nagy lehetõség, amelyet elsõsorban
az iskolai oktatást kiegészítõ tevékenységnek szánunk, de az
érdeklõdõ felnõttek is jöhetnek csillagfényes éjszakákon. Sõt, amikor
vannak jelentõsebb, látványosabb megfigyelnivaló jelenségek �
esetenként több száz évente ismétlõdõ csillagászati esemény �,
ezeket elõre jelezni fogjuk a Kõszeg és Vidéke lapjain is. Novem-



40 41

Kõszegi beszélgetések 2002�2005 Vértes Ernõ

berben például látványos holdfogyatkozás lesz. Csillagvizsgálónk
ingyen látogatható, nem szedünk belépési díjat.

� Itt, a lakótelepi iskola udvarán mennyire adottak a feltételek
egy ilyen kis csillagvizsgáló mûködéséhez?

� Szerencsére nincs a közelben gyárkémény, vagy erõs közvilágítás,
amely akadályozná az észlelést. És persze, kell olyan ember is, aki
kezelni tudja a technikát. Maga a mûködtetés tagságunk körébõl
szervezett emberekkel, egymást váltva, szabadidõnkben folyik.

Az iskolában szeretnénk a csillagászatot fakultációként
közkinccsé tenni, jóllehet Magyarországon még az alaptantervben
sincs benne. A környezõ országokban � Ausztriában,
Németországban, Szlovákiában � viszont már oktatják. Szakkört is
tervezünk, ami a város összes iskolájáé lesz, mint ahogyan a
csillagvizsgáló is Kõszegé.

� Megfelel az objektum a biztonsági elõírásoknak?
� El kell mondanom, hogy ez a kis házikó a látszattal ellentétben

nem bódé, hanem hegesztett vasszerkezetû építmény, és aligha van
olyan tornádó a világon, amely megmozdíthatná. Tehát a
látogatóink számára is biztonságos! Sõt � az elõrelátó tervezésnek
köszönhetõen �, a görgõkön szétcsúsztatható tetõszerkezet alá sem
kaphat a szél.

� Csak példaként, elmondana egy érdekességet, vagy
különlegességet városunk csillagvizsgálójáról?

� A távcsövet, amely a megye egyik legnagyobb távcsöve, az
égbolt bármely pontjára rá lehet irányítani. Bele van építve egy
óramûszerkezet, amelyet villanymotor hajt, és az a funkciója, hogy
ha ráállítjuk egy égitestre, akkor a Föld forgásához igazodva követi
azt, tehát a bolygó mindvégig bent marad a látótérben, anélkül, hogy
kézzel mozgatnánk a szerkezetet. (Ha valaki alacsonyabb volna, van
létránk, amire fel lehet lépni és onnan szemlélõdni.) A csillagászati
naptárakból (efemeridákból) pedig pontosan tudható elõre, hogy
mikor mi zajlik, mi fog zajlani az égen, és az érdeklõdõket is szívesen
tájékoztatjuk a várható látnivalókról, akár hónapokkal elõre.

� Mikor látogatható a csillagvizsgáló? Azaz, mikor mutatkozhatnak
meg számunkra az Önök segítségével közelebbrõl a csillagok?

� Elõször hivatalosan az átadás napján, szeptember 13-án,
szombaton este. Aztán folyamatosan, derült égbolt esetén. Bár,
amennyiben az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozom, azt kell,
hogy mondjam, nem lesz túl sok napunk (azaz éjszakánk) rá. Ugyanis
az év 365 napjából általában csupán körülbelül 60-65 nap alkalmas
a tiszta észlelésre.

� Köszönöm a beszélgetést! Csillagfénnyel ragyogó, tiszta
éjszakákat kívánok Önnek és kedves munkatársainak!

vvv

Vértes Ernõ 1940. június 8-án született Kõszegen.
Pedagógusként végzett Egerben a Ho Si Minh Tanárképzõ

Fõiskola SZOT Központi Iskola levelezõ tagozatán, majd
Budapesten, 1978-ban népmûvelõ könyvtáros tanárként szerzett
diplomát.

Számos munkahelyen kipróbálta sokirányú tehetségét. 2000-ben
Vas Megye Önkormányzata Mûvelõdési Titkárságának
(Szombathely) kulturális fõtanácsosaként vonult nyugdíjba.

Munkásságának, közéleti tevékenységének, publikációinak és
kitüntetéseinek rövid, utalásszerû ismertetése is meghaladná e könyv
adta lehetõségeket, a Gothard Amatõrcsillagászati Egyesület
honlapján (http://www.gae.hu) is 19 oldalt vesz igénybe.

A csillagászat iránt érdeklõdõk számtalan érdekességre
bukkanhatnak ott.
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Nagyon jó együtt lenni

Megjelent 2003. október 17-én.

A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 1989 óta mûködik a Jurisics-
vár Mûvelõdési Központ és Várszínház mûvészeti együtteseként.
Több alkalommal jártak Kõszeg németországi testvérvárosában
Vaihingenben is, ahol mindig nagy sikert arattak. 1997-ben pedig
görögországi turnén bizonyíthatta a csoport tudását. A többször
jártak már Erdélyben, ahol megtapasztalhatták a még élõ népi
kultúrát, az eredeti népviseletek sokszínûségét, és az õsi népdalok
szépségét. Jelenleg 4 csoportban 100 gyermek veszi ki részét a közös
munkából. Az együttes mûvészeti vezetõje nagy hangsúlyt fektet
az eredeti hagyományokon alapuló, tiszta forrásból eredõ néptáncok,
néphagyományok ápolására.�� olvasható városunk honlapján a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttesrõl.

Mûvészeti vezetõjükkel Dvorákné Kõvári Anikóval és az együttes
alapítványának elnökével, vagyis Anikó férjével, Dvorák Lászlóval
beszélgettem.

� A hatalmas sikereket arató néptáncegyüttes indulásáról
valószínûleg kevesen tudnak...

� Volt Kõszegen egy úgynevezett Kõszeg Néptáncegyüttes,
amelyet Hortobágyi Éva néni vezetett. Amikor õ nyugdíjba vonult,
és befejezte tevékenységét, tõle Gerlecz László vette át a csoport
vezetését. Vitáik adódtak annak idején a helyi városvezetéssel, ezért
úgy döntöttek, hogy Kõszegen befejezik és Szombathelyen folytatják
tovább tevékenységüket. Szökõs Néptáncegyüttesként nagy sikereket
arattak a HEMO néptánccsoportjaként, ez a csapat még mindig
létezik, bár vezetõjük már nem ugyanaz. Mi annak idején � feleségem
és én is � aktív tagjai voltunk. Egy külföldi szereplés alkalmával
Gerlecz Laci megkérte Anikót, hogy foglalkozzon a kicsikkel már
ott is, Németországban. Ez 1987-ben történt. Tehát ettõl az idõponttól
kezdve számíthatjuk tulajdonképpen indulásunkat. Így kezdõdött,

egy kis utánpótlás csoporttal, akik azóta persze már felnõttek.
Idõközben eltûnt az utánpótlás felõl az �anyacsoport� és
megmaradt a kis 10 év körüli gyerekcsoport kb. 30-as létszámmal,
amikor is az lett a kérdés, hogy õket szélnek eresztjük-e, vagy
mindenféle vezetõi tapasztalat nélkül megpróbáljuk összetartani
a tehetséges, nagyon összetartó kis csapatot, és próbáljunk velük
valamit kezdeni.

� A névválasztás hogyan történt?
� 1989-ben találtuk ki, hogy mi leszünk a Hajnalcsillag

Néptáncegyüttes. Egy németországi fellépés során az ottani
polgármester megkért bennünket, hogy találjunk ki olyan nevet, amit
õk is jól ki tudnak mondani. Gondolkodtunk, gondolkodtunk, közben
felnéztünk az égre, és éppen ott volt felettünk a legfényesebben
ragyogó csillag, az esthajnalcsillag, azonnal jött az ötlet, hogy
�Hajnalcsillag�. A német polgármesternek azóta is nagyon tetszik
ez a Morgenstern, amit neki is könnyû volt lefordítani, illetve
kimondani. Így született a nevünk.
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� Anikó képzett táncpedagógus, ...
� Két csoportunk jelenleg a szombathelyi Horváth János Alapfokú

mûvészeti néptánciskola tagjaként, kõszegi csoportjaként mûködik.
Itt nemcsak néptánccal, hanem népzenével, illetve népi énekléssel
és néprajzzal is foglalkoznak a gyerekek. Az éneket Bakosné
Berkényi Bernadett oktatja, a néprajzot és a táncot pedig Anikó.
Van felnõtt csoportunk is � középiskolásokkal, fõiskolásokkal,
dolgozókkal, ott van egy szombathelyi segítségünk az Ungaresca
Néptáncegyüttesbõl � Csollány Csaba koreográfus személyében, aki
tulajdonképpen vezeti is õket.

� A fellépõruhák beszerzése nem okoz gondot?
� Indulásunkkor a gyerekek még inkább csak családok, ismerõsök

elõtt léptek fel, aztán késõbb mertünk kimerészkedni nagyobb
közönség elé. Akkoriban csupán az anyukák, nagymamák �segítettek
be� a ruhatárba, mert eredetileg egyáltalán nem rendelkeztünk
semmiféle felszereléssel. Egészen egyszerû kis ruhákkal indultunk
� ami sok mindenhez felvehetõ, a lányoknál egy kis kékfestõ
szoknya, fehér blúz, kékfestõ réklivel, fiúknál teljesen alapfazonú
fekete nadrág, fehér ing, mellény, csizma, ezeket aztán igyekeztünk
bõvíteni. Késõbb már a nagymamák hímeztek kalocsai ruhákat is,
aminek mindig fantasztikus sikere volt külföldön.

1989 óta járunk rendszeresen Erdélybe. Ilyenkor mindig
megpróbálunk új anyagokat gyûjteni zenében és táncban is. Keressük
az alkalmakat, legyen az lakodalom, eljegyzés, keresztelõ, farsangi
bál. Rendszeresen megpakolt autókkal jövünk haza, korábban ez
nagy izgalmakat jelentett a határnál, mert mindig azon aggódtunk,
hogy mit fognak tõlünk elvenni. Varrattunk Erdélyben is. Lányoknak
széki, kalotaszegi, gyimesi, székelyföldi ruhákat, egy kis háziipari
szövetkezet készítette õket ott. Székely asszonyok szõtték, házi
posztóból viseleteket tudtunk szerezni, a fiúknak keményszárú
csizmákat, vagyis teljes ruhatárat. Meglehetõsen sok magán,
úgymond partizán akciónk volt, a gondot csak az jelentette, hogy
mindezeket hogyan tudjuk hivatalossá tenni, a pénzügyeinket is
valahogyan kezelni kellett. Megoldásként hoztuk létre az
alapítványunkat, amelynek én lettem az elnöke. Tulajdonképpen egy

kész �családi vállalkozás�, mert a feleségem a csoport mûvészeti
vezetõje, a szomszédunk pedig a könyvelõ és az alapítvány titkára.
Így, hivatalos alapítványként már jogosultak vagyunk különféle
pályázatokra is, és a város, mint kiemelt együttesét tart számon
bennünket, vagyis az önkormányzattól is kaphatunk éves támogatást.
Pénzügyi gondjaink természetesen folyamatosan vannak, Ugyanis
ahhoz, hogy az ember létrehozzon valamit, és azt meg is tudja
mutatni, ahhoz pénz is kell. Például nemrégiben a �Kultúrával a
Nyugat kapujában� versenyen eljutottunk az országos döntõbe
Csollány Csaba koreográfussal, de arra már nem volt pénzünk, hogy
Budapestre el is tudjunk utazni. Folyamatosan azt kérdezik tõlünk:
milyen ismert névvel vagyunk kapcsolatban? Hát nem vagyunk.
Sajnos nem kapjuk meg a minket megilletõ elismeréseket, mert nem
a teljesítményünk alapján ítélnek meg bennünket, hanem aszerint,
hogy ki, vagy ki nem a koreográfusunk. Ha elhívnánk egy ismert
szakembert, akkor õ olyan óradíjat kérne, amit mi nem tudnánk
megfizetni. Arra sincs pénzünk, hogy rendezzünk egy fesztivált,
amelyre vendég együtteseket hívhatnánk meg, és elszállásoljuk õket.

Túlságosan sok lehetõségünk külföldi vendégszereplésre nincs, de
amikor mégis sikerült eljutnunk távolabbi vidékekre, arról fantasztikus
élményeink vannak. A nyár utolsó napjait Nyitragerencséren töltöttük,
� ez a város egy felvidéki testvérkapcsolata � teljesen
meglepetésszerûen ért bennünket a felkérés. Éppen egy õrségi tábort
szerveztünk a gyerekeknek, de hát ezt a felkérést mindenképpen el
kellett fogadni és szívesen el is fogadtuk a város, illetve akkor még
falucska alapításának 890. éves évfordulója kapcsán.

� A mûvelõdési ház mennyiben segíti munkájukat?
� A mûvelõdési házban folynak a próbáink, és ad otthont nekünk,

ott biztosítva van számunkra minden szükséges technika, és a
szervezési feladatokban is a segítségünkre vannak az ott dolgozók,
ezért külön is szeretnék köszönetet mondani Pócza Zoltán igazgató
úrnak.

Minden gyereknek az a célja, hogy majd a felnõtt korcsoportú
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tagja lehessen. Öröm nézni, ahogyan
a kicsik tátott szájjal nézik, hogyan táncolnak a �nagyfiúk�.

Dvorákné Kõvári Anikó és Dvorák László
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� Anikó � óvónõ lévén már az óvodában is néptáncosként
foglalkozik a gyerekekkel...?

� Szükség van rá, ugyanis lemorzsolódás mindig van, házasság,
munka, betegség kapcsán � de jelenleg négy utánpótlás-csoportunk
is mûködik. Büszkén mondhatom, hogy az idei borkirálynõnk is
már óvodás korától néptáncos, Pataki Edit.

� Hová szeretnek utazni leginkább a gyerekek?
� Erdélybe. Egyszer, amikor váratlanul érkeztünk, a barátunk egy

asztalt ácsolt nekünk össze egy fél délelõtt alatt, és azon étkeztünk
33-an egy héten keresztül.

� Hallottam egy nagyon kedves hagyományukról...
� Aki nálunk tölti be a 20. életévét, kap egy tortát. Ezt mindenki

számon is kéri tõlünk. Nekünk nagyon fontos, hogy �gyerekeink�
tartozzanak valahová, és � hozzánk, ahová tartoznak, jól is érezzék
magukat. Aztán volt olyan eset is, hogy a régi, kezdõ
gyerekcsoportból felnõtt egy srác, aki a vendégszereplést követõen
azonnal ment katonának � minden lány készített neki mellszalagot
a hagyomány szerint, és így búcsúztattuk el közösen a katonafiúnkat
� aki másnap bevonult.

� Beszélgetésünk zárásaként, elmesélnének nekem egy maradandó
élményt?

� Valamennyi közös élményünk maradandó és
megismételhetetlen... mégis ... amikor egy egyházi ünnep alkalmával
közös megemlékezést tartottunk, mondtuk a gyerekeknek, hogy nem
kötelezõ a részvétel, hiszen tudtuk, hogy nem mindenki származik
vallásos családból, mégis minden gyerek beállt a körbe, ahol egymás
kezét fogtuk, és úgy imádkoztunk. A végén mindenki azt mondta,
hogy milyen jó volt így együtt lenni.

vvv

A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes júniusban tért haza nagysikerû
angliai vendégszereplésérõl.

Kõszeg a Douzelage testvérvárosi kör tagja.  E körön keresztül
kapta az együttes a szigetországi partnerváros meghívását, hogy

vegyenek részt a �Sherborne Festival 2005� elnevezésû
rendezvényen, melyet a helyi székesegyház alapításának 1300.
évfordulója alkalmából rendeztek meg.

Az együttesrõl a város honlapján képgaléria található (http://
www.koszeg.hu/aktualis/fotok), valamint részletes úti beszámoló
(http://www.koszeg.hu/aktualis/hirek/content.php?id=2267).

Dvorákné Kõvári Anikó és Dvorák László
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Kávészünet

Széles Zsolt képviselõvel

Megjelent 2003. november 21-én.

� Kérem, mutassa be a választó-
körzetét.

� Az 1-es körzet, a Dózsa György
utcától, a Kálvária utcán át a határ
felé nyúló szakasz, ide tartozik a
gyári majori rész is, az ugyan nem
belterület, de ott is élnek emberek.
Hatalmas maga a terület, rengeteg
tennivalóval. Talán ez a város
legelhanyagoltabb körzete.

� Ön másodízben képviselõ.
� Így igaz, másodszor is

bekerültem a képviselõ-testületbe,
bár annak idején elõször csak a Fidesz-MDF listáról. Szerencsére
itt Kõszegen van egy olyan jobboldal, amelyik össze tud tartani, és
egy a célja.

� Melyek a fõbb gondjai a választókörzetében élõknek?
� A segédmunkástól az értelmiségig, mindenféle foglalkozású

ember él a körzetemben, és sok segélyen élõ is. A gondok mindig
emberre szabottak, mindenkinek más és más a problémája, de ha
kiemelhetném, leginkább az utcáik állapotával elégedetlenek a lakók.
Az útfelületek minõségével, vagyis inkább az a gond, hogy
minõsíthetetlenek a járdák és közvilágítás hiánya � gyakran
életveszélyt okozva.

� Milyen módon tud hatékony kapcsolatot tartani a választóival?
� Mindenki számára nyitva a lakásom ajtaja, bárki jöhet hozzám,

a telefonszámomat is ismerik. Függetlenül attól, hogy ki szavazott
rám a körzetemben, minden itt lakónak köszönetet mondtam.
Eljuttattam a kis kártyámat névvel, címmel és telefonszámmal
ellátva, mert úgy gondoltam, hogy esetleg ezekre az adatokra

bárkinek szüksége lehet. Mindenesetre a körzetben élõ kifejezetten
baloldali érzelmûek még nem fordultak hozzám. Bár igazából nem
is nagyon akarom tudni, hogy kinek milyen politikai érzelmei
vannak, mert remélem, majd a munkám alapján minõsítenek.
Természetesen nagyon örülnék neki, ha velük is meg tudnám beszélni
a gondjaikat, problémáikat. Véleményem szerint csak akkor tud
elõbbre jutni egy ország, egy város, ha a jobb- és baloldal összefogva
próbálja megoldani a felmerülõ gondokat. Természetesen
nézeteltérések, eltérõ vélemények vannak, lehetnek, de a cél egy
kell, hogy legyen.

� Az 1 millió forint �ügyében� mi az álláspontja?
� A polgármester úrnak ezzel a �kampánypénzével� valószínûleg

az lehetett a célja, hogy megossza a képviselõket, hiszen akinek
nincs körzete, mert listáról került a testületbe, eleve nem is gondolhat
erre az összegre, amelyet a körzetében élõk javára lehetne fordítani.
Nincs is leszabályozva a felhasználás módja, bár tervem lenne,
ugyanis nincs a körzetemben játszótér. Volt, de oda épült a
kerékpáros centrum... Egy európai szintû játszóteret szeretnék!

� Mi az, amit máris büszkén említhet?
� A Malomárok utcában nem volt villany, az út sáros, és gödrös

volt.
Amikor megválasztottak, azonnal nekiláttam, hogy az utcában

élõk nehéz helyzetén javítsak. Az persze más kérdés, hogy mennyi
idõ telt el, amíg eredményeket sikerült elérni�

A hivatalban sem tartják be sajnos az elõírt határidõket, sõt
gyakran maguk a kivitelezõ vállalkozók sem.

� Mit szeretne még elmondani képviselõi munkájával
kapcsolatban?

� Nagyon fontos lenne a külföldön élõ magyar kisebbségekkel
felvenni és folyamatosan tartani a kapcsolatot. Nincs sajnos olyan
bizottságunk, amelyik ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozna. Ezen
kívül rossz az információáramlás a testület felé, késõn kapjuk meg
az elõterjesztési anyagokat és a legfõbb problémának azt látom, hogy
az elmúlt egy évben rengeteg sürgõsségi indítvány született. Sok a
rendkívüli testületi ülés, amely szerintem megfelelõ elõkészítõ
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munkával elkerülhetõ lenne. Hiszen valamennyiünk érdeke, hogy
egy-egy döntés megalapozott legyen. Annak viszont elõfeltétele,
hogy a képviselõk minden szükséges adat, információ birtokában
legyenek, és maradjon idejük gondolkodni, érveket, ellenérveket
összevetni, majd felelõsséggel dönteni.

vvv

Széles Zsolt képviselõ tagja a Egészségügyi és Szociális-, valamint
a  Városfejlesztési és Mûemléki Bizottságoknak.

41 éves. 1995-ben lépett be a magyarországi PKO Egyesületbe
(phfenilketonória betegekért létrejött egyesület), amelynek 2005.
áprilistól elnökségi tagja.



52 53

Kõszegi beszélgetések 2002�2005

� Külföldön is elismertek a termékeid?
� Nagyon sok külföldi kiállításom volt. Ausztriában,

Lengyelországban, Franciaországban voltam tavaly, idén
Vaihingenben, ahová városi delegáltként kerültem. Kaptam egy
aranyos kis faházat, ezt nekem úgy kellett berendeznem, hogy
mézeskalácsmûhely legyen belõle, persze kiállítással együtt.

� Hivatalosan is tanultad valahol ezt a szakmát?
� Népi iparmûvész a �végzettségem�, de ez nem is végzettség,

hanem inkább elismerés. Elõször a �Népmûvészet Ifjú Mestere�
lettem, akkor már 6-7 éve mézeskalácsoztam, tehát minden évben,
amikor volt ilyen lehetõség, hogy beadjam pályázatra a munkáimat,
mindig megtettem, de csak 7 év elteltével kaptam meg a címet. Sajnos
ez a tevékenység az egyéb kategóriába tartozik, ahová még nagyon
sok más is, tehát itt a legnehezebb valamit elérni.

Minden hónapban legalább egyszer elmegyek Velembe, és ott
mézeskalács-foglalkozást tartok, májustól egészen október végéig,
a gesztenyeünnepig. De ha bárki felkér és ráérek, tartok
foglalkozásokat. Évekig táborokat is szerveztem és mindenféle más
kézmûvességre tanítottam a gyerekeket. Ugyanis a népi
kismesterségek-népi kisjáték-készítõ tanfolyamon is részt vettem

Vértes Ildikó

Kelta motívumok Kõszegrõl

Megjelent 2003. november 21-én.

Vértes Ildikó mézeskalácskészítõ ez évben már harmadszor érdemelte
ki munkáival a Natúrpark Elismert Terméke címet. Az Orsolya-napi
vásárban is gyönyörködhettünk egyedi mézeskalácsaiban.

� Hogyan és mikor szerettél bele ebbe a szép mesterségbe?
� Még középiskolásként, egy karácsonyi játszóház alkalmával

ismertem meg a mézeskalács készítés receptjét, és ettõl fogva
kezdtem el a családnak ajándékba készíteni különféle formákban.

� Elõtte is sütöttél már valamit, vagy esetleg hasonlókat?
� Inkább megenni való dolgokat készítettem. De akkor és ott

nagyon �szíven ütött� ez a mesterség, mert rendkívül érdekesnek
tartottam, és azonnal éreztem, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni.
Apukám aztán külföldi útjaira vitt ajándékba általam készített
mézeskalácsokat, ami nagyon megtetszett a külföldieknek.
Finnországban megkérdezték, hogy vajon, ki lehet az, aki Közép-
Kelet-Európában, és annak is a kellõs közepén kelta motívumokat
tesz a mézeskalácsra. Persze nem tudtam, hogy ott igen nagy kultusza
van a mézeskalácskészítésnek, sõt azt sem tudtam, hogy én kelta
motívumokkal díszítek. Ez nekem csak úgy jött.

� Van két egyforma darab köztük?
� Minden darabot másképpen diszítek. Végtelen a variációs

lehetõségek sora, vannak alapminták, vannak elképzeléseim, hogy
középre teszem, szimmetrikusan vagy aszimetrikusan, hogy zöld
magot vagy fehéret, és sorolhatnám. Szezámmaggal, lenmaggal,
tökmaggal, szegfûszeggel szoktam díszíteni leginkább.

� Meg is lehet enni õket?
� Ezek nem fogyasztásra készülnek. Az új eu-szabvány szerint

nem is lehet õket megenni, sõt az ÁNTSZ nagyon szigorú elõírási
miatt rá is írom minden egyes mézeskalácsomnak a hátuljára, hogy
kifejezetten dísztárgy. És talán kár is lenne megenni...
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még tanárképzõ fõiskolásként, ahol nemezelni, bõrözni tanultunk,
lószõrözni, szõni, fonni, gyöngyöt fûzni.

� Lesz a mesterségnek továbbvivõje a családban?
� Valószínûleg a most 11 éves leányom, aki minden segítség nélkül

évek óta már nagyon szép mézeskalácsokat készít, rendkívül finom,
ízléses és aprólékos díszítést alakalmazva. Sõt, tavaly Szombathelyen
a karácsonyfadísz-készítõ pályázatról különdíjat is hozott.

� További terveid?
� Idén megkaptam a Natúrpark elismerõ címét véglegesen, mivel

elõtte 3 évig is mindig megkaptam, ami azt jelenti, hogy a réztábla
végérvényesen nálam marad. Ha jövõre ismét kiírják a pályázatot,
újra jelentkezem, de pályamunkám már egy más technikával készülõ
termék lesz, azzal is szeretném ezt a díjat megszerezni.

A tanítást nagyon szeretem, az én életelemem a díszletek, jelmezek
készítése, a semmibõl látványosat, szépet létrehozni � a gyerekekkel
együtt.

vvv

Vértes Ildikó 1967. január 15-én született Veszprémben.
Biológia-rajz szakos tanárként szerzett diplomát, Kõszegen a Béri

Balog Ádám Általános Iskolában tanít.
1984 óta foglalkozik mézeskalácsossággal, azóta számtalan

kiállításon vett részt, külföldön Franciaország, Ausztria,
Németország és Lengyelország több városában is megcsodálhatták
munkáit.

Szakmai díjak, elismerések: 1989. Országos Népmûvészeti
Kiállítás, bronz plakett; 1991. Pro Renovanda Cultura Hungariae,
jutalom; 1991. Népmûvészet Ifjú Mestere; 1994. Vas Megyei Népi
Kézmûves Alkotók Kiállítása, díjazás; 1998. Szombathely
Ajándéktárgy pályázat, elismerés; 2000., 2001. Irottkõ Natúrpark,
elismert termék; 2001. Népi Iparmûvész; 2002. Irottkõ Natúrpark,
elismert termék.

Tagja az Írottkõ Natúrparkért Egyesületnek, valamint a Kõszegi
Mûvészeti Egyesületnek.
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Kávészünet

Simonits Zsolt képviselõvel

Megjelent 2003. december 19-én.

� Kérem mutassa be választó-
körzetét!

� A 8-as számú választókerület
képviselõje vagyok, amely egy
lakótelepi része a városnak, néhány
családi házzal kiegészülve. Nem
igazán választható szét a kettõ, bár
a lakótelepnek megvannak a maga
sajátosságai.

� Hányadik alkalommal képviselõ?
� Elõször indultam az önkor-

mányzati választásokon, és nagyon
örülök választóim bizalmának, mert
sikerült elsõ nekifutásra a
képviselõ-testületbe kerülnöm. Pártpolitikai szinten soha nem
politizáltam, de azokkal az értékekkel azonosulok és értek egyet,
amelyeket a Fidesz, az MDF és a MKDSZ képviselnek. A Pénzügyi
Bizottságnak és a Kulturális Oktatási és Sportbizottságnak is tagja
vagyok.

� Melyek a fõbb gondjai a választókörzetében élõknek?
� A lakótelep sajátossága, hogy több generáció él együtt nagyon

kis helyen, és ez sajnos számos feszültség forrása. Az utóbbi idõben
több emeletes lakóház tetõtér-beépítése valósult meg. Maga a
lehetõség nagyon jó, mert így viszonylag talán elfogadható áron
tudnak a fiatalok lakáshoz jutni. Folyamatos ez a program, arról
azonban nem szabad megfeledkezni, hogy amikor ezt a lakótelepet
tervezték, akkor egy bizonyos létszámra tervezték, és már most is
nyilvánvaló, hogy az autók parkolása, a biciklik tárolása nagy
problémákat jelent hamarosan. A közlekedésrõl, forgalomról már
nem is beszélve.

A megoldást célzó városrendezési tervek megvannak ugyan, csak
hát a sokat emlegetett anyagi korlátok határt szabnak ezeknek az
elképzeléseknek is.

Problémát jelent több lakóépületnél a gázvezeték hiánya. Ez
ügyben már felvettem a kapcsolatot a lakásszövetkezet elnökével,
de egyáltalán nem biztos, hogy sikerül eredményt elérni, ugyanis
sok lakó arra hivatkozik, hogy villanytûzhelyeikbe és
villanykályháikba már nagyon sok pénzt fektettek, ezért most nem
kívánják a gáz-bevezetés költségeit is magukra vállalni, a
természetesen ezzel járó felszerelések, berendezések költségeivel
együtt. Tehát itt inkább arról van szó, hogy maguk a lakók tudják
nagyon nehezen összeegyeztetni érdekeiket, ezért a megoldás
valószínûleg még várat magára.

� Milyen módon tud hatékony kapcsolatot tartani választóival?
� Annak ellenére, hogy 9-es választókerületben lakom, rendkívül

jó a kapcsolatom választóimmal, hiszen sokáig éltem a körzetemben
lévõ Írottkõ utcában, tehát jól ismerem az ottani szûk környezetet.
Jelenleg is ott lakó rokonaim, barátaim és régi ismerõseim révén is.
Ezen kívül több mint 11 éve dolgozom a Szerencsejáték Rt-nél, tehát
ott is megtalálnak az emberek. A munkahelyemre gyalogosan járok,
így útközben rendszeresen megszólítanak, sõt a játszótéren, amikor
a gyerekeimre felügyelek, gyakran intézek ügyeket mobil telefonon
keresztül. A hozzám fordulóknak mindig szeretnék azonnali tanácsot
adni, megoldási lehetõséget javasolni. Leginkább szociális
kérdésekben, mert úgy látom, ott vannak jelenleg körzetemben a
legnagyobb gondok. Annak ellenére, hogy nem vagyok tagja annak
a bizottságnak, a szociális rendeletet fejbõl tudom, de legalább olyan
szinten, hogy az adott probléma esetén mi a teendõ, és kihez kell
fordulni, illetve milyen lehetõségek vannak. Természetesen, ha nem
tudok rögtön választ adni, akkor a legrövidebb idõn belül utánanézek
a megoldásnak.

� Az 1 millió forint �ügyében� mi az álláspontja?
� Egyértelmûen az Írottkõ utcai játszótér felújítására lenne szükség

elsõsorban. Fontos lenne az ottani játékokat balesetmentes, az
elõírásoknak megfelelõ játszóeszközökre cserélni. Tárgyalásaim
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során kiderült, hogy ez körülbelül 2 millió forintból megoldható
lenne. Eredetileg úgy volt, hogy ez az 1-1 millió tovább is vihetõ,
göngyölíthetõ, tehát érdemes lenne összevonni két évet és akkor
már meg lehetne valósítani ezt az elképzelést. Sajnos, ez ügyben
teljes a bizonytalanság. Ennek ellenére bizakodó vagyok.

� Mi az, amit máris büszkén említhet?
� Látványos sikerekrõl egyelõre nem számolhatok be. Mivel még

csupán egy év telt el, ez számomra egy kicsit inkább tanulási idõszak
volt, de az elsõ fél év mindenképpen. A ciklus végén viszont
szeretném majd elmondani választóimnak, hogy sikerült egy kétszer
20 lakásos szociális bérlakást felépíteni a körzetben, az SOS-
Gyermekfalu szomszédságában, amelyre már vannak konkrét
elképzelések. Arra kell csupán várnunk, hogy az erre vonatkozó
törvény megvalósuljon, akkor aztán le lehet ülni a vállalkozókkal
tárgyalni. Bár itt is sok a bizonytalansági tényezõ, mint lehetõséget,
nem szabad elvetni, nyitottnak kell lenni rá. Ha ugyanis a feltételek
adottak lesznek, élnünk kell vele, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy
az elmúlt 12 év alatt a Meskó utcai bérlakásokon kívül más szociális
bérlakást nem sikerült építeni a városban. Talán márciusban a
Parlament elfogad egy olyan törvényt, amely vállalkozói alapon
segítené bérlakások építését fiatalok számára. 2006-ban arról is
szeretnék beszámolni, hogy a strandot is sikerült felújítani, ebben a
témában a képviselõtestület valamennyi tagjának fontos szerep jut,
mert megvalósulásához mindenkinek a szavazatára szükség van.

� Mit szeretne még elmondani képviselõi munkájával
kapcsolatban?

� Bár a különbözõ bizottsági ülések mindig is nyíltak voltak, azt
nemigen tudtuk, mikor melyik bizottság milyen témában tárgyal.
Kértük a jegyzõ urat néhány hónappal ezelõtt, hogy a jövõben errõl
tájékoztasson bennünket. Kérésünknek õ örömmel eleget tett, így
akinek a testület tagjai közül ideje engedi, és érdekli egy-egy téma,
részt vesz ezeken az üléseken. Az ülést mindenkor a bizottsági elnök
vezeti, tehát egy külsõ tag akkor szólhat hozzá, ha erre engedélyt
kap tõle. Természetesen a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
meghatározottak szerint. Már többször elõfordult, hogy külsõ tagnak

is volt olyan javaslata, amit aztán elfogadtak, beépítettek
döntéseikbe, javaslataikba, elõterjesztéseikbe.

Jónak tartom az információszerzésnek ezt a módját, mert ezáltal
szakmai bizottság elõtt tájékozódhatunk, nem csak a �száraz� anyag
áll rendelkezésünkre, tehát átgondoltabban, felelõsségteljesebben
dönthetünk.

vvv

Simonits Zsolt 1967. május 5-én született Kõszegen. A
Szerencsejáték Rt. Kõszegi kirendeltségének vezetõje. Hobbija a
labdarúgás.

Simonits Zsolt
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Kávészünet

Raposa Helga képviselõvel

Megjelent 2004. január 16-án.

� Második alkalommal indultam
a választásokon FIDESZ-MDF-
MKDSZ színekben, a 9-es
választókörzetben, elõször 1998-
ban. Mivel 2002-ben pártlistáról
kerültem be, ezért nincs körzetem,
tehát a városban bárhol lakó
emberek fordulhatnak hozzám
problémáikkal, ilyenkor az adott
körzet egyéni képviselõjével
igyekszem konzultálni. A Kõszegen
élõ emberek gondjait inkább a
városrészek határozzák meg. Az
újabb részeken például még nincs megfelelõ és teljes közmûhálózat,
a régieken már teljesen elavultak ezek, és szinte azonnali felújításra
szorulnak. A lakótelepen pedig hamarosan elérkezik az ideje, hogy
tetemes összegeket fektessenek bele ezekbe a munkálatokba. Jó
dolognak tartom a tetõterek beépítésével együtt járó felújításokat,
de ahol eddig kevesebb lakó nem tudott megegyezni fontos
kérdésekben, ezután a több vajon eredményesebb lesz...?

� Milyen módon tud hatékony kapcsolatot tartani választóival?
� Fogadóórákat nem tartok, erre tapasztalatom szerint nem is igen

lenne igény, mivel Kõszeg kis város, mindenki ismer, így akár az
utcán, vagy üzletben, vagy a fodrásznál, a varrónõnél is gyakran
megállítanak. Szociális Gondozási Központ Családsegítõ
Szolgálatnál dolgozom, ahová az egész városból jönnek emberek,
és a munkámhoz az is hozzátartozik, hogy gyakran én megyek ki a
családokhoz. Tehát naponta járom az egész várost. A Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak is tagja vagyok, ezért foglalkozásomból,
hivatásomból adódóan az én szemem, fülem, szívem inkább a

szociális kérdésekre nyitott, inkább ezekre a problémákra vagyok
beállítódva. Ha szociális ügyekben fordulnak hozzám, akkor azonnal
kell tudnom a választ, ilyenkor nem mondhatom azt, hogy majd
utánanézek. Naprakésznek kell lennem. Tulajdonképpen reggel 8-
tól délután 4-ig is ez a feladatom. Munkanélküliség, munkahelyhiány,
a közüzemi díjak magas volta a legfõbb problémák. A gyerekeknek
nincsenek megfelelõ játszótereik, nincs városunkban ifjúsági cen-
trum, ahol a fiatalok színvonalasan tölthetnék el a szabadidejüket.
A generációs problémák is mindennaposak.

� Mire büszke, amióta képviselõ?
� Nem igazán jegyzem a sikereimet, �csupán� igyekszem

képviselõi munkámat lelkiismeretesen végezni. Nem vagyok büszke
magamra, ha a vállalt tisztségemmel járó feladatokat végzek el. Jó
érzés, ha segíthettem, de ennyi és nem több! Dolgozom, részt veszek
a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájában, még ha a testületi
üléseken nem is szólok hozzá gyakran. A bizottsági üléseken ugyanis
általában minden eldõl, az elnök mondja el a közös álláspontunkat.
Amióta megkapjuk a többi bizottság napirendi pontjait, igyekszem
részt venni azok ülésein is, ha idõm engedi. Nekem, mint kezdõ
képviselõnek ez különösen hasznos. Sok kérdésnek van már
elõzménye az elõzõ ciklusból is, ezekrõl is ott tudok tájékozódni.
Örömmel említhetem, hogy megnyertük a szociális bérlakás építési
pályázatot a régi határõr laktanya területén, és igazi, kézzelfogható
eredmény lenne, ha a karácsonyt már mind a 40 család az új
lakásában ünnepelhetné. Jelenleg egy szociális bérlakásra 28
jelentkezõ van, tehát ezzel a lehetõséggel valószínûleg
megoldódhatnának a városban a legsúlyosabb lakásgondok.

� Az utóbbi idõben több népszerûtlen döntést hozott a testület...
� Szerencsére úgy tapasztalom, hogy képviselõtársaim döntéseit

nem a pártérdekek befolyásolják. Viszont az a kívülállók számára
meglepõ lehet, hogy bár mi jobboldaliak vagyunk többségben, mégis
a baloldali kormány döntéseinek megfelelõen szavazunk. Vagyis az
úgymond �nép-sanyargató� intézkedéseivel szinkronban döntünk.
Sajnos így kell tennünk, és meghoznunk a saját önkormányzati
határozatainkat. Dehogyis akarnánk mi megszavazni például a magas
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vízdíj- vagy gépjármûadó emelést, de ha nem tesszük meg, akkor a
hiányzó összegeket az önkormányzatnak kellene kifizetnie, amire
köztudomásúan nem lesz keret. Tulajdonképpen tehát ebben az
értelemben nem vagyunk döntési pozícióban, nincs is érdemi
szavazati lehetõségünk. Egyre kevesebb pénzt kapnak az
önkormányzatok, saját magunknak kell kigazdálkodni a plusz
költségeket. Sajnos gyakran azt sem tudjuk, hogy pályázatokra
mennyit tartalékoljunk. Jobbnál jobb pályázatokat írnak ki,
amelyeket hiba lenne kihagyni, bár az adott dolog esetleg ráérne
még néhány évet, de mivel most van rá pályázat, most kell rá
jelentkezni. Aztán néhány hónappal késõbb kiírnak egy másikat,
ami viszont a város számára égetõen sürgõs lenne � mert például
óvodákat vagy iskolákat lehetne belõle felújítani �, tehát abba is
belevágunk... A sorrendiséget mi nem tudjuk meghatározni, vagy
abba beleszólni, sõt a néhány hónappal késõbbi lehetõségekrõl sincs
elõzetesen központi információnk. Az a pénzügyi, gazdasági és
politikai kiszámíthatatlanság, amely ezt a kormányzatot jellemzi,
sajnos rendkívül megnehezíti a munkánkat. Végül is nem kell minden
döntésünket konszenzussal meghozni. Lehetnek vélemény-
különbségek, tulajdonképpen az viszi elõbbre a dolgokat, ha
megismerjük egymás � gyakran eltérõ � véleményét. Szerintem az
eltérõ álláspontok megvitatása viszi elõbbre a dolgokat és az életet,
nem pedig az állandó egyetértés. Persze nem hatalmas vitákra
gondolok ilyenkor, vagy soha nem találkozó álláspontokra.
Természetesen én sem értek egyet mindennel. Akár a koncepciókra,
akár a módszerekre vagy a tájékoztatásra gondolok. Már ha van
egyáltalán információnk. Ugyanis nehéz fél-információkra
hagyatkozva felelõs döntést hozni.

� Sokan kifogásolták nemrégiben a képviselõi tiszteletdíjak
emelésének megszavazását, illetve a képviselõi munkát megélhetési
lehetõségként tüntették fel.

� Nem tudom, engem személyesen nem kérdeztek meg ez ügyben,
bár néhány névtelen, vagyis álnéven íródott �véleményrõl� van
tudomásom. Csak hát nem tudom, mikor és kinek kellene számot
adnom ezek alapján... De ha már szóba hozta elmondanám, hogy én

nem voltam az ilyen mértékû emelést megszavazók között. Nem
azért, mert leértékelném a képviselõi munkát, hanem ebben a
helyzetben, amikor minden arról szól, hogy létszámstop, nincs
béremelés, egyszerûen nem tartottam volna korrektnek magamat,
ha megszavazom. Közalkalmazottként ugyanis naponta saját
bõrömön érzékelem a megszorító intézkedések hatását, ezért egyfajta
meghasonlás lett volna részemrõl ennek elfogadása.

� Önnek a választási kampánya során volt egy, az uniós
csatlakozással kapcsolatos ígérete...

� Az elsõ diplomám szociális munkás képzettséget ad, a második
pedig európai uniós szakértõi végzettséget. A választások elõtt
megígértem választóimnak, hogy sokat szeretnék majd tenni annak
érdekében, hogy Kõszeg minél inkább érezhesse az uniós csatlakozás
elõnyeit, hátrányait annál kevésbé. Nemrégiben örömmel hallottam
a polgármester úrtól, hogy három hónap múlva az eu-referens is
munkába áll a polgármesteri hivatalban. Szeretnék vele minél elõbb
megismerkedni, és együttmûködve, kölcsönösen információkat
cserélve a városért tenni.

vvv

Raposa Helga Kõszegen született 1972. november 3-án. Kõszegen
a Szociális Gondozási Központ intézményvezetõje.

Raposa Helga
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Életképek � azaz az érem harmadik oldala

Megjelent 2004. január 16-án.

Kuntner Ferenc polgármesterré választása óta már több mint egy
év telt el. A hivatalban, a Városházán végzett munkáját inkább csak
munkatársai ismerik, valamint a városi televízió azon nézõi, akik
figyelemmel kísérik a nyilvános testületi ülések adásait. Most egy
másik oldaláról ismerhetik meg olvasóink. A polgármester úrral és
feleségével Szentkúti Zsuzsanna tanítónõvel otthonukban
beszélgettem.

� Tulajdonképpen én voltam, aki
a legjobban ellenezte, hogy Feri
ilyen �posztot� vállaljon � kezdi a
beszélgetést Zsuzsi. � Az elsõ két
alkalommal örültem, hogy nem
választották meg. Aztán, amikor
harmadszor is indult a
polgármesteri címért, úgy
döntöttem, hogy nincs jogom
visszatartani, mert szeretem
annyira, hogy tiszteletben tartom az
elképzeléseit, ambícióit.

� Mennyiben változtatta meg
életüket az, hogy a családfõ
polgármester lett?

� Nagymértékben megváltozott,
természetes, hogy elõtérbe
kerültünk. Kõszegen eddig is sokan ismertek, de azóta még több
emberrel kerülök kapcsolatba. Sokkal �felpörgetettebb�,
eseménydúsabb lett az életünk. Talán a hétvégék menete változott
meg leginkább � ami a családot érinti. Ilyenkor jönnek haza a fiúk
az egyetemrõl � Krisztián 26 éves, Ferkó 20 �, és bizony fáj a

szívem, mert általában ekkor is vannak kötelezõ protokolláris
programok, amelyeken természetesen meg kell jelennünk.
Ugyanakkor nagyon jó lenne velük is lenni. A gyerekeink rendkívül
büszkék apára, és remélem, ezért nem is veszik zokon néha a
távollétünket, bár anyai szívemnek ez mégis szinte megoldhatatlan
problémát okoz.

� Valószínûleg mindenkinek feltûnt, hogy Ön elkíséri férjét
csaknem minden rendezvényre.

� A polgármesteri munka teljes embert kíván, sõt, ez egy közösen
vállalt feladat. Hogy ennek a háttere nyugodt és biztosított legyen,
én úgy ítélem meg, hogy elengedhetetlen a szerepvállalásnak ez a
formája is, ami külföldön már régóta természetes, és hozzátartozik
a közéleti tevékenységhez. Mint a kommunikáció egy része. Feri
nagyon örül neki, hogy nem maradok távol a programokról, és tudom,
hogy szüksége van a jelenlétemre. Bár akadnak emberek, akik ha
eljutnak egy bizonyos szintre, akkor a párjukról szeretnek
elfeledkezni.

Az is fontos, hogy lássák az emberek, hogy biztos �hátország�
van mögötte, harmónia, és egyetértés, amibõl bárki számára
egyértelmûen kiderülhet, hogy valóban, így lehet is a munkát
megfelelõen végezni. Tulajdonképpen ez is egy értékrend. Én humán
beállítottságú, pedagógus vagyok, tehát más hangon, más �nyelven�
tudok megszólalni, beszélgetni az emberekkel, mint õ a mûszaki,
racionálisabb beállítottságával. Feri, bár nem lelkizik látványosan
a problémákon, az emberi sorsok mégis rendkívüli hatással vannak
rá. Rengeteg együttérzés van benne. Például Spanyolországban még
egy bikaviadalt sem tudott megnézni, mert mélyen megrendítette
annak brutalitása.

� Tanítói munkájára milyen hatással van férje tisztsége?
� Amikor bejön az osztályomba, látom a gyerekeken, hogy örülnek

neki. Az õ részükrõl nagyon nagy a tisztelet iránta, felnéznek rá.
Hogy �valaki� lett, és mégis meglátogatja õket. Mindig elmesélik,
hogy �láttuk ám a Feri bácsit az újságban�. Ha õ dicséri meg a
gyerekeket, az számukra rendkívül nagy dolog, és úgy érzem, éppen
ezért szükségük is van rá.
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� Gyakran hallani negatív véleményeket a polgármester úr
munkájával kapcsolatban. Ezek a kritikák eljutnak-e Önhöz, és ha
igen, mi a véleménye róluk?

� Igen, eljutnak, rendkívül nehezen viselem, nem is igazán tudom
kezelni ezt a problémát, és nagyon-nagyon zavar. Rengeteget
�rágódok� rajta, mert úgy érzem, nagyon igazságtalan ez a fajta
megközelítése egy ember munkájának, és jobbító szándékának. Én
tudom, hogy mi van a dolgok hátterében, míg aki felületes, csupán
a kritizálható pontokat támadja, sajnos, nemegyszer rosszindulatúan,
és szakmai hozzáértés nélkül. Pedig õ tényleg igyekszik
lelkiismeretesen tudása legjavát adni Kõszeg érdekében. Mindig is
tele volt ötletekkel, elképzelésekkel, hiszen itt született, itt él több
mint ötven éve, ismeri a gondokat, és keresi a lehetõségeket.
Szociológusi végzettségét is azért szerezte az egyetemen mérnöki
diplomája mellé, hogy még több és sokoldalúbb képzettséggel legyen
képes a város problémáit megoldani. Ezért is ráz meg engem lelkileg
egy-egy ilyen kritika. Sajnálom is õt, mert nem érdemli meg, és
nagyon-nagyon féltem.

� A család szeretetteljes és aktív támogatása nélkül nehéz lenne
ezt a pozíciót betölteni. Hogyan tudják támogatni, mivel?

� A feleségem elmondta, ez egy közösen vállalt ügy � veszi át a
szót a polgármester úr. � Õ úgy segít engem, hogy biztosítja a
háttérben a feltételeket a nyugodt, felelõsségteljes munkához.
Amikor a hivatalból hazaérek, már rendben van a lakás, kész a
vacsora, és már semmi mással nem foglalkozik, csak velem � bár
régen közösen végeztük a házimunkákat. Fontos, hogy ha az ember
hazajön, akkor olyan háttere legyen, hogy regenerálódni tudjon. Ezt
úgy oldjuk meg, és az igazi megnyugvást az biztosítja számomra,
hogy leülünk, és megtárgyaljuk a napi történéseket. Mi persze azelõtt
is nagy beszélgetõk voltunk. Soha nem múlt el nap anélkül, hogy
Zsuzska ne számolt volna be arról, mi volt az iskolában. Azelõtt a
terveimmel voltam elfoglalva, amelyekhez rendszeresen kaptam tõle
tanácsokat, ötleteket, és erre mindig számítottam, számíthattam is.
Most még többet beszélgetünk. Érdekes és fontos, hogy õ más
oldalról nézi-érzi az embereket. Azokban a kérdésekben is

gondolkodik � gyakran helyettem �, amelyek a formalitások világába
tartoznak, mivel én nemigen adok a külsõségekre. Ezért is hajlamos
vagyok sok minden mellett elmenni, pedig ezen a szinten a
külsõségeknek is fokozottan meg kell felelni. Egyébként
naplószerûen leírjuk a gondolatainkat, hogy késõbb ne merüljenek
feledésbe.

� A napi munka után hogyan kapcsolódik ki?
� Nagyon szeretünk játszani, erre szükségünk is van, mert ilyenkor

az ember �kiélheti� gyermeki hajlamait, és úgy is viselkedik. Nagy
kártyások vagyunk, baráti társasággal vagy a fiúkkal és a barátnõikkel
együtt szoktunk kanasztázni, Activityzni. De minden új társasjátékra
fogékonyak vagyunk. Ezek azok az élethelyzetek, alkalmak, amikor
az ember a másikkal teljesen nyugodt körülmények közt és
következmények nélkül veszekedhet, aztán ha vége a játéknak, akkor
az élet visszatér a régi kerékvágásba, mintha nem is történt volna
semmi az életünk harmonikusan mûködik tovább. Az az ember, aki
játszani szeret, az életét is vidámabban fogja fel.

� Bõvült-e a baráti körük azóta, hogy polgármester lett?
� Eddig sem volt nagy a baráti körünk, bár ez nem jelenti azt,

hogy nem vagyunk barátkozó típusúak. Inkább csak éltük a magunk
életét. Attól a körülménytõl, hogy polgármester lettem, ez a helyzet
egyáltalán nem változott meg. Sem több, sem kevesebb a barátaink
száma, tehát ebben a tekintetben ugyanúgy zajlik minden, mint régen.
Egy baráti házaspárral van színházi bérletünk, és különbözõ zenei
rendezvényekre is eljárunk.

� Mi a hobbija?
� A tervezés, ami tökéletes kikapcsolódást jelent számomra.

Gyûjtöm a zenei CD-ket, a 60-as, 70-es évek zenéit szeretem. Káros
szenvedélyem nincs, nem iszom, nem dohányzom, inkább ilyesmire
költöm a pénzt. Ha jó az idõ, akkor a kertben teszünk-veszünk, és
sokat biciklizünk. Szeretünk gombázni, mihelyt lehet a hegyekben
csavarogni, akkor máris útnak indulunk. Szeretünk kirándulni,
utazgatni, leginkább a körutazásokat kedveljük. Szerencsések
vagyunk, mert azonos az érdeklõdési körünk, ugyanazokat a dolgokat
szeretjük. Csütörtökönként focizni járok. A tévé egyáltalán nem

Kuntner Ferenc
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meghatározó az életünkben. Zsuzsi is inkább olvas tévézés helyett,
vagy kedvenc virágait dédelgeti. Ha éppen nem süt-fõz, az ugyanis
nagy szenvedélye, és ezért az egész család rendkívül hálás neki.

� Amióta polgármester lett, fedezett-e fel feleségében új
tulajdonságokat?

� Az új helyzet õt nem változtatta meg. Azt hiszem, ez az igazi
felfedezés. Sok ember, ha valamilyen szintre kerül, megváltozik, és
elveszíti addigi egyéniségét, mert úgy érzi, hogy az új poszttal neki
is meg kell változnia. Zsuzska ugyanolyan maradt, ugyanolyan
szerény, és ugyanúgy kommunikál az emberekkel, mint régen,
polgármesterségem ideje elõtt. Egyáltalán nem akart ettõl kezdve
az elsõ vonalba betörni, és abban az értelemben first ladyt játszani,
mint ahogyan azt sokan elképzelik, vagy tennék hasonló helyzetben,
hogy ebbõl tõkét kovácsoljanak.

Õ a pedagógusi pályáján minden pillanatban produkálja magát a
gyerekek elõtt, megtalálta valódi hivatását, amelyben nagyon-nagyon
boldog, folyamatos sikereket ér el, és egyáltalán nincs szüksége e
mellett még több lehetõségre. Ami esetleg kis változást jelent, hogy
legfeljebb többet jár fodrászhoz.

� Fiainak vannak-e politikai ambíciói?
� Õk a saját szakmájukkal vannak elfoglalva, számukra most ez

a legfontosabb. Valamilyen szinten mindkettõjüket érdekli a politika,
és megfelelõen tájékozottak is. A történések mellett nem mennek el
szótlanul, mindig van véleményük. A kirekesztést és az egyéb
szélsõségeket ugyanúgy nem szeretik, mint mi. Politikailag számukra
nincs jobb-, és nincs baloldal. Az igazságot keresik, mentesek az
elõítéletektõl és ez határozza meg a gondolkodásukat, tetteiket. Mi
soha nem befolyásoltuk õket a nézeteik kialakításában. Azokat nekik
kell kialakítaniuk a saját értékrendjük alapján, hiszen az életüket
maguk élik meg.

Természetesen elõfordulhat, hogy talán negyven éves koruk felett
� ami már köztudottan a bölcsesség korának kezdete � vállalnak
közéleti funkciót annak érdekében, hogy a világ szebbé, jobbá
tételében ilyen módon is szerepük lehessen.

vvv
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Információs fórum, polgári mûhely

Megjelent 2004. január 16-án.

A Kõszegi Polgári Kör már több mint másfél éve tevékenykedik
a város közéletében. Básthy Bélával, a társaság egyik meghatározó
egyéniségével beszélgettem tevékenységükrõl.

� Mikor alakult a Polgári Kör?
� 2002 májusában megkeresett

minket Molnár Pál, a Heti Válasz
újságírója, mivel a lap a
kormányváltás után nehéz helyzetbe
került, és a példányszám
növelésének céljából bemutatkozó
fórumok, író-olvasó találkozók
szervezésébe kezdett. Ezzel
párhuzamosan Orbán Viktor Dísz
téren elhangzott felhívása után
többen felvetették, hogy szervezzük
meg a Kõszegi Polgári Kört. Az elsõ
találkozót 2002. május 31-én Zsolt bátyám szervezte, és ezen
vendégként vett részt Molnár Pál. A találkozón mintegy hetvenen
jelezték, hogy részt vennének egy polgári kör munkájában, és azóta
is sokan csatlakoztak. Megalakulásról jogi értelemben nem
beszélhetünk, mert nincs rögzített mûködési szabályzatunk, inkább
a barátság, a közös értékrend és a közös gondolatok tartanak össze
bennünket. Polgári körünk tehát egy informális társulás, a hasonlóan
gondolkodó emberek beszélgetõ és cselekvõ köre. Így amit én most
elmondok, az sem tekinthetõ egy meghatározott névsorral rendelkezõ
szervezet állásfoglalásának, mert elképzelhetõ, hogy sokan közülünk
más véleményen vannak.

� Tehát a Kõszegi Polgári Kör a 2002. évi országos választások
eredményeként jött létre?

� Igen, elmondható, hogy az országos választási eredményeket
követõ felháborodás, megdöbbenés és tenni akarás hozta össze az
embereket. Sokan gondolták úgy, hogy ha már fordulat történt a
�magasabb� politikában, akkor tenniük kell annak érdekében, hogy
ez a városi választáson se az eredmények, se a módszerek
vonatkozásában ne ismétlõdhessék meg. Másrészt az emberek
keresni kezdték a hasonlóan gondolkodók társaságát. Ebben szerepet
játszhatott az is, hogy a polgári értékrendet követõ embereknek szinte
nem maradt médiafórumuk, hiszen ezek �kitakarítása� országos
szinten nagyon gyorsan lezajlott. Történt tehát egy fordulat, amely
után nagyon sok ember úgy érezte, ki kell állnia az általa támogatott
polgári értékek, elvek, illetve célok mellett, és ezt a munkájával,
nevével együtt vállalnia kell.

� A helyi közéletben milyen szerepet játszik a polgári kör?
� Én elsõsorban információs fórumnak, illetve polgári mûhelynek

tekintem. Célja, hogy tájékoztasson, felhívja a figyelmet azokra az
eseményekre, kezdeményezésekre, amelyeket jónak, hasznosnak
vagy éppen problémásnak ítélünk meg. Ugyanakkor magunk is
kezdeményezünk, illetve segítjük a velünk gondolkodók ötleteinek
megvalósulását. Részt kívánunk venni a helyi közéletben, fõleg azzal,
hogy bemutatjuk értékrendünket, és mindazt, amit fontosnak tartunk.
A kör által szervezett programok demokratikusan alakulnak,
mindenkinek lehetõsége, hogy jó ötleteihez megkeresse a
támogatókat, segítõket. Tehát nincs egy kinevezett irányító személy,
aki megmondja, hogy mi történjen. Rendszeresen szervezünk
elõadásokat és beszélgetéseket ismert közéleti személyiségekkel,
vendégünk volt így Bencsik András, Pilhál György, Fritz Tamás,
Makovetz Imre, Tóth Gy. László, Molnár Tamás, Harrach Péter,
Latorcai János és Fábián Gyula. Könyvbemutatókat is szerveztünk,
a Gulágot megjárt Rózsás János, és a rádió munkatársa, dr. Martinkó
Károly is bemutatta nekünk könyveit. Szerveztünk Pünkösdhétfõi
játszót a gyerekeknek, és mindenképp meg kell említenem a Szûcs
Iván által rendezett irodalmi esteket is. Ezek a programok szinte
mind más-más kezdeményezõ személyhez köthetõk.
Rendezvényeinkre számos érdeklõdõ jön el, talán a másként
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politizálók közül is. A polgárokat bíztatjuk a nemzeti ünnepeken
való részvételre, mert fontosnak tartjuk az embereket összekötõ,
összehozó, a nemzet akaratát fókuszáló eseményekrõl való
megemlékezést. Néhány ilyen emléknapot a jövõben szeretnénk
jobban hangsúlyozni. Tavaly elõször emlékeztünk meg a
kommunizmus áldozatairól, örülnénk, ha ez hagyománnyá válna.
Szeretnénk, ha nagyobb figyelem kísérné a Trianon Társaság
megemlékezéseit is.

� Hogyan szerezhetnek tudomást az érdeklõdõk a programokról?
� Azokhoz, akik megadják nekünk a címüket, minden hónapban

eljuttatunk egy hírlevelet. Ebben saját programjaink mellett mások
rendezvényei is szerepelnek, melyekrõl úgy gondoljuk, hogy
értékesek, és érdemes rajtuk részt venni. Megkerestünk másik, a
megyében mûködõ polgári köröket is, valamint egyéb értékalapú
mûhelyeket, ahol hasonló témákról hasonló megközelítésben
gondolkodnak, és igyekszünk tõlük, róluk is információkat szerezni.
Létrehoztunk egy honlapot, ez most kezd igazából �felpörögni�. Míg
hírlevelünk elsõsorban kõszegi vonatkozású, a honlap megyei szintû,
és valójában úgy mûködik, mint egy internetes faliújság. Nagyobb
rendezvényeinkrõl természetesen a sajtót is tájékoztatjuk.

� Mivel a polgári kör egyelõre nem hivatalos szervezet, vagy
egyesület, amelynek elnöke vagy titkára a vezetõ, Te minek tekinted
magad ebben a baráti társaságban?

� Meghatározó tevékenységünk a tájékoztatás és szervezés, ezért, ha
azt mondom, hogy olyan a polgári kör, mint egy pályaudvar, ahová ki-
be futnak a vonatok, esetünkben a rendezvények ötletei, adatai, akkor
leginkább egy váltókapcsolóhoz vagy forgalom-irányítóhoz
hasonlíthatnám magam, de hogy honnan, merre mennek a vonatok, azt
nem én döntöm el. Van egy szûkebb aktív, stabil bázisunk, akikkel
havonta tartunk összejöveteleket. Itt egyrészt elbeszélgetünk egy-egy
pohár bor mellett, másrészt elõkészítjük a soron következõ programokat,
tennivalókat. Természetesen ennél többen vannak olyanok, akikre
szükség esetén számíthatunk, de a gátakon is többen dolgoznak árvíz
idején, mint nyugalmas idõszakban. Biztos vagyok benne, hogy ha
megindul az �áradás�, akkor majd megjelennek a gátõreink is.

� Úgy tudom, hogy a �kezdetekkor�, azaz induláskor lényegesen
nagyobb volt az aktivitás, többen vettek részt az összejöveteleken.
Lehet, hogy az úgynevezett lemorzsolódás oka fásultság lehet,
esetleg az, hogy az emberek a választások óta eltelt idõben
beletörõdtek a néhány évig még megváltoztathatatlannak tûnõ
dolgokba?

� Én azt gondolom, hogy mindenhol többen vannak az elején,
ezért ezt sem tragédiának, sem meglepõ jelenségnek nem tekintem.
Aktivitáscsökkenés? Most is havi 4-5 új érdeklõdõ jelentkezik, aki
szeretne tájékozódni programjainkról, rendezvényeinkrõl. Fásultság?
Nem hiszem. Az emberek élik a mindennapi dolgos életüket, és
éppen eléggé el vannak foglalva saját egyéni és családi
problémáikkal, de szerencsére szép számban vannak olyanok, akik
rendszeresen jelentõs idõt szentelnek a polgári körnek. Nyilván a
választás elõtt úgy tûnt, hogy szükség van gyakoribb találkozásokra,
beszélgetésekre, ez jelentõsen megemelte az aktivitást, hiszen
készültünk valamire.

� Milyen �jövõkép� fogalmazódik meg Benned a polgári körrel
kapcsolatban?

� A polgári kör nem egyetlenegy pártnak a támogatására esküdött
fel, bár a Polgári Szövetség csapatából bejutott képviselõk
rendszeresen tájékoztatnak minket a helyi történésekrõl. Fontos,
hogy az emberek a �jobboldali sokpártrendszerben� megismerjék,
és pozitívan lássák egymást, és adott esetben közösen tudjanak
cselekedni. Körünkben lehetõségük van arra, hogy beszéljenek a
város dolgairól, megismerjék a helyi demokrácia mûködését,
megértsék, hogy mi történik körülöttük, velük, és aktív résztvevõi
lehessenek a közéletnek. Az érdekérvényesítés fórumainak és
rutinjának kialakítása körünknek egyik nagyon fontos célja lehet a
jövõben. A társadalomnak Kõszegen is nagy problémája, hogy bár
jogállamban élünk, mégsem tudunk élni a jogainkkal. Fontos, hogy
az emberek megismerjék jogaikat, lehetõségeiket, ha pedig úgy érzik,
hogy mások visszaélnek jogaikkal, helyzetükkel akkor az ellen
emeljék fel a szavukat, és ha egyedül gyengének bizonyulnak, akkor
együtt mozduljanak. Gondoljunk csak arra, milyen állapotban
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vannak az országban a szakszervezetek, a munkavállalók
érdekérvényesítési fórumai. Ezek jól szemléltetik a társadalom egyéb
területeinek jelenségeit is. Nagy szükségünk van új, és régi, de
mûködõ közösségi színterekre, fórumokra. Az embereknek
mûhelyekre van szükségük, hogy nézzenek végre egymásra, és tudják
megfogalmazni a számukra fontos dolgokat. Olyan környezetre van
szükségük, ahol megszólalhatnak, ahol kipróbálhatják magukat, ahol
megtanulják megfogalmazni gondolataikat. Úgy gondolom, hogy a
polgári körök ennek kiválóan alkalmas színterei lehetnek.

vvv
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ahol 1 hónapot töltött el a Nyári Akadémián. Ugyanabban az
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A 353. sz. Chernel István Cserkészcsapat parancsnoka, a Kõszegi
Testvérvárosi Egyesület alelnöke és a Kõszegi Római Katolikus
Egyházközségi Képviselõtestület választott tagja.
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Kávészünet

Petkovits Sándor képviselõvel

Megjelent 2004. február 13-án.

� Második alkalommal kerültem
a képviselõ-testületbe. Független-
ként, a kisebbségi kompenzációs
listán szereztem mandátumot, ebbõl
adódóan természetesen képvisel-
nem kell a kõszegi horvátok,
valamint az összes városunkban élõ
kisebbség érdekeit is. A lakótelepen
élek, ahol számos olyan probléma
vetõdik fel, ami speciálisan ezen a
területen jelentkezik. A jellemzõen
városüzemeltetési gondok
megoldásához általában közvet-
lenül keresem meg a városgondnok urat. Jelenleg az egyik
legnagyobb problémának a távfûtéses lakásokban élõk
kiszolgáltatottságát tartom.

� Hogyan tartja a kapcsolatot választóival?
� Horvát választóimmal havonta legalább két alkalommal

találkozunk a horvát klubban a horvát szentmiséket követõen. Mások
számára a munkahelyemen szinte állandóan elérhetõ vagyok, otthon
is gyakran csörög a telefonom. Mindenesetre fontolgatom annak
lehetõségét, hogy az intenzívebb kapcsolattartás érdekében át kellene
térni a képviselõi fogadóórák rendszeréhez.

� Mire büszke?
� Inkább sikereket és kudarcokat említenék, amelyek mindig

egyidejûleg és párhuzamosan vannak jelen. Nem is magamról
beszélnék elsõsorban, hanem inkább az egész testület munkájáról,
eredményeirõl és kudarcairól. Összességében örülök, hogy az elmúlt
évben a fejlesztések nagyobb hangsúlyt kaptak, de annak már
kevésbé, hogy ezek pénzügyi megalapozottsága kívánni valót hagyott

maga után, a költségek nyomon követése is háttérbe szorult. Gyakran
elõfordult, hogy nem volt kontaktus a hivatalon belül mûszaki és
pénzügyi tekintetben. Emiatt aztán a közeljövõben szervezeti
változtatásokra kényszerülünk, hiszen az említetteket összhangban
kell végezni, nem fordulhat elõ a jövõben, hogy �elõreszaladunk�
mûszaki vonalon, majd anyagilag nem tudjuk követni a terveket.
Rendkívül nagy gondnak tartom, hogy a testület döntéseiben a
pénzügyi szemlélet nem érvényesül kellõ hangsúllyal. Tehát
születnek kezdeményezések képviselõi és hivatali szinten, csak
sajnos a hozzájuk tartozó lehetõségek mérlegelése nélkül, holott
csakis azokkal összefüggésben szabad tervezni, gazdálkodni. Ennek
ellenére apró sikerként tartom számon, hogy némely döntésünkben
bizonyos fokig mégis sikerült szempontjaimat érvényesíteni. Ilyen
például a lakásrendelet, amelyrõl valamennyien tudtuk, hogy
változtatni kell rajta, mert az élet és a gyakorlat már túlhaladta. A
lakbérrendeletet szintén módosítanunk kell, de majdnem úgy
vezettük be, hogy nem modelleztük a hatásait. Eredmény, hogy végre
� 13 év után elõször � a képviselõk hozzájuthattak a polgármesteri
hivatal részletes költségvetéséhez. Ugyanis mindezidáig tabunak
számított. Örülök, hogy az elmúlt évben a nagy vihart kavart
hulladékgazdálkodási ügyben sikerült végül is egy, az alapjaiban
szerintem hibás elképzelést úgy módosítani, majds elfogadni, hogy
azért a fürdõvízzel nem öntöttük ki a gyereket. A politikai felhangok
után talán mégiscsak érvényesülhettek a szakmai szempontok.
Örülök annak is, hogy az elmúlt évben a város kitüntetettjei között
helyett kaphatott a vállalkozási szféra egy képviselõje is. Ez azért
fontos, mert már úgy tûnt, hogy a gazdasági élet területen Kõszegen
nincs is teljesítmény. Kudarcnak tartom ugyanakkor, hogy tavaly
elmaradt a legnagyobb adófizetõk, a virilisták köszöntése.
Problémának tartom, hogy a testület tagjainak még mindig nem
sikerült összecsiszolódniuk. Megjegyzem, a korábbi ciklusokban
ez sokkal hamarabb megtörtént. Sajnos máig nem szûnt meg a
kérdések, problémák politikai alapú megközelítése � a szakmai
rovására. Tehát úgy érzem, hogy a testület túlpolitizált, és nagyon
hiányoznak közülünk régebbi, meghatározó egyéniségek is. Hadd
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említsem például Mátrai tanár urat, akivel bár óriási vitáink adódtak
rendszeresen, mégsem személyeskedtünk soha, egyikünk sem vonta
kétségbe a másik jóindulatát és a vitákat soha nem követték lejárató
kampányok. Ezt jelenleg nem lehet elmondani. Annak viszont
nagyon örülök, hogy a pénzügyi bizottság � amelynek elnöke vagyok
� hamar eggyé kovácsolódott. Már néhány ülés után olyan légkör
alakult ki � ez korábban is jellemzõ volt erre a bizottságra �,
amelyben nem pártpolitikai szempontok szerint, hanem amennyire
csak lehet, szakmailag közelítjük meg a kérdéseket. És bármennyit
is vitázzunk, tiszteljük egymás véleményét. Sõt, utána barátságban
mindig el tudunk menni még közösen egy-egy pohár sörre vagy
egy-egy pohár borra, aztán esetleg még tovább folytatjuk a
beszélgetést. Hatalmas kudarcként tartom számon a 2004 évi
költségvetési koncepció tárgyalását. Ezt úgy értem, hogy amikor a
koncepciót kellett volna elfogadnunk, helyette elfogadtuk a
koncepciótlanságot. Egyetlen olyan javaslat sem tudott átmenni a
testületen, amely elõremutatott volna, és a tetemes hiány csökkentése
érdekében valamilyen megoldást keresne. Helyi költségvetési
reformunk úgy akadt el, hogy igazából el sem indulhatott. Az
elõkészítõ munkákba bizonyos mértékig bevont a polgármester
úr, tehát abban részt vettem. Az általa elõterjesztettek nagy részével
egyetértettem, és ma is egyetértek. Az elõterjesztés végig arról
szólt, hogy �vizsgáljuk meg, nézzük meg�. Viszont ezen a bizonyos
testületi ülésen kimondatott, az, hogy még csak ne is
gondolkodjunk a változtatásról. Ez pedig már-már orwelli.
Alapvetõen a nagyon erõs intézményi lobbi sikerének tartom �
amely nagyon jól megszervezte magát ama bizonyos
közmeghallgatásra � hogy ez történhetett. Sikeresen befolyásolták
a hozzászólók a képviselõket. Számomra leginkább az volt
megdöbbentõ, hogy elõremutató javaslatot viszont egyikük sem
tett. Csupán az hangzott el, hogy mit nem akarnak, de javaslat
arra, hogy mit kellene tenni helyette, nem volt. Ez rendkívül
elgondolkodtató, bár tudom, hogy az elképzelés megvalósulása
komoly érdekeket sértene... most. De távolabbra is kellene látnunk,
méghozzá szemellenzõ nélkül.

� Kifejtené részletesebben?
� Egy nagyon súlyos következményekkel járó elképzelés

fogalmazódott meg: a mûködési költségeket a jelenlegi
intézményrendszer változatlansága mellett, akár a fejlesztési
bevételek felhasználásával is biztosítani kell. Ez szerintem egy
alapvetõen téves megközelítés, mert a város jövõjét veszélyezteti.
Meggyõzõdésem, hogy a testületnek a csendes többség érdekeit is
képviselnie kell. A többség pedig a város fejlesztésében érdekelt
elsõsorban. Ha bizonyos területeken bizonyos dolgokat
érinthetetlennek nyilvánítunk, akkor úgy fogunk járni, mint az a
bizonyos indiai szent tehén, amelyik bár nagyon védett, ugyanakkor
csontig van soványodva, és a jövõje is szomorúnak ígérkezik.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a városfejlesztéshez meg kell teremteni
az anyagi feltételeket. Ezért nem tartom járható útnak, hogy az
egyébként is szûkösen rendelkezésre álló fejlesztési célú
bevételeinket másra használjuk fel. Bár korábban is voltak ilyen
tendenciák. Az úgynevezett privatizációs számla hozadékát éveken
keresztül a mûködésbe �pumpáltuk� át. Pedig azt a pénzt is
fejlesztésre kellett volna fordítani eredetileg. Volt és van alkalmam
más városok polgármesterével, pénzügyi dolgozóival találkozni,
beszélgetni. Példaként említeném, hogy a nálunk sokkal jobb
pénzügyi pozícióban lévõ Szentgotthárdon � komoly változtatásokat
vezettek be a közintézményekben, amivel idáig évi 60 milliós
megtakarítást sikerült elérni. Mi pedig, mintha sok döntésünkkel,
vagy döntés elõkészítésünkkel az országos tendenciák ellen
igyekeznénk hatni. Még egyszer hangsúlyozom, az említett testületi
ülésen csupán arról volt szó, hogy mérlegeljük a racionalizálási
lehetõségeket, gondolkodjunk, amíg még van választási
lehetõségünk, és amíg nem a �tûzoltásról� kell gondoskodnunk.

� A város jövõjével kapcsolatban mit tart a legfontosabbnak?
� Az elõzõ ciklusban megteremtett jó alapokon folytatódik a

bérlakásépítés. Jelenleg már van egy sikeres pályázatunk, és
amennyiben a központi szabályozás megjelenik, a vállalkozói
bérlakásépítésben is megfelelõ pozíciókkal indulhatunk. Ennek
elõkészítése folyamatban van.
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Városfejlesztési vonatkozásban talán a legfontosabb a Fõ tér
rendezése. A tervet, amely a felújításra készült, jónak tartom.

Ugyanilyen jelentõségû a Jurisics tér rekonstrukciója.
Természetesen sikeres pályázatok nélkül ezek sem valósulhatnak
meg. Valamint folytatni kell az infrastrukturális fejlesztéseket is.

Lényeges feladatunk az idegenforgalom szerepének
meghatározása. Kõszeg városa még soha ennyi pénzt nem költött
erre a területre, a költségvetési források felhasználásának
hatékonysága ugyanakkor sok esetben nem volt optimális.
Véleményem szerint az idegenforgalom fejlesztésében érdekelt
valamennyi fél közös szerep- és áldozatvállalása szükséges a
továbblépéshez Reményeim szerint a strand kérdését is korrekt
megállapodással, belátható idõn belül, vállalkozói tõke bevonásával
sikerül megoldani. Bízom benne, hogy az önkormányzat által
megvásárolt Posztógyárban rejlõ lehetõségekkel minden zavaró
tényezõ ellenére rövid idõn belül élni tudunk. Az intézményi
fejlesztések területén a legfontosabbnak a Központi Óvoda felújítását
tartom.

vvv

Petkovits Sándor 1956-ban született Undon.
Végzettsége okleveles közgazda (Közgazdaságtudományi

Egyetem, Budapest), és jogi szakokleveles közgazdász (Janus
Pannonius Tudományegyetem, Pécs). Az Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt. Kõszegi fiókjának igazgatója.
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Kávészünet

Kirchknopf György  képviselõvel

Megjelent 2004. március 12-én.

� Elsõ alkalommal kerültem a
képviselõ-testületbe a 2002 évi
választások alkalmával. Fidesz-
MDF-MKDSZ megkeresésre
indultam, bár egyik pártnak sem
vagyok a tagja. Természetesen a
Polgári Kör támogatásának is
köszönhetem, hogy így döntöttem.
Körzetemnek - az 5-ös számú
választókerületnek másodszor van
ebben a körzetben lakó
önkormányzati képviselõje. A
Kulturális, Oktatási és Sport-
bizottságban, valamint a
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságban is igyekszem
választóim és az egész város érdekeit képviselni.

� A választókörzetében élõknek melyek a legfõbb problémái?
� Az 5-ös számú körzet területe röviden, a teljesség igénye nélkül,

de mégis meghatározóan: a Kórház utca � ahol lakom � a Strand
sétánytól a vasútállomásig, sõt, a régi bakterházakig, vagyis az acsádi
elágazóig, a Rákóczi utca az orvosi rendelõtõl az állomásig, valamint
az abból nyíló kisebb utcák. Tulajdonképpen itt is mindenkinek
egyéni problémái vannak, hiszen mindenki másképp gondolkodik,
ebbõl adódóan a gondok is ezek szerint merülnek fel. Mégis, talán a
Rákóczi u. 78-ban lakók a legelkeseredettebbek. Ott rendszeresek a
beázások, jelenleg szinte lakhatatlanok a lakások. Hosszú idõ után,
most talán végre remény van rá, hogy befejezõdik a felújítás,
valamint a tetõtér beépítése. Meglehetõsen elhanyagolt Kõszeg
építészeti-mûszaki állapota. Ez a része a városnak eddig soha nem
járt jól a fejlesztések területén. A közös gondok közé tartozik például

az utak, járdák rossz állapota, amely szinte az egész városban
általánosnak mondható. Elhasználódtak, és sajnos nem csak
esztétikailag nem megfelelõek, de rendkívül balesetveszélyesek is.
Gyakran éri az a vád Kõszeg lakóit, hogy közömbösek, sõt
ellenérzéseik vannak a nagyobb beruházásokkal és nagyszabású
távlati elképzelésekkel szemben. Szerintem nem az emberek
közömbösek. Inkább azt kellene tudomásul venni, hogy amíg egyéni,
mindennapi életüket súlyosan megnehezítõ problémáikkal vannak
elfoglalva, nem is tudnak, nem is akarnak más, a várost érintõ egyéb
szépreményû tervekkel érdemben foglalkozni. Különösen annak
tudatában, hogy a saját egyéni problémáik tekintetében még csak
távolról sincs kilátásuk bármiféle megoldásra. Milyen alapon van
jogunk ezektõl az emberektõl más hozzáállást elvárni...?

� Választóival hogyan tartja a kapcsolatot?
� A fogadóórákra a múltban sem mentek el, manapság sem

igénylik ezeket. Ezzel kapcsolatban végeztem némi közvélemény-
kutatást. Egyrészt nincs is rá idejük az embereknek, másrészt
feleslegesnek tartják, mert a problémáikra ott, abban az egy órában
úgysem találhatnak megoldást. Inkább felhívnak telefonon, néha
személyesen keresnek fel, de leggyakrabban én látogatom meg õket
a lakásukon. Tehát általában én veszem fel velük a kapcsolatot, bár
ha valamilyen, azonnali intézkedést igénylõ rendkívüli esemény
történik � mint például egy járdabeszakadás �, azonnal szólnak.

� Mire büszke képviselõi munkájával kapcsolatban?
� Nincs ilyen, mert egyáltalán nem az én érdemem, ha valamit el

tudok érni. Kell hozzá az önkormányzat, kell hozzá a városgondnok,
és mindazoknak az embereknek a munkája, akik részt vesznek,
közremûködnek egy-egy probléma megoldásában. A képviselõ
legfeljebb segítséget kérhet. A siker fogalma egy teljesen más
kategória, én inkább feladatokról beszélnék. Ezekkel kell úgy
törõdni, hogy az érintettek a lehetõ legjobban járjanak. És érezzék
azt, hogy valóban foglalkoztak, rendszeresen foglalkoznak a
gondjaikkal.

� Ön, pedagógusként mennyire viseli szívén az oktatási
intézmények ügyeit?
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� Meg van ugyan határozva, hogy az intézmények milyen
összegeket kapjanak mûködésükre, fejlesztésükre, de erre nincs
annyi pénz, tehát valamiféle sorrendiséget kellene felállítani. A
Központi Óvodában például már-már a civilizáltság kérdését vetik
fel az ott uralkodó állapotok. Ha arról beszélünk, hogy Kõszeg
iskolaváros, sõt egyetemet is akarunk, felteszem a kérdést, hogy
hogyan képzeljük ezt el, amikor még az alapellátás sincs megoldva
a megfelelõ és elvárható színvonalon. Az önkormányzatnak
mégiscsak a város mûködtetése az alapfeladata. De arról sem
szabadna megfeledkezni, hogy az oktatásnál nincs jobb beruházás,
tehát a fejlesztésekre ezen a területen is kellene gondolni. Egyébként
rendkívül tanulságos volt számomra a legutóbbi közmeghallgatás,
ahol a legtöbben az intézményekkel kapcsolatos elképzelések miatt
szólaltak fel. Igaz ugyan, hogy a törvény csak néhány esetben írja
elõ kötelezõen a közmeghallgatást, én mégis úgy gondolom, hogy
hasznos lenne egyéb döntések elõtt is megkérdezni a lakosságot,
mert biztos vagyok benne, hogy ami elhangzik, segítségünkre
lehetne. A hozzászólások tükrében pedig jó lenne, ha
megerõsödhetne a saját véleményem, és természetesen azt is
elképzelhetõnek tartom, hogy ha gondolkodásra késztetne, esetleg
megváltoztatnám eredeti, sõt talán hibás koncepciómat. Mert
szerintem egy képviselõnek igenis az emberek érdekeit és
véleményét kell képviselnie.

� Mi a véleménye a testület esetleges túlpolitizáltságáról?
� Szerintem errõl szó sincs. A politikának természetszerûleg jelen

kell lennie döntéseinkben, mert a képviselõ elsõsorban politikus.
Ha arra gondolunk, hogy nem vihetünk meggyõzõdésbeli színezetet
az elképzeléseinkbe, akkor már a választások valódisága sem lehet
igaz. Ugyanis nem pedagógusokra vagy bizonyos szakma
képviselõire szavaznak az emberek, hanem mindenekelõtt pártokra.
Ezért nem lehet a politikai meggondolásokat sem kizárni, hiszen az
élet, a közélet nem mûködik nélkülük, mert ezek értékrendeket
jelentenek és képviselnek. De ami szakmailag jó, azt el kell fogadni,
semmiképpen sem szabad csupán azért elutasítani valamit, mert az
a másik oldal ötlete vagy javaslata.

vvv

Kirchknopf György 57 éves. Több fõiskolai diploma birtokosa,
de legfontosabbnak gyógypedagógiai logopédusi végzettségét
tekinti. Hasonló végzettségû feleségével együtt �szakmájuk
megszállottjai�, ezt bizonyítja a pedagógusi pályán eltöltött több
évtized. A fogyatékkal élõ, elesett, hátrányos helyzetû emberek, fõleg
gyermekek sorsának javítása töltötte, tölti ki életüket.

Kirchknopf György
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Kávészünet

Krug Gusztáv képviselõvel

Megjelent 2004. április 9-én.

� Második alkalommal vagyok
tagja a képviselõ-testületnek. Az
elõzõ ciklusban Halász úr
lemondása révén egy évig voltam
képviselõ, 2002-ben az Ipartestület
listavezetõjeként kerültem újra a
testületbe. Politikailag nem
lehetünk elkötelezve, hiszen
szervezetünk egy igen nagy
létszámú társaság, sokféle
szemléletû emberrel, ezért
igyekszünk politikamentesen
dolgozni. Nem szeretnénk
elmozdulni egyik irányba sem, mindig azt szeretnénk felvállalni,
ami Kõszegnek, és a város lakosságának jó.

Mivel listán kerültem be, külön egyéni körzetem nincs, de ahol
lakom, a 7-es számú választókörzet, éppen egy nagyon súlyos
gondokkal küszködõ része a városnak. Csupán hat éve számít
belterületnek, ennek következtében még se csatornázás, se út, vagyis
semmi nincsen.

� Hogyan tartja a kapcsolatot választóival?
� Mint ipartestületi elnök a város minden részének

problémáival találkozom. A kapcsolattartás nem okoz számomra
gondot, tulajdonképpen én egész életemben közéleti ember
voltam. Tanácstagként, majd az MHSZ-ben, a Vöröskeresztben,
a sportelnökségben, majd a polgárõrségben is tevékenykedtem
Kõszegen több, mint tíz évig. Jelenleg a megyei polgárõrség
elnöke vagyok, és országos választmányi titkár. A testületben
pedig a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságnak is tagja
vagyok.

Engem Kõszegen mindenki ismer, mindenkivel nagyon jó
kapcsolatban vagyok. Bárki bárhol megállíthat, elpanaszolhatja a
gondját-baját. Így tehát napra kész információim vannak a
problémákról. A még jobb kapcsolat érdekében pedig szinte
mindenkivel tegezõdöm.

� Mire büszke?
� Megmondom õszintén, hogy túl sok okom a büszkeségre nem

lehet. Bár sok mindennel próbálkoztam, mégsem sikerült minden
elképzelésemet, vállalásomat megfelelõ eredménnyel zárni.
Terveztünk egy élményjátszóteret, ez több mint 50 millió forintos
költséggel épült volna, � a kõszegi vállalkozók társadalmi
munkájával. A 14 és 25 év közötti fiatalok szórakoztatását
�megcélozva�, de sajnos az önkormányzat a pályázaton még nem
nyert, ezért az anyagi források hiányossága miatt talán csak ebben
az évben tudjuk elképzeléseinket megvalósítani. Sikerélmény? A
választások után megszerveztem a Boldogabb Karácsonyért
akciónkat, ahol színes tévétõl kezdve az új ruhákig sok mindent
ingyen tudtunk biztosítani a rászorultaknak � többek közt
vállalkozóink felajánlásaival. Sõt, aki eljött, meg is ebédelhetett.
Aztán következett az úgynevezett nagytakarítás a városunkban, ez
alkalommal is nagyon sok közremûködõ volt közülünk. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a polgármester úrral olyan megállapodást
kötöttünk, amely értelmében a közbeszerzést nem érintõ beruházások
kivételével, a kõszegi vállalkozókat pályáztassák meg az itteni
munkákra, illetve a kisebb volumenû szolgáltatásoknál is a helyi
�iparosokat� bízzák meg. Ez sajnos idáig nem egészen így mûködött.
Jelenleg egy olyan kimutatáson dolgozunk, amelyben megvizsgáljuk,
hogy az intézmények, amelyek tulajdonképpen a város pénzével
dolgoznak, vagy akár maga a hivatal, milyen arányban bízott
feladatokat helyi vállalkozókra. Ez azért fontos, hogy városban
keletkezzék az iparûzési adó, és a fizetõképes kereslet. Itt teremtsünk
munkahelyeket, és ne vigyük, fizessük máshová a pénzünket. Ezért
is nagyon kíváncsiak vagyunk a felmérésre, amelybõl ki fog derülni,
hogy mennyi megbízást kaptak kõszegiek, és mennyit mások. Ha
megvan a vizsgálat eredménye, nagyon szívesen az újság
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rendelkezésére bocsátom az adatokat, hiszen itt tulajdonképpen
Kõszeg, a kõszegi lakosok pénzérõl is szó van.

� Kõszegen hatalmas kitartásra és jó idegekre van szüksége
annak, aki egy-egy javítási munkára iparost keres...

� A szakemberek egy része valóban Ausztriában dolgozik. De ha
valakinek ilyen problémája van, nyugodtan keresse az ipartestületet,
meg fogjuk oldani a gondját, megadjuk azoknak a címét,
telefonszámát, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik, és örömmel
fognak menni. Valamennyi szakmában, minden területen van
szakemberünk.

Az EU csatlakozás után Kõszeg városának lehetõsége nyílik arra,
hogy visszaszerezze kistérségi központi státuszát. Ennek érdekében
többek között célunk, hogy a húsz kilométeres körzetben található
termálfürdõk központjaként jelenjünk meg. További célunk a kõszegi
erdõk kezelõi jogának visszaszerzése, az erdõk megnyitása,
hasznosítása idegenforgalmi, turisztikai- és gyógyászati
beruházásokkal.

Kõszegnek nagyon szépnek kell lennie, ezért is fontos a Fõ tér
felújítása. Lehetne itt akár a környék kereskedelmi központja is, a
közeli osztrák települések lakói ide jöhetnének vásárolni. Ehhez
természetesen további fejlesztésekre van szükség. Ha nem
fejlesztünk, a bevételeinket sem tudjuk növelni. Errõl próbálom
képviselõ-társaimat meggyõzni.

A bevételek növelésének másik módja, hogy kisvállalkozókat kell
Kõszegre hozni, ide csábítani. Egy képviselõt vállalkozásfejlesztési
tanácsnokként meg kellene bízni azzal, hogy kutassa fel azokat a
vállalkozókat, akik esetleg Kõszegen letelepednének, és ide hoznák kis
üzemüket. Tehát ne várjuk meg, amíg valaki idejön a városba, inkább
mi menjünk elébe, hiszen szükségünk van bevételekre. Szükségünk van
arra, hogy ne Szombathelyre menjenek dolgozni az emberek, hanem
helyben találjanak megfelelõ munkalehetõséget, és a fizetésüket itt
költsék el. Az is fontos, hogy az utazásra fordított idejüket egyéb hasznos
tevékenységre, kikapcsolódásra szánhassák. 5-6, esetleg tíz 50 fõs
kisüzemre lenne szükség, amelyek tevékenysége belefér a
környezetvédelembe, a város idegenforgalmi, turisztikai elképzeléseibe.

Van vállalkozásom, de most szüneteltetem. Rengeteg idõmet elveszi
a polgárõrség, mivel az országos választmány titkára vagyok, hetente
esetleg több alkalommal is Budapestre kell utaznom. A közelmúltban
például a Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatalának regionális
igazgatójával írtunk alá szerzõdést a Polgárõrség nevében a fekete
munka visszaszorítása érdekében. Azért is örültem neki, mert ez
összeillik mindkét funkciómmal. Az ipartestületivel és a
polgárõrségivel is. Sok vállalkozó foglalkoztat ugyanis külföldrõl
érkezett és az országban illegálisan tartózkodó embereket szinte
fillérekért, akik munkavállalási engedély nélkül dolgoznak. Minden
jogkövetõ állampolgár kárára tevékenykednek, mert nem fizetnek adót,
közterheket, gyakorlatilag ezzel a mi vállalkozóink esélyegyenlõségét
rontják. Tehát egy-egy pályázat esetén õk alá tudnak menni a mi
árainknak. Gyakran az is elõfordul, hogy elvégeznek bizonyos
munkákat, aztán mire elérkezik a garanciális javítások ideje,
egyszerûen már el is tûntek. Többek között a kõszegi vállalkozók
foglalkoztatásának, megbízásának az is elõnye lenne, hogy
iparosainkon számon lehet kérni az elvégzett munkák minõségét.

� A februári testületi ülésen felvetõdött, hogy a Kõszeg és Vidékét
esetleg ismét pénzért kellene árulni...

� Nem értek egyet azzal, hogy az újságot fizetõssé alakítsuk vissza.
Ezer példánynál több nem fogyna belõle, és akkor nem érnénk el
azt a célunkat, hogy minden háztartásba eljusson. Amikor tavaly a
példányszám emelésérõl döntöttünk, valamint arról, hogy ingyenes
legyen, akkor a vele járó költségekrõl is döntöttünk. Ne feledkezzünk
meg róla, hogy ez az újság fantasztikus lehetõség lehetne a civil
szervezetek, egyesületek számára is a megjelenés, a bemutatkozás
szempontjából.

vvv

Krug Gusztáv 1944. november 7-én született Kõszegen.
Tisztiiskolát végzett, majd mérlegképes könyvelõ lett. Dolgozott
Budapesten a MOM-ban, a Kõszegi Építõipari Szövetkezetnél, volt
magánvállalkozó, kereskedelmi kft ügyvezetõje, jelenleg nyugdíjas.
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Kõszeg társadalmi életében aktívan részt vesz, munkássága fontos
részének tartja a bûnmegelõzési és közbiztonsági civil szervezõdések
megalakulásában és fejlõdésében való közremûködését.

Tagja az IPA-nak (International Police Association), a Magyar
Rendészettudományi Társaságnak. A Vas Megyei Közgyûlés
Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottságának tagja.

Kitüntetések, díjak, elismerések:
IPOSZ Aranykoszorús Mester (1996.)
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1996.)
Polgárõr Érdemérem (1998.)
�Kopácsi Sándor Polgárõr Érdemrend� (2003.)
A �Köz Szolgálatáért� Érdemjel Ezüst Fokozat (2004.)
Miniszteri Dicséret és Jutalom (1998.; 1999.; 2001.; 2005.)
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32 év a város szolgálatában

Megjelent 2004. május 14-én.

Március végén megalakult Kõszegen a Testvérvárosi Egyesület.
Városunknak jelenleg már sok testvéri kapcsolata létezik, ennek
(is) köszönhetõen jócskán megnõtt idegenforgalmunk. Szigeti
Miklóssal beszélgetettem, aki több mint három évtizeddel ezelõtt
kezdett el foglalkozni a fenti gondolattal, majd ötleteivel, munkájával
megalapozta a ma létezõ és fejlõdõ, sõt egyre inkább szélesedõ
kapcsolatokat.

� Köztudott (?), hogy Ön a
testvérvárosi kapcsolatok
kialakításában évtizedekkel ezelõtt
úttörõ szerepet játszott.

� Érdeklõdésem, tanulmányaim
és végzettségem alapján úgy tûnik,
hogy elkerülhetetlenül arra voltam
hangolva � sõt azt mondhatnám,
predesztinálva, hogy kapcsolatokat
teremtsek. Munkahelyeimen
betöltött pozícióim is ezt igazolják.
Az Idegennyelvek Fõiskoláján végeztem francia nyelven sajtó és
könyvkiadói szakon, majd bölcsészkaron diplomáztam magyar-
könyvtár szakon. Késõbb idegenforgalmi szakképzettséget is
szereztem a Közgazdaságtudományi Egyetemen. A városi könyvtár
vezetõje voltam 1958-tól 3 éven keresztül, 1961-tõl pedig több mint
egy évtizeden át idegenforgalmi kirendeltség-vezetõ. 1963-tól 1990-
ig, vagyis nyugdíjba vonulásomig, több bizottság elnöke voltam,
aszerint, hogy mikor hogyan alakult a beosztásom. Így említhetném
ügyrendi bizottsági-, idegenforgalmi elnökségi, megyei tanácstagi
munkámat. Ezekért pénzt nem kaptam. 1979-tõl 1983-ig mûvelõdési
osztályvezetõként dolgoztam. 1983-ban lettem tanácselnök-

helyettes. 57 éves koromban ebbõl a munkakörömbõl vonultam
nyugdíjba. 1962-tõl az évtized végéig egy városi rendezvénynek,
az ifjúsági napoknak voltam rendezõ-bizottsági elnöke. Ez a
programsorozat lett az elsõ, évente visszatérõ népszerûsítõje
Kõszegnek. Három-négy évtizeddel ezelõtt Kõszeg még határövezeti
város volt, ami azt is jelentette, hogy csak külön engedéllyel lehetett
ide jönni. Rendezvényeinken több tízezren vettek részt így, az
említett meghívóval az ország különbözõ részeirõl, akik egyébként
soha nem jöttek volna hozzánk a határövezet miatt. Ekkor tettük
meg az elsõ tétova lépéseket a külföldi kapcsolataink felé (is) �
csehszlovák fiatalokkal.

Tulajdonképpen mindig éreztem ebben, a több mint 700 éves
városi légkörben élve az idegenforgalom további, távolabbi
lehetõségeit. Ezért igyekeztem néhány turista-csalogató ötletet
kidolgozni, több nyilvános ünnepségsorozattal. Így például az én
ötletem, hogy a szõlõjövések bemutatása nyilvánosságot kapjon,
de a tavaszi fúvószenekari hangverseny és a kõszegi hõs várvédõk
elõtti tisztelgés � a �História-futás� is.

Fontos szereplõje és elindítója voltam a szüreti-nemzetközi
fúvószenekari találkozóknak.

Magyar történelmi drámák jeles írókkal való megíratása - amelyek
a város történetéhez kötõdõ eseményekrõl szólnak - és ezek
történelmi falak közötti bemutatása, valamint a sorozat
koncepciójának megtervezése, illetve kivitelezése is hozzám kötõdik.
Ezek a programok tették lehetõvé, hogy a város a 70-es évek
közepétõl saját, immár hagyományos rendezvényekkel állhatott
ország-világ elé.

Akkoriban már több város rendelkezett testvérvárosi
kapcsolatokkal. Mi még nem. Egy zárt világ voltunk, Sopronhoz
hasonlóan. De Kõszeg élni akart, meg akarta mutatni magát az
embereknek. Érdekes módon ezt másutt is megérezték.

A vaihingeni fõpolgármester 1986-ban érkezett városunkba.
Váratlanul, elõzetes bejelentés nélkül. Elmesélte, hogy látogatásával
tulajdonképpen édesapja ötletét vette figyelembe, aki többször
említette neki �fiam Magyarországon keressél város-partnert, mert
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a magyarok nagyon aranyosak�. A fõpolgármester úr édesapja a két
háború között országunkban teljesített katonai szolgálatot, rólunk
alkotott véleménye valószínûleg itt szerzett jó tapasztalatainak
eredménye. Hogy a fõpolgármester úr választása Kõszegre esett, az
városunk �kétnyelvûségének� is köszönhetõ.

Tehát így kezdõdött. Az akkori tanácselnökkel hármasban
beszélgettünk a lehetõségekrõl, majd abban állapodtunk meg a német
fõpolgármester úrral, hogy eljön hozzánk egy szûkebb delegációval,
küldöttséggel, megtapasztalni az itteni �világot�.

A kapcsolatokhoz � illetve a város bemutatkozásához a
Szõlõjövésre, illetve a szüreti ünnepségekre való meghívás látszott
a legjobb alkalomnak. A rendezvények közül ezt a kettõt emelném
ki, és a legszorosabban ezekhez kötõdtek is végül elsõ testvérvárosi
kapcsolataink. Aztán az évek során a fúvószenekarok részvételével,
majd vaihingeni borok bemutatásával vált igazi hagyománnyá.
Ugyanakkor kerestük tovább a kötõdéseket, kapcsolódási pontokat,
bár igazán nem kellett sokat kutakodni. Amikor a jövendõ
testvérvárosban jártunk, láttuk, hogy a vidéken szõlõt termesztenek,
meg hát nálunk is. Önmagától adódott tehát a szõlõtermelõk
kapcsolata, kapcsolatrendszere. Aztán a horgászok is megtalálták
egymást, a gimnázium, a fúvószenekar, az énekkar, a sportolók,
focisták és teniszezõk, horgászok, tûzoltók, se szeri se száma nem
volt a kapcsolódási pontoknak. Tehát tulajdonképpen megismertük
egymást, ápoltuk létrejött kapcsolatainkat, és már voltak közös
programjaink is. 1989-ben végre kölcsönösen aláírtuk a testvérvárosi
szerzõdésünket. Mivel a Német Szövetségi Köztársaság NATO állam
volt, oda csak vízummal lehetett beutazni, ennek ügyintézése is
eléggé sok munkát és idõráfordítást igényelt. De ez ma már csak
legfeljebb történelemlecke a fiataloknak...

Aztán én lettem a �kapcsolatember�, a kontaktember. Évente
terveztük a programokat, majd következõ év elején értékeltük a
végzett tevékenységünket.

Amikor Németországból érkeztek hozzánk vendégeink, elõször
szállodai vagy kollégiumi elhelyezést kaptak Kõszegen, de aztán
már nálunk is kialakult az a szokás, hogy magánházaknál aludtak,

étkeztek. Ugyanis Vaihingenben családi elhelyezést kapott mindenki
minden alakalommal. Ahányan jöttek hozzánk a mi
rendezvényeinkre, Kõszegrõl is ugyanannyian utaztak a Maientagra
� az ottani tavaszünnepre, illetve az olyan programokra, amelyeket
a környékén rendeztek. Megalapozódtak tehát az emberi kapcsolatok,
ami tulajdonképpen az egésznek a lényegét jelentette.
Képzõmûvészeti kiállításokat is szerveztünk egymás városaiban,
tehát mindenben a reciprocitást, a viszonosságot, a kölcsönös
megelégedés lehetõségét, igényét kerestük. �Támogatásokat� is
kapott városunk Vaihingentõl: tûzoltóautót, az új, gyönyörû
pergamen-papír Szõlõ Jövésnek Könyvét is õk hozták, miután egy
alkalommal megemlítettük, hogy a régi betelt, de a Fõ téri
Oroszlános-kút felállításának költségét is õk viselték. Kõszeg
részérõl õk a hagyományõrzés tiszteletét kapták, és persze rendkívül
vonzó volt számukra a város már említett kétnyelvûsége, vagyis az,
hogy nálunk nem volt szükség tolmácsra ahhoz, hogy nagyon jól
érezhessék magukat.

Mödlingi �barátkozásaink� kicsit késõbb kezdõdtek, de aztán
néhány hónappal késõbb, szintén 1989-ben aláírásra került közös
szerzõdésünk.

Szerencsére az osztrák partnerrel együttmûködésben sikerült az
általános iskolások közötti kapcsolatokat is kiépíteni. A
gyermekkórusunk részére szervezett balatoni táborozáson részt
vettek a mödlingi gyerekek, a mi gyerekeink pedig Tirolban, egy sí-
táborban. Több különbözõ rendezvényen szerepeltek csoportjaink
mindkét városban.

Büszkén említhetem, hogy számunkra nem �felülrõl� jelölték ki,
hogy melyik legyen a testvérvárosunk. Természetesen ez azt is
jelentette, hogy viszonylag nehéz volt elfogadtatnunk saját
választásainkat. Viszont sokkal ember-közelibbek lettek a
kapcsolataink, ugyanis nem központi politikai döntés alapján jöttek
létre. A testvérvárosi kapcsolatok egyébként nem a szerzõdés
aláírásával, és soha nem egy bizonyos konkrét dátummal születnek.
A közös érdeklõdésen múlik, hogy egyáltalán kialakulnak-e, és aztán
meddig élnek azok.
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� Kapott-e mintákat, ötleteket a szervezéshez?
� Elõttem semmiféle minta, vagy ilyen jellegû tapasztalat nem

volt, a német partnert sem tudtam megkérdezni, mert még nekik
sem volt testvérvárosuk. Ötleteket sem kaphattam. Csak mellékesen
jegyzem meg, hogy a testvérvárosi kapcsolattartással kapcsolatos
tevékenység egyáltalán nem szerepelt a munkaköri leírásomban,
természetesen semmiféle juttatást nem kaptam érte.

� Megkeresik-e Önt manapság tanácsokat kérve, tapasztalatait
meghallgatva?

� Senki nem keresett, nem keres meg semmiféle tanácsért. De
nem vagyok ezért sértõdött ember, ennél azért sokkal realistább
vagyok. Mindenesetre annyi üzenetem lenne a fiatalok felé, illetve
a nemrégiben megalakult egyesületnek, hogy ha bárhol, bármiben
�megakadnának�, szívesen segítek tapasztalataimmal,
kapcsolataimmal. A régi testvérvárosi kapcsolataim a mai napig
élnek. Hozzám mindig ellátogatnak eszmecserére a német és az
osztrák ismerõsök, a fõpolgármester, illetve a polgármester úr,
mihelyt Kõszegre érkeznek, elõttük mind a mai napig nagy
tekintélyem van. Ez ebben az évben is így történt. Neveket
szándékosan nem említettem sem kõszegi, sem pedig testvérvárosi
viszonylatban, hiszen �segítõtársaim� sora szinte végtelen volt.

Tanácsokat azért adhatnék: legyen minél több �kontaktember�,
akiben elegendõ az energia a megújulásra, a kapcsolatok
továbbvitelére és azok fejlesztésére. Ne kötelességnek, hanem �jó�
szolgálatnak tekintsék a testvérvárosi programokat, valamint azok
színesítésének lehetõségét. A szomszédos burgenlandi településekkel
pedig hivatalos kapcsolatok nélkül is ápolják azokat az
együttmûködéseket, amelyeket mi elindítottunk.

� Milyen lehetõségeket lát a testvérvárosok mai kapcsolataiban,
összefüggésben az unióval?

� Úgy érzem, munkásságommal kicsit elõfutára voltam annak,
amit ma európai uniós kapcsolattartásnak neveznek. Néhány év óta
városunkban is képeznek diplomás uniós szakértõket, akik majd
segíthetnek feltérképezni azokat a lehetõségeket, amelyek eddig még
kihasználatlanok. Amelyekkel tovább lehet bõvíteni, színesíteni a

kapcsolatokat. Az uniós csatlakozás mindenesetre szinte
akadálytalanná teheti Európa népeinek párbeszédét, találkozásait,
egymás megismerését � immár határok nélkül. Büszke vagyok rá,
hogy a város és hazánk Európába vezetõ útjához néhány kõvel én is
hozzájárultam.

vvv

Szigeti Miklós Zsirán született 1933. szeptember 20-án.
Városi tanácsi elnökhelyettesként vonult nyugdíjba 1990-ben.
2005.októberében veszi át Aranydiplomáját.
1971-ben a Kiváló Idegenvezetõ kitüntetést, 1989-ben a Magyar

Televízió Nívódíját kapta meg.

Szigeti Miklós



98 99

Kõszegi beszélgetések 2002�2005 Mohr Tamás

�A mosoly mindig a gyõztes arcán virul�
(Útjelzõk)

Megjelent 2004. július 9-én.

Dr. Mohr Tamás egyetemi docens számos kitüntetés birtokosa,
Kõszeg szülötte és szerelmese. A 2002-ben megjelent Hit és vergõdés
címû regényében a Mohr család és a város életét, sorsát írja le 1850-
tõl szinte napjainkig. Könyvében életre kelnek a Monarchia utolsó
évtizedei, a hazafiság, a polgári tisztesség és a nemzet vergõdése a
politikai szélsõbal és a szélsõjobb tettei nyomán. A szerzõ egyéni
sorsán keresztül ismerhetjük meg családja, városa és a nemzet sorsát.
Az egyetemi munkaszolgálat, a menekülések, a hadifogság szomorú
és megrendítõ élményeit, az 1950-es évek elnyomó intézkedéseit, a
kitelepítettek viszontagságait. A folytatásként idén megjelent
�Útjelzõk� címû könyve háborús évekbeli pillanatképeket láttat, sorra
bemutatkoznak testvérei és a számára fontos, példamutató emberek.
Saját élményein keresztül írja le szeretett egyháza sanyarú sorsát a
háború utáni években, és az ebbõl való kibontakozást.

� Az olvasót valószínûleg az Ön
életrajzi kötetei érdeklik inkább,
mégsem kerülhetõ meg, hogy
szakmai életútjáról is beszéljen,
hiszen a kettõ elválaszthatatlanul
összefonódott.

� Úgy döntöttem 16-17 éves
koromban, hogy költõ leszek. De
aztán az életem valójában teljesen
másként alakult. Követve a családi
hagyományokat, gyógyszerészetet
tanultam, és úgynevezett írói
tevékenységem a szakmámon belül bontakozott ki leginkább� Sok
munkám látott napvilágot könyv formában, a verseim háttérbe
szorultak. Most foglalkozom a kiadás gondolatával.

� Két évvel ezelõtt Batthyány-Strattmann László életmûdíjat
adományozott Önnek az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter.

� 1950-ben végeztem az egyetemen, és miután szakmai
gyakorlatom is volt már, hamarosan vezetõ lettem. Az elsõ idõben
� csaknem 20 éven keresztül mindig azzal kellett foglalkoznom,
hogy új patikákat hozzak létre, amelyeket természetesen fel is kellett
szerelnem. Aztán további fantasztikus feladatokat és lehetõségeket
kaptam, amelyek abban az idõben szakmailag abszolút élen járóak
voltak, és teljes embert kívántak. Ilyen volt például a nemzetközi
elõírásoknak megfelelõ aszeptikus, vagyis közelítõleg steril
gyógyszerkészítés. Ez kiemelt állami feladat volt abban az idõben.

A 70-es években aztán egy tanszéket kellett indítanom az
orvostovábbképzõ egyetemen, ami akkor még intézet, azaz félig
fõiskola volt. Késõbb a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem
lett belõle. Itt kezdõdött el a klinikai gyógyszerészet � amely
manapság kezd igazán �felfutni� (ez a mai gyógyszerészi
beteggondozás alapja) � és annak idején nálunk alakult ki a
központja. Országos kórházi gyógyszerészeti szervezetet alapítottam
ezután, amely a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak
jelenleg is a legaktívabb része. Valamennyi hazai és nemzetközi
kongresszuson hatalmas sikerrel vettünk részt. Legnagyobb sikerünket
éppen Kõszegen értük el 1982-ben egy nemzetközi FIP-
kongresszuson. Nyolc szakkönyvet írtam munkásságom során, több
egyetemi jegyzetet, oktató anyagot és százhúsz dolgozatot. A
�Kórképek, tünetek, terápia� címû könyvemet átdolgozva ismét ki
kell adni a közeljövõben, ugyanis ötévente elévül a tartalma. Összekötõ
�hidat� jelent egy ilyen jellegû kiadvány a közforgalom és a szakma
között. Számomra rendkívül sokat jelent az elismerés, hogy a
munkáimat jónak tartják, sõt mindig õszintén gratulálnak a kollégák.

Még manapság is rendszeresen meghívnak konferenciákra, holott
már nyugdíjas vagyok és Csaba fiammal együtt magán
gyógyszertárunkban dolgozunk.

Sajnos a feltételek ma még nem kedveznek az igazán elmélyült
szakmai munkához, ahhoz, hogy a beteggel a régi gyógyszerészi
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hagyományokhoz hasonló empátiával és személyes ráhatással
tudjunk kapcsolatot teremteni. Rá vagyunk kényszerítve a gazdasági
feltételek állandó figyelésére, így kevesebb lehetõség jut a betegekkel
való foglalkozásra, valamint a szakmai színvonal megfelelõ
növelésére. Pedig arra a szemléletre, amelyet kórházi, klinikai
gyógyszerészként évtizedek alatt magamba szívtam, a közforgalmú
gyógyszertárat felkeresõ betegeknek is nagy szükségük van.

� Szépirodalmi írásaiból kiérzõdik családja iránti mérhetetlen
szeretete, õseinek tisztelete is. Néhol meglepõen részletekbe menõ,
de mindvégig rendkívül tárgyilagos epizódokkal találkozhatunk...

� Valóban, de úgy érzem, így válik hitelessé, emberközelivé a
történet. Életrajzi mûveim anyaga folyamatosan gyûlt, van olyan
része, amit már 1953-ban megírtam. Talán 50 éve élek úgy a világban,
hogy mindent kritikusan szemlélek. A háborút, embereket,
eseményeket és magamat is, ha tudom. Isten a szeretetnek és az
igazságnak egy olyan alapját plántálta bele a génjeimbe, a lelkembe,
hogy ép ésszel csak ezzel a tudattal tudok élni. Bár néha kísértetek,
jótékonynak tûnõ pokolbeli kísértetek hálóznak be, hogy az egyenes
útról letérjek, hogy a feketét csak szürkének lássam, a gátlástalan
törtetõt céltudatosan törekvõ, modern embernek tartsam. De kiben
nincsenek kétségek? Ki tudja vajon mindig megzabolázni a
képzeletét, a vágyait, ki mikor ismeri fel és tudja követni a helyes
utat? És valóban, melyik a helyes út? Persze csaknem 80 év után
már könnyû az élet értelmes példáit citálni. De mit csináltam életem
nagy próbáin, buktatóin? Az életem veszélyes iskolájában? A
szerelemben, politikában, a hadifogságban, a börtönben, a
szakmában? Hát tulajdonképpen errõl is szól két életrajzi kötetem,
amelyeket reményeim szerint õsszel egy könyvbemutató alkalmával
a kõszegiek is megismerhetnek.

� Érdekesség második kötetének záró fejezete, a �Mai
breviárium�, amelyben etikai útjelzõket, elõremutató gondolatokat
idéz fõleg XX. századi szerzõktõl.

� Rendkívüli módon izgat Magyarország további sorsa, jövõje.
Hogy európai legyen, ugyanakkor magyar maradjon. Készül egy
újabb könyvem is, amelyben saját gondolataim mellé olyan

szemelvényekbõl is válogatok, amelyekrõl azt hiszem, hogy
elõremutatnak. Természetesen gyakran ellátogatok a patikánkba is,
de nyugdíjasként napjaimat nagyrészt olvasással és írással töltöm.
Úgy érzem, amíg az embernek vannak gondolatai, le kell írni, és
közkinccsé is kell tenni azokat. De ne felejtsük, ahogyan a Biblia
írja: �Mert nem az, aki akarja, sem nem aki fut, hanem a könyörülõ
Istené a végsõ döntés�.

vvv

Dr. Mohr Tamás tavaly ünnepelte 80. születésnapját.
Az OGYI Szakmai Kollégium Kórházi Gyógyszertári

Albizottságának elnöke. Tagja volt a Magyar Kórházszövetség
országos vezetõségének és a Gyógyszerészi Szakvizsga
Bizottságnak. Nevéhez fûzõdik az 1973-ban létrejött MGYT
KGYSZ megalapítása, melynek a kezdetektõl egészen 1991-ig
elnöke volt. 1978-ban nevezték ki egyetemi docensnek. Oktatói
munkája során részt vett a gyógyszerészek, gyógyszertári
asszisztensek, orvosok, egyéb eü. diplomás dolgozók graduális és
posztgraduális képzésében. 1970-78-ig a Gyógyszerészet címû lap
egyik szerkesztõje. Nyugdíjazása (1990) egybeesett a rendszerváltó
évekkel. Hihetetlen energiáját, tenni- és alkotni akarását mi sem
jellemzi jobban, mint hogy ezt követõen az elsõk között volt, akik a
hazai magángyógyszerészet kialakításában részt vettek.

(Forrás: Gyógyszertár III. évf. 11-12. szám)
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�Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd.�
(Seneca, Levelek, 76,2)

Megjelent 2004. augusztus 13-án.

Horváthné Kutasi Mária matematika-fizika szakos tanár a kõszegi
Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója. Kevesen tudják, hogy 1977
óta ez az elsõ és egyetlen munkahelye. Itt kezdte tanítani mindkét
tantárgyát kitûnõ eredményekkel.

Németh Sándor akkori igazgató felkérésére 1990-tõl elvállalta
az igazgatóhelyettesi munkát, majd sikeres pályázattal 1999-tõl a
gimnázium igazgatója lett. 2002-ben magas szakmai elismerésben,
az �Ericsson Díj�-ban� részesült.

Az Ericsson Magyarország Kft.
Kutatási-fejlesztési Igazgatósága
1999-ben alapított díjat azzal a céllal,
hogy hozzájáruljon a magyar
természettudományos alapképzés
hagyományosan magas szín-
vonalának fenntartásához, illetve
emeléséhez. Az Ericsson célja, hogy
erkölcsi és anyagi elismerést
nyújtson azoknak a matematika és
fizika tanároknak, akik kiemelkedõ
eredményt értek el tárgyuk
oktatásában, népszerûsítésében.

� Két évvel ezelõtt több országos lap is beszámolt munkássága
elismerésérõl.

� Számomra hatalmas erkölcsi elismerés volt a díj, nagyon örültem
neki, hiszen ha rövid idõre is, de a szakma középpontjába került
Kõszeg és az iskola. Mivel én mindig tanár akartam lenni, ezért
legbüszkébb azokra a diákjaimra vagyok, akik matematika tanárok
lettek. Tulajdonképpen a matematika tantárgy népszerûsítéséért
kaptam a díjat. A díjalapítók tisztában voltak vele, hogy a

középiskolai matematika- és fizikaoktatásnak jelentõs szerepe van
abban, hogy a magyar mûszaki és természettudományos diplomával
rendelkezõk tudása világviszonylatban is kiemelkedõ. Ennek a
szellemi kapacitásnak köszönhetõ, hogy egyre több hazai és külföldi
befektetõ folytat Magyarországon kutatási és fejlesztési
tevékenységet, így kapcsolva be hazánkat a különbözõ távközlési
és egyéb csúcstechnológiák fejlesztésének nemzetközi
vérkeringésébe. A cég fejlesztõ igazgatója egyébként Dr. Boda
Miklós, aki jó néhány évtizeddel ezelõtt a kõszegi Jurisich
Gimnáziumban érettségizett.

� A kötelezõ tantervi oktatási feladatokon kívül is tevékenykedik
a vezetése alatti intézmény?

� Több országos és nemzetközi programba, projektbe is
bekapcsolódtunk az utóbbi években. Iskolánk elsõként indult az Arany
János Tehetséggondozó Programban, tagja a Két Tanítási Nyelvû
Iskolák Szövetségének, fogadja az Oktatási Minisztérium és Anglia
államközi szerzõdése keretében érkezõ angol matematikatanárokat
továbbképzésre. Nemzetközi matematika tábor is volt Kõszegen, a
külföldi gyerekek angolul tanulhattak, versenyekre készültek fel �
magyar módszerekkel. Vezetõ tanárok tartottak kifejezetten
tehetségfejlesztõ foglalkozásokat számukra. A konzultációkon a
külföldi tanároktól és oktatáspolitikai szakemberektõl hallhattunk
elõször a várható változásokról, sõt e táborbeli munkánk révén valahol
kollégáimmal együtt kicsit mi is alakítottuk a jövõt.

� Nyilván az Európai Unióhoz való csatlakozásra való
felkészülésrõl van szó�

� Igen, de hogy csak egy példát mondjak, a kétszintû érettségi
vizsgára való felkészülésben is fontos szerepet játszottak, játszanak
ezek a táborok. A jövõ évtõl ugyanis egy számunkra eddig
ismeretlen, új rendszerben érettségiznek majd a diákok. A
továbbtanulni szándékozók ugyanis a megszûnõ felvételi vizsga
helyett emelt- és középszintû érettségi közül választhatnak. A
felvételi szûrõ feladatát a középiskola veszi át, ami nagy felelõsséget
fog jelenteni, hiszen a mérésnek, megmérettetésnek feltétlenül
objektívnek kell lennie.
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� A gimnázium kihasználja az eu-s pályázati lehetõségeket?
� Minden lehetséges alkalommal. Legutóbb az Informatikai és

Hírközlési Minisztérium által meghirdetett pályázaton nyertünk eu-s
pénzbõl informatikai felszereléseket hatmillió forint értékben. Laptopot,
video- és hagyományos magnót hangszórókkal, projektort, mindez egy
hordozható kis szekrényben, illetve dobozban. Lényege, hogy
osztálytermekbe vihetõ, akár internet csatlakozással is. Vetítõvásznon
mutatható be az oktatási anyag, tehát bármelyik tantermünkben
használható. A tanév végén júniusban a fiúkollégium számára nyertünk
egy informatikai laborfelszerelést. Összességében tehát ez most valóban
minõségi változást jelent az iskola informatikai oktatásában.

Eredményesen pályáztunk a világnyelv programra is, ami szintén
eu-s lehetõség. A Világ - Nyelv pályázati csomag az Oktatási
Minisztérium új, átfogó idegennyelv-tudás fejlesztési
koncepciójának egyik legfontosabb eleme, amely a nyelvoktatás
minden szintjét támogatja. Célja, hogy elõsegítse hazánk
felzárkózását az idegen nyelveket beszélõ európai országok sorába,
vagyis minden, az iskolapadot elhagyó fiatal rendelkezzen legalább
egy idegen nyelv középszintû és egy másik nyelv alapszintû
ismeretével, legyen képes nyelvtudását fenntartani, továbbfejleszteni
és más idegen nyelveket is megtanulni. Az is új cél, hogy a gyerekek
iskolai keretek közt tanulják meg az idegen nyelvet, úgy, hogy a
szülõknek ez ne jelentsen plusz anyagi terhet. Ezek a pályázati
lehetõségek számunkra azért is fontosak, mert az iskolánk egyik fõ
profilja az idegennyelv-oktatás, sõt az idegen nyelven történõ oktatás
a két tanítási nyelvû programban, illetve a gyerekek informatikai
ismereteinek bõvítése, a kor szellemének megfelelõen.

� Mely tantárgyakat tanítják idegen nyelven?
� Fizikát, kémiát, matematikát és földrajzot, ezekhez rendelkezünk

a szükséges személyi feltételekkel. E tárgyak nyelvezete,
szóhasználata is egyszerûbb a többinél.

Büszke vagyok rá, hogy ebben az évben érettségizett elõször angol
nyelven is osztályunk. Vagyis két tanítási nyelvû érettségit tettek a
diákok, ami mindenkinek jól sikerült, és csaknem valamennyien
rendelkeznek felsõfokú nyelvvizsgával. Az angoltanáraink jelentõs

terhet vállalnak magukra, mert nemcsak az angol nyelvet, hanem
irodalmat, történelmet is tanítanak � a britet és amerikait külön, sõt
néhányan saját szaktárgyukat is.

Szerencsére ma már gyakrabban tanulhatnak idegen nyelvi
közegben a gyerekek, akár több hónapon keresztül is, sõt diákjaink
közül többen egy-egy tanévet is külföldön � Németországban,
Amerikában, Ausztráliában � töltenek sikeres pályázat
eredményeként, vagy csere útján. De meg kell említenem, hogy Dr.
Mátrai István tanár úr és Dr. Mátrainé Tálos Ilona tanárnõ igazán
lelkiismeretes és lelkes pályázati munkájának köszönhetõen
diákcsoportok utazhatnak egy-két hétre külföldre. A Tempus
Közalapítvány azért jött létre, hogy az unióban lévõ és csatlakozni
kívánó országok felzárkóztatását elõsegítse a diákcsere
programokkal is, hogy megismerjük egymás történelmét,
iskolarendszerét, szokásait, hétköznapjait. A sikeres Socrates
pályázatok révén � a diákcsere mellett � tanárok projekt-
tevékenységére is van mód. Jelenleg a sport�egészséges életmód
témakörben dolgoznak kollégáim.

� Egy hónappal ezelõtt ismét Önt nevezték ki a gimnázium
igazgatójának. Ebben az intézmény eredményein kívül bizonyára
szerepe volt annak is, hogy Ön munkáját nem csak mint pedagógus
látja el magas színvonalon, de kinevezése annak elismerésére is
utal, hogy a sikeres vezetéshez szükséges menedzseri készségekkel,
szakismeretekkel is rendelkezik.

� Annak, aki nevelési, oktatási feladatait manapság �korszerûen�
szeretné teljesíteni, már nem elég, ha pedagógiai szakismereteire
támaszkodik. Az állandó változások lehetõleg naprakész nyomon
követése, majd azok alkalmazása, illetve az azokhoz való
alkalmazkodás komoly kihívást jelent. Jelenleg leginkább
közgazdasági ismeretekre van szükségem, ugyanis az önkormányzat
támogatásán és a pályázatokkal elérhetõ lehetõségeken kívül is még
�pénzt kellene keresni� az iskola számára. A munkámat érintõ jogi
szabályozást és annak változásait is igyekszem folyamatosan
figyelemmel kísérni. Mindezek rendkívül fontosak ahhoz, hogy
vállalt feladataimnak maximálisan meg tudjak felelni.
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Horváthné Kutasi Mária 1954. augusztus 15-én született
Celldömölkön.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
végzett matematika-fizika szakos okleveles középiskolai tanárként
� 1977-ben.

1999-ben pedagógusi szakvizsgát tett a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karán � közoktatási vezetõként.

Miniszteri dicséretben részesült 1987-ben.
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�Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja,
az a saját síremlékét készíti, és az vesztesége

az egész emberiségnek.�
(Ipolyi Arnold)

Megjelent 2004. szeptember 17-én.

Horváth László klarinétmûvész 1945-ben született Kõszegen.
Diplomáját 1969-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolán Budapesten. A következõ tanévben Párizsban, a
Conservatoire National Superieur
de Musique vendéghallgatója volt.
1970-ben a Budapesti Nemzetközi
Klarinétversenyen elsõ díjat nyert.
1965-tõl a Magyar Állami
Hangversenyzenekar tagja, 1968 és
1998 között szólóklarinétosa. 1998
óta a Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar igazgatója. Szólistaként
szerepelt már Európa szinte
valamennyi országában, sõt
Japánban, Tajvanon, Kanadában és
Ausztráliában.

Rádiófelvételei klarinéttal és
szaxofonnal a Magyar Rádió
felkérésére készültek, valamint Bécsben, Londonban (BBC) és
Tokióban. Számos mû magyarországi bemutatójának szólistája,
mesterkurzusokat tartott Japánban, Montrealban. Liszt-díjas,
Ferencsik-, Lajtha- és Veress-díjas mûvész, aki különbözõ
nemzetközi klarinétversenyeken vesz részt zsûritagként. 1992-ben
megalapította, és azóta szervezi, vezeti Kõszegen a Lajtha László
Nemzetközi Zenei Fesztivált.

� Mûvész Úr, az Ön áldozatos és elkötelezett munkájának
köszönhetõen ez évben immár tizenkettedik alkalommal került sor
Kõszegen a Lajtha László Nemzetközi Zenei Fesztiválra. A
hangverseny-látogatók gyönyörködtetésén kívül mi a
tulajdonképpeni célja e rendezvényeknek?

� A magyar és francia zenekultúra méltatlanul keveset játszott
zeneszerzõinek jobb megismerése, megismertetése és népszerûsítése
a mûvészeti célunk. Lajtha László és Kodály Zoltán voltak az elsõ
komponisták, akik e két nép, nemzet zenéjét egymáshoz közelebb
hozták. Névadónk � Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan � gyûjtötte
a népdalokat. Életmûvében, amelyben rengeteg zongoradarab,
szimfonikus-, kamarazenei- és kórusmû is szerepel, fellelhetõ a magyar
folklór hatása. A Francia Akadémia tagja volt � egyedüli magyarként.
Külföldön ünnepelt zeneszerzõként ismerték. Miután hazajött, itthon
aztán méltatlan mellõzöttség lett a sorsa. Ráadásul az útlevelét is
elvették, többé nem engedték külföldre. 1963-ban halt meg. Õ volt az
elsõ magyar zeneszerzõ, aki igazából úgymond �nyitott� a francia
zene felé. 1992-ben aztán, születésének 100. évfordulóján, unokahúga
vetette fel, hogy milyen jó lenne, ha a fiatalok is részt vennének Lajtha
László ünneplésében. Akkor fogalmazódott meg bennem egy kis zenei
tábor szervezése itt, Kõszegen.

� Hogyan kapcsolódott össze életük, érdeklõdésük?
� Mi, magyarok jellemzõen úgymond német zenei elnyomás alatt

éltünk, Mozart, Beethoven, Brahms volt nálunk a népszerû muzsika,
ami nem baj, de a franciákról szinte semmit nem tudtunk.

Amikor Párizsban tanultam ösztöndíjasként, akkor döbbentem
rá, hogy errõl õk is tehetnek, mert zenei barokkjukat igyekeztek
elfelejteni. Mindennel együtt, ami királyi volt, vagyis a királysághoz
kapcsolódott. Csak az utóbbi évtizedekben kezdték újra felfedezni
az akkori vitathatatlan értékeket. Fantasztikus, hogy a Napkirály
udvarában micsoda zenéket szereztek, és az a nyolc hónap, amelyet
Párizsban töltöttem, hihetetlen feltöltõdést jelentett számomra.

Egy kicsit én is frankofon lettem, annak ellenére, hogy magyar
muzsikusnak tartom magam, a magyarság nekem nagyon fontos és
persze az is, hogy tulajdonképpen kõszegi vagyok.
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Ezért is gondoltam 1992-ben azonnal Kõszegre, hiszen emlékszem
a régi idõkre, akkoriban egy teljesen hermetikusan elzárt kis városka
volt, ide még a zene sem jutott el fiatal koromban. Amikor Gyõrbe
kerültem a zenemûvészeti szakközépiskolába, azonnal éreztem
�elmaradottságomat�, a zenetörténetben sem dicsekedhettem
tájékozottsággal, és csupán néhány operett élményem volt addig.
Szorgalommal szerencsére sikerült behoznom a hiányosságaimat,
1964-ben felvettek a Zeneakadémiára, és 1965-ben már nemzetközi
versenyen vettem részt, aminek eredményeként pedig az Állami
Hangversenyzenekar tagja lehettem.

� Ön már évtizedek óta világhírû klarinétmûvész. Valószínûleg
ennek is köszönhetõ, hogy minden évben sikerül megnyernie a
fesztivál ügyének népszerû, és világhíres tehetségeket.

� 1992-ben még azt hittem, a Lajtha-tábor egyszeri alkalom lesz,
de mivel rendkívül jól sikerült, elhatároztam, hogy folytatjuk,
folytatnunk kell.

Minden évben tematikus zenei kurzusok mûködtek, amelyeket
elõzetesen meghirdettünk. A résztvevõk kiválasztásánál a magyar
és francia zeneszerzõk mûveit választó jelentkezõk élveztek elõnyt,
ugyanis már korábban fel kellett készülniük a mûvészeknek és
növendékeknek egyaránt, annak érdekében, hogy az elsõ naptól
kezdve �koncertképesek� lehessünk. 2002-ben például Takács Jenõ,
minden idõk legidõsebb zeneszerzõjének 100. születésnapját
ünnepeltük, az õ mûveinek elõadásával tisztelegtünk munkássága
elõtt � még életében. De természetesen hangversenyeinknek az is
célja, hogy a zeneszerzõkrõl haláluk után se feledkezzünk meg.

A kõszegi fesztivál legfõbb célja a magyar értékek megõrzése
lehet. Mi magyarok, sajnos eléggé rosszul sáfárkodunk a
kultúránkkal, pedig tisztában kellene lennünk azzal, mit jelent
magyarnak lenni, mi az, ami a magyar zenei kultúrában kiemelkedõ,
amit a közös Európában is meg kell tartanunk. Tény, hogy kulturális
eseménysorozatokra szüksége van minden városnak, és véleményem
szerint Kõszeg jelentõsége az európai közösségben éveken belül
biztosan meg fog nõni, ahogyan meg is érdemelné természeti és
mûemléki adottságai miatt.

� A múlt évben elmaradt a fesztivál. Jövõre ismét találkozunk?
� Erre most nem tudok érdemben válaszolni. Az elmúlt tizenegy

évben nagyon népszerûvé váltak hangversenyeink, csaknem telt ház
elõtt szerepeltünk mindig. Tulajdonképpen az összes szervezõi
munkát egyedül végeztem, már az energiám is fogy, de pénzbõl is
évrõl évre kevesebb áll rendelkezésünkre. 2003-ban valóban
elmaradt a fesztivál, amelyet addigi hálás közönségünk hiányolt is.
Ez rendkívül fontos jelzés volt számomra. Ez évben tehát igyekeztem
megszervezni a nagy pénztelenség ellenére is. Õszintén szólva, volt
egy pillanat, amikor azt hittem, minden igyekezetem ellenére le kell
mondanom az egész rendezvényt. Amikor ugyanis a nyomdából
kijöttem kis mûsorfüzetünkkel, akkor derült ki, hogy a város, vagyis
az önkormányzat nem tud segíteni bennünket anyagilag.

Aztán úgy gondoltam, ha már ennyi kiváló mûvészt meghívtam
(akik a fellépéseket gázsi nélkül vállalták), és igazából a városnak
is nagy szüksége lenne a fesztiválra, nem hátrálok meg. Végül több
kõszegi szponzortól is kaptunk támogatást, kiemelkedõ segítséget
és pozitív hozzáállást a gimnázium részérõl. Sikerült mind a tizenegy
tervezett hangversenyünket magas színvonalon megrendezni.



112 113

Kõszegi beszélgetések 2002�2005 Dr. Jónás Zsigmond

A holnap rendõreit neveli

Megjelent 2004. október 15-én.

Dr. Jónás Zsigmondot mindenki ismeri. Közel negyedszázadon
keresztül irányította a városi rendõrkapitányságot. Sok mindent
tudunk róla. Szenvedélyes jelvény- és relikviagyûjtõ, rendszeretõ
ember. A vasfüggöny lebontásakor az addig a külvilágtól elzárt
városban beinduló idegenforgalomra való tekintettel megszervezte
a német nyelvi tanfolyamot az állománynak. Szabadidejében
szívesen kertészkedik, építkezik. Szereti a komolyzenét, õ maga is
játszik hegedûn. Nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgetettem az
elköszönõ rendõrkapitánnyal.

� Tisztelt Jónás úr! Ön 23
évet töltött el a város rendõr-
kapitányi székében.

� Érdekes, nem tûnik ilyen
hosszú idõnek. Úgy mosódnak
egybe a történések bennem,
mintha minden tegnap történt
volna. Mintha csak tegnap
kaptam volna az infót, a
bejelentést arról, hogy
készüljek, mert Kõszegen
fogok ebben a munkakörben
dolgozni. Az akkori eljárási rendnek is megfelelõen természetesen
több jelöltbõl választott a helyi városvezetés. Õk döntöttek úgy, hogy
engem választanak.

� Honnan vezetett az út a rendõrkapitányságig?
� Azt megelõzõen öt évig dolgoztam a posztógyárban, itt voltam

lakatos ipari tanuló. Nyugdíjas elköszönésemkor külön
megköszöntem Szuper Antal nyugdíjas mûvezetõnek, aki elsõ
fõnököm volt, hogy kemény embereket nevelt a maga módján

valamennyiünkbõl. Mi, akik végigjártuk az õ iskoláját, mindnyájan
megálltuk a helyünket az életben. Késõbb magasabb fizetésért
Lukácsházára csaltak a gépállomásra, ott lettem hegesztõ, szerelõ,
aztán bevonultam katonának. A BM karhatalomnál töltöttem
gépkocsivezetõként a katonaidõmet, 1969-ben szereltem le.

Aztán egy munkahelyi vita után engedtem annak a csábításnak,
hogy rendõr legyek. Rendszeresen, többször is felkerestek, hogy
tartozzam közéjük.

1974. május 24-én már rendõr õrmester voltam a
közlekedésrendészetnél járõrként.

Beiskoláztak a rendõrtiszti fõiskolára, ahol nappali tagozaton
végeztem 1979-ben. Több társammal együtt akkor avattak bennünket
tisztté. Ezt követõen Szombathelyen a fõkapitányságon dolgoztam
elõadóként, majd fõelõadóként, 1982 februárjától neveztek ki
kapitánynak Kõszegre. Oda, ahonnét valamikor elindultam. Már
rendõri vezetõként és nem lakatosként. Bíztatásként vettem azt, hogy
mindenki örült annak, hogy az õ soraikból is ki lehet ugrani sok
tanulással és szorgalommal. Attól, hogy egy hatóság vezetõ embere
lettem, még nem tagadtam meg a régi ismeretségeimet, sõt azóta is
örömmel üdvözöljük egymást a régi kollégákkal. A tisztességes
ember tisztességes marad. Rendkívül mozgalmas, rendkívül nehéz
23 esztendõ volt, mindenért nagyon meg kellett dolgozni.
Kinevezésem elsõ idõszaka még belenyúlt abba az idõszakba, amikor
Kõszegen a határ és az azzal kapcsolatos határövezet, bezártság sok
mindent meghatározott. Nagyon kemény éveket éltünk meg, mert a
normális feladat ellátáshoz soha nem voltak meg a kellõ
körülmények.

� Volt-e olyan célkitûzése, amit nem tudott elérni?
� Azokhoz a szerencsés emberekhez tartozom, akik ha kitûznek

maguk elé egy célt, azt akár tûzzel-vassal is végig tudják vinni. Ehhez
persze partner volt Kõszeg és környéke lakossága, a társ fegyveres
szervek, megyei fõkapitányságunk is. Személyes ambícióim is
meghatározóak lehettek, hiszen munka mellett szereztem jogi
diplomát, és sok egyéb tanfolyamot is elvégeztem, amit elvártak a
feletteseim.
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1982-ben maga az épületünk is sokkal kisebb volt. A
megnövekedett feladatok színvonalas ellátásához több helyre lett
szükségünk. Magam terveztem meg az új épületünket a pincétõl a
padlásig. Sõt azt is elértem, hogy a kivitelezést kõszegi cég
végezhette. Munkatársaimmal százszor is átbeszélve terveztük meg
egy-egy helyiség funkcióját, azok egymás mellettiségét, hogy
tökéletesen mûködhessünk, és minél jobban megfeleljen az épület
a célnak. 1987. május 8-án avattuk, amikor is igyekeztünk méltó
módon megköszönni a helyi építõ-asztalos ipari szövetkezetnek, a
dolgozóknak.

� Ön egyedülálló múzeumot hozott létre a rendõrség épületében.
� Már hivatalomba lépésem elsõ évétõl kezdve folyamatosan volt

egy olyan elképzelésem, hogy az itt elõkerült régi, a rendvédelemre
utaló ereklyéket ne hagyjuk elkótyavetyélni. Ezért elkezdtem
módszeresen gyûjteni azokat. Szerettem volna � a napi munkám
mellett � egy olyan gyûjteményt létrehozni, amit az utókornak
hátrahagyva késõbb majd büszkén lehet mutogatni. Amikor már híre-
hamva sem lesz az eredetijének. Ez a gyûjtemény, ami itt a
díszteremben található, 22 év eredménye. Sok kõszegi vállalkozó
munkája is benne van, hiszen a vitrinek asztalosmunkái, belsõ
világítása is vállalkozóink � ingyenes � munkájának eredménye.

� Biztosan van számunkra érdekes története, sztorija�
� Hatóságvezetõként, kapitányként, amikor elsõ munkanapjaimat

kezdtem, találkoztam két érdekes feljelentéssel. Ugyanarról az egy
emberrõl szólt. Az egyik bejelentésnek az volt a lényege, hogy az
illetõ nem dolgozik. (Ne felejtsük el, annak idején mindenkinek
dolgoznia kellett, ismeretlen volt felénk a munkanélküliség.) A másik
ugyanarról az emberrõl, hogy kontárkodik, azaz mégiscsak dolgozik,
de nem munkahelyen, hanem a saját családi háza udvarában, saját
szerszámaival, saját megtanult tudásával. Ez engem akkor nagyon
elgondolkodtatott, mert a munkát mindig is tiszteltem és tisztelem.
Ezért volt számomra elgondolkodtató, hogy milyen érdekes, ha egy
rendõrkapitány asztalán így találkoznak az iratok � már minthogy
ugyanaz az ember hibát követ el, ha nem dolgozik, de akkor is, ha
dolgozik. Ez az eset is arra intett engem, hogy nagyon körültekintõen

és óvatosan közelítsek a problémákhoz. Az fogalmazódott meg
bennem, hogy elsõsorban a baj, a bûn üldözése a feladatunk, nem
pedig az, hogy mindenbe belekössünk. Igyekeztem munkatársaimat
is ebbe az irányba mozgósítani. Nem szabad, hogy a feltétel nélküli
bírságolás legyen a célunk, gyakran egy-egy baráti-figyelmeztetõ
szó jobban megteszi a hatását, mint a bírság. Arról nem is beszélve,
hogy tisztában kell lennünk a lakosság anyagi helyzetével, azzal,
hogy milyen csapást jelenthet a családnak egy többezres csekk.
Gyakran épp ezzel válthatnánk ki családi konfliktusokat, ami nem
célunk, de persze az �egyensúlyozás� közben nem feledkezhetünk
meg hatósági rendfenntartó feladatainkról sem. Rengeteg emberi
sorssal, sok tragédiával találkoztam a 23 év alatt, amelyekbe való
�beavatkozás� megfontoltságot és korrektséget követelt meg.
Különösen megsokszorozódtak ezek a rendszerváltozás idején. Mi
a keménységet emberségre változtattuk át, természetesen a
jogszabályok adta kereteken belül. Azt hiszem, ez köszön vissza
rendõrkapitányságunk helyi megbecsültségében.

� Mivel tölti majd napjait, ha márciustól hivatalosan is nyugdíjba
vonul?

� Nyugdíjba vonulok valóban, de nem tétlenségbe. Egy keddi
napon töltöttem utolsó munkanapomat, szerdán pedig már mentem
is Körmendre, a Rendészeti Szakközépiskolába tanévnyitóra, ahol
az idei tanévtõl 80 rendõr szakképzését kezdték meg. Itt fogok
közlekedésrendészetet tanítani. Mi mással is foglalkozhatnék?
Szeretem ezt a munkát, rengeteg erõ van még bennem. És rengeteg
tapasztalat, amelyeket szeretnék átadni a holnap rendõreinek.

� Köszönöm a beszélgetést!

vvv

Dr. Jónás Zsigmond  nyugállományú rendõr ezredes 1949. július
31-én Gyulán született.

A Nemzetközi Rendõrszervezet, az IPA (International Police
Association) Magyar Szekciójának alelnöke, a Vas megyei Szervezet
elnöke.
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Kõszeg társadalmi életének aktív személyiségeként két
alkalommal kapott Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetést.
Választott tisztséggel segíti a Kõszegi Sporthorgász Egyesületet.

2005. június 17-én az Európai Borlovagrend tagjává avatták
Kõszegen.

Rendelkezik a Kiváló Társadalmi Munkáért(2) Közbiztonságért
Érem Arany fokozatával, a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével, a HM. Kiváló Szolgálatért Érdemérem arany
fokozatával.

Életútja elismeréseként a Magyar Köztársaság Belügyminisztere
2005. február 27-i hatállyal, soron kívül rendõr ezredessé léptette
elõ.

Mint nyugállományú rendõrtiszt, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola rendõr növendékeinek képzésében vesz részt az
iskola tanáraként.
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Anna

Megjelent 2004. december 17-én.

Kõszegen a Jurisics téren több jellegzetes mûemléki ház mellett,
a levéltár szomszédságában az 1. sz. épületben él Martis Anna. Õ
nem Kõszegen született, sõt egyenesen Szentendrérõl érkezett
városunkba, e régi ház falai közé.

� Kedves Anna, mi késztet valakit
arra, hogy az ország viszonylag
távoli részérõl Kõszegre költözzön?

� Nagyapámnak Nemeskéren és
Csillaghegyen éppen ilyen háza
volt. Már tudom, hogy
nosztalgiából vásároltam meg ezt
a kõszegi mûemlék épületet.
Természetesen nem volt annyira
egyszerû a dolog, ahogyan most
elmondom. Tehát azt történt, hogy
abban az idõben a fiam egy
amerikai vegyes vállalatnál
dolgozott. A cég ügyvezetõ
igazgatója arra kérte, hogy keressen számára egy mûemléki
városban ingatlant. Hogy, hogy nem, rám hárult a feladat, mire én
bementem a kõszegi polgármesteri hivatalba, ahol rendkívül
kedvesek voltak hozzám. Megtudtam, hogy éppen eladó a
szemközti épület, sõt már 3 éve eladó, csak hát nem találtak rá
még vevõt. Megnéztem, és kiderült, hogy teljesen olyan, mint az
mi egykori házaink voltak, csak azokban nem építették boltívesre
a helyiségeket. Amikor egyik szobából a másikba mentem, azonnal
tudtam, hogy ez bizony az enyém lesz, és senki másé. Pillanatok
alatt beleszerettem. Egyetlen fillért sem alkudtam a vételárból.
Persze, hogy ne menjen minden simán, kiderült idõközben, hogy

volt már valaki, aki vendéglõt szeretett volna kialakítani itt, sõt
már elõszerzõdéssel is rendelkezett. Egy ideig lógattam az orrom,
de aztán úgy éreztem, hogy kézbe kell vennem az ügyet. Sikerült,
az enyém lett a ház. Ennek 9 éve.

� Amikor az ember megvesz egy ilyen mûemléki épületet, számon
kérik tõle az állapotát?

� Mindent számon kérnek, és folyamatosan, sõt olyan dolgokat
is, amelyekbe szerintem senkinek nem lenne beleszólása. Mikor
megvettem, tudtam, hogy ez nem annyiba kerül, amennyit vételárként
kifizettem, hanem még sok milliót kell ráköltenem. Ez a ház
�megette� már tulajdonképpen egy lakásom és egy szentendrei
telkem árát is. Ezeket kénytelen voltam áron alul eladni, hogy minél
többet tudjak felújítási munkákra fordítani. Idõközben megállapodást
kötöttem a Mûemléki Felügyelettel, hiszen természetesen felújítási
kötelezettségem van.

� A kõszegi internetes fórumon megjelent már néhány igen
�jóindulatú� hozzászólás az Ön személyével kapcsolatban�

� Nem kívánok magyarázkodni, de vajmi kevés valóságtartalma
volt és van annak, amit néhány álmatlanságban szenvedõ ember
gondol itt Kõszegen.

� Néhány hónappal ezelõtt megjelent Önrõl egy cikk a Vas Népe
hasábjain, mely szerint Ön aktív részese volt édesapjának a zsidók
megmentéséért folytatott munkájában.

� Gyakran segítettem neki az úgynevezett tükös (titkos) dolgokat
rendezni. Akkoriban voltam érettségizõ diák. Az ezekrõl szóló
megmaradt dokumentumokat jelenleg a Holocaust Dokumentációs
Központ és Emlékgyûjtemény õrzi.

� A zsidó emberek mentése köztudottan komoly veszéllyel járt,
ezt vállalták. Az üldözöttek iránti általános együttérzés vagy
személyes érzelmek, kötõdések váltották ki segítõ szándékukat?

� Apámat inkább emberiességi szempontok vezérelték, de az
igazsághoz hozzátartozik, hogy Apának volt egy barátnõje � akit
szintén elláttunk hamis papírokkal �, és akinek gyermekét elfogadom
öcsémnek. Érdekes, hogy sok évvel késõbb második férjem egy
megmentett zsidó lett. Az is érdekesség, hogy Raoul Wallenberg
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automobilja véletlenül hozzánk került sok évvel késõbb. Fiam mindig
szerette a veterán autókat, ezért vásároltam neki egy Rover 10-est,
amirõl késõbb derült ki, hogy ki volt az eredeti tulajdonosa.

� Élete nagy részében az ország más részein élt. Nem hiányoznak
a régi barátai?

� Egyáltalán nem unatkozom sohasem, rengeteg barátra tettem
szert már Kõszegen is. Szerencsére könnyen ismerkedõ természetû
vagyok, a házam gyakran van tele barátokkal. Külön
fényképalbumot tartok a vendégeimrõl. Sõt a régi ismerõseim is
gyakran felkeresnek az ország különbözõ városaiból. Nagyon
szeretem az itteni embereket, a társaságot és nagyon élvezem az
itteni csodálatos levegõt, az egész várost nagyon megszerettem.
Jártam a Polgári Körbe, tagja vagyok Polgári Kaszinónak. Ha jól
belegondolok, az ittenihez képest Szentendrén tulajdonképpen be
voltam zárva, a hatalmas kertek miatt nagyon távoliak voltak a
szomszédok.

� Tudok róla, hogy Ön régóta szeretne egy egyesületet létrehozni
Hungaria Nostra néven.

� Igen, tulajdonképpen ez egy országos szervezet része lenne.
Ráday Mihály városvédõ alapította az elsõ ilyen egyesületet, ehhez
szeretnénk csatlakozni. Évekkel ezelõtt fogalmazódott meg bennem
a gondolat, amikor Ráday Mihályt textilmûvész felesége által
megismertem. Kõszegen nincs városvédõ egyesület. Sajnos eléggé
nehéz tízegynéhány ember programját összehangolni a cél
érdekében, de bízom benne, hogy megalakul az egyesület. Több
nagyszabású tervem sikerült már, ahogy a többit megcsináltam, ez
is meglesz.

vvv

Martis Anna büszke rá, hogy hajdan autóversenyt nyert � egyedüli
nõi indulóként � egy Mercedes csillagtúrán és versenyen.

Kalandos életútja során dolgozott már mozi üzemvezetõként,
gépkocsivezetõként, gazdasági tanácsadóként, kereskedelmi
fõosztályvezetõként, anyagbeszerzõként. Exportra dolgozó

mûanyag-feldolgozó kisiparosként 1958-ban a Budapesti
Nemzetközi Vásár kiállítója volt. 1959-ben munkatársával õ
alapította az Agrotröszt elõdvállalatát, de a késõbbiekben több más
céget is.

Aktív tagja a Kõszegi Polgári Kaszinónak, valamint a Kõszegi
Polgári Körnek.
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A rutin nem elég

��ne kényszerrel oktasd a gyermekeket,
hanem játszva, úgy,

hogy elõbb fürkészd ki a hajlamaikat.�
(Platón)

Megjelent 2005. január 21-én.

Új vezetõje van a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény
Beszédjavító Iskolájának. Kirchknopf Györgyné Erzsike harminchat
évet töltött eddig a pedagógusi pályán. A fogyatékos gyermekek
nevelése és oktatása területén szinte mindenhol �kipróbálta� már
magát. Dolgozott értelmi fogyatékosokkal, diákotthonban, 12 évet
pedig a logopédián a beszédjavító általános iskolában.

� Ön a harmadik igazgatója
az itt mûködõ logopédiai
tagozatnak.

� Mohr János és Babai
László igazgató elõdeim
kitûnõ szakemberek voltak,
tehát eleve magasra került a
mérce, amelynek meg kell
felelnem munkám során. Az õ
munkásságuk eredményeit
tisztelve, és hagyományaira
építve láttam új feladatomhoz,
azonban figyelembe kellett
vennem, hogy bizony alaposan
megváltozott körülöttünk a
világ. Az ország, az iskolai- és munkahelyi körülmények, a családok,
a szülõk és a gyerekek is. Ennek következtében a problémák is mások
lettek az elõzõ 12 évhez viszonyítva. Iskolánkba már nem csupán
beszéd-fogyatékos gyerekek kerülnek, hanem tanulási problémákkal

küszködõk is, akiknél nem lehet megállapítani, hogy mi volt elõbb,
a beszédhiba, és ennek következménye a magatartási zavar, vagy
pedig fordítva történt. Vagyis a magatartási probléma okozta
beszédhibájukat. Ezeket a gyerekeket is fogadjuk, mert nincs egyéb
olyan iskola, amely vállalná õket. A kifejezett beszédjavításról, tehát
a logopédiáról fokozatosan át kell állnunk egy teljesebb, szélesebb
spektrumú segítõ tevékenységre, magasabb szintû fejlesztési
lehetõségeket kellett, kell keresnünk.

Magunkat is folyamatosan képezzük, hogy ezeket a problémákat
is tudjuk kezelni. Logopédusainknak már nem csak beszédjavítás a
feladatuk, hanem másfajta fejlesztéseket is végeznek. Ennek kezdetei
visszanyúlnak még az elõzõ idõszakba.

� Hogyan kezdi egy kisiskolás az életét az intézetben?
� Az elsõ osztályt �nyújtott� évfolyamban végzik el a gyerekek,

vagyis 2 év alatt. Az elsõ év az un. nulladik évfolyam, amikor még
csak képességfejlesztésre törekszünk. Fontos hogy a mozgásuk és
más képességeik elõ legyenek készítve arra, hogy a számolást,
betûtanítást, az írás- és olvasástanítást elkezdhessük velük. Munkánk
során természetesen figyelemmel kell lennünk arra, hogy szerzett
vagy veleszületett fogyatékosságról van-e szó, de korosztály és
tananyag szempontjából mégis egy csoportban vannak a gyerekek,
mert a terápia szempontjából nincs különbség. A fejlõdés
szempontjából igen, mert a szerzettnél jobbak a kilátások. A nem
javíthatóaknál a kompenzálásra törekszünk, tehát másfajta
képességeiket igyekszünk fejleszteni, elõtérbe helyezni. Szerencsére
a megtanult technikákkal és kontrollal általában bizonyos
szituációkban úrrá tudnak lenni a fogyatékosságokon a gyerekek.

� Az Ön kezdeményezésére milyen változtatások történtek a
pedagógiai munkában?

� 12 éve dolgozom itt pedagógusként, és látva, elemezve a
helyzetet arra a következtetésre jutottam, hogy változtatni kell a
tananyag és a beszédjavító órák �viszonyán�. Így megsegítve a
gyerekeket abban, hogy lehetõségeikhez mérten a legjobban tudjanak
haladni a tanulásban, az egyéni fejlesztésben. Ez azt jelenti, hogy a
logopédiai órákat betettük a tantervi órák mellé. Tehát például egy
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magyaróra mellett van egy terápiás óra. Történelemóra után szintén
egy terápiás óra az adott témakör szerint, az adott
szövegkörnyezetben. Változtattunk azon a gyakorlaton, amely
szerint a terápiás órák valamennyi korosztály részvételével zajlottak,
elsõtõl nyolcadik osztályig egy csoportban voltak a gyerekek. A
mai kor követelményeinek sokkal jobban megfelel az új módszer.
Hiszen más-más szintû fejlesztésre van szükségük a különbözõ
korúaknak, ezt ma már figyelembe vesszük. Hatalmas sikerélmény
számunkra, hogy azóta egyre kevesebb magatartási problémával
találkozunk. Ugyanakkor ez hatalmas sikerélmény a gyerekeknek
is, mert sokkal jobban megértik a tananyagot, értik, hogy mi történik
körülöttük, sikeresebben tudnak részt venni az osztály közös
munkájában, aminek következtében nõ az egészséges önbizalmuk.
Sõt megszûnnek a pótcselekvések is, egyre inkább élvezik a közös
munkát és tanulást.

� A pedagógusok részérõl ez rengeteg többletmunkát és figyelem
ráfordítást igényelhet�

� Ma már nem lehet rutinból dolgozni. És azt sem szabad
latolgatni, hogy kinek mi a szigorúan vett feladata, mert közben
�elveszik� a gyerek! Kis pedagógus-közösségeket hoztunk létre,
amelyek egyetlen osztályra koncentrálnak, és érte dolgoznak. Szinte
egymással versengenek abban, hogy melyikük tud a családokkal
jobb kapcsolatot kialakítani, a szülõ segítségét ki tudja jobban
igénybe venni, így egymást erõsítve tesznek a gyermekekért.
Természetesen rengeteg többlet energiát igényelt az új módszerre
történt átállás.

Tehát nagymértékben javultak kapcsolataink a szülõkkel. A tanév
elején összevont, közös nagy szülõi értekezletet tartottunk � ami
szintén újdonságnak számított. Nagyon örültek annak a
lehetõségnek, hogy végre láthatták, kik dolgoznak nálunk, és milyen
munka folyik intézményünkben. Néhány szülõ kifejezett
érdeklõdésére válaszolva viszont sajnos el kellett mondanom, hogy
számítógépes oktatás az igényeknek megfelelõen nálunk nem
mûködik, ugyanis a �többségi általános� iskolák normatívái �
amelyekbõl azok beszerezhetnek bizonyos számítástechnikai

berendezéseket � ránk, gyógypedagógiai intézményekre, érdekes, de
inkább felháborító módon nem vonatkoznak. A helyzetet súlyosbítja,
hogy reményünk sincs pályázatokon érdemben részt venni.

� Honnan kerülnek az intézetbe a gyerekek?
� Országos beutalással érkeznek hozzánk tizenhat megyébõl, és

mondhatom olyan állapotban, amely egyértelmûvé teszi, hogy
borzasztó nagy szükségük van ránk. Jelenleg 208 gyermekünk van.
A szülõk szájról szájra terjesztik intézetünk jó hírnevét, naponta
jelzik ezt a telefonok, aminek nagyon örülünk, mert munkánk
megbecsülését érezzük benne.

� Milyen terveik vannak a jövõben?
� Intézetünk bentlakásos, kollégiumi elhelyezéssel. Az egyéni

törõdésnek és egyéni megsegítésnek lényeges része a kollégiumi
munka is, tehát a nap 24 órájában meg kell(ene) történnie.
Törekvésünk a nem túl távoli jövõben az, hogy a kõszegi gyerekeknek
is legyen lehetõségük arra, hogy legalább estig nálunk maradhassanak.
Egész személyiségüket fejlesztés alatt kell tartani, ehhez intenzív,
egész napos munkára van szükség. Itt nem konkrétan tanulásra
gondolok, hanem játékokra és egyéb tevékenységekre is. Azért némi
többlet-gondoskodást tudunk adni a kõszegieknek és a bejáróknak,
mivel õk közel laknak, hozzájuk rendszeres családlátogatásokat
szervezünk. Ezeknek az is célja, hogy megértsük, milyen környezetbõl
kerültek hozzánk a gyerekek, milyen erõk dolgoznak bennük, így a
tapasztalatokat feldolgozva tudunk még jobban segítségükre lenni.
Természetesen ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha közelben
lakókról van szó. Egyelõre többre nem tudunk vállalkozni. Valójában
minden gyerek mellé kellene egy pedagógus!

vvv

Kirchknopf Györgyné 55 éves. Gyógypedagógiai fõiskolán végzett,
logopédia szakon. Több más diplomával is rendelkezik. Férjével együtt
elhivatottan dolgoznak a rászorulók sorsának javítása érdekében, az
oktatás, az iskola valamennyi dimenziója szívügyük. Ezt bizonyítja
sok megnyert pályázat, és számtalan megírt publikáció.
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Uniós pályázatot nyert a Központi Óvoda

Megjelent 2005. február 25-én.

Január közepén hat országból érkeztek pedagógusok � óvónõk és
tanítók � Kõszegre a Comenius 1 Iskolafejlesztési Program projekt-
találkozójára.

Barabásné Kirchknopf Ágota a Központi Óvoda óvónõje
készítette azt a pályázatot, amelynek eredményeként kõszegiek is
részt vehetnek a munkában, és a találkozók elsõ igazi helyszíne �
Kõszeg lehetett. Õt kérdeztem az elõzményekrõl.

� 2003 szeptemberében dr.
Mátrai István tanár úr felhívta a
figyelmünket arra, hogy az
interneten megjelent egy pályázat,
amelyben egy luxemburgi és görög
fél óvodát keres Magyarországon.
Úgy éreztem, meg kell ragadni a
kínálkozó lehetõséget. Gyorsan
kellett döntenünk, és kidolgozni a
pályázatot, hiszen csupán 2-3 hét
állt rendelkezésünkre. Sikerült így
bejutnunk az elõkészítõ
tanfolyamra, ami 2003
novemberében egy svédországi
találkozást jelentett leendõ
munkatársainkkal. Ott aztán a luxemburgi, a görög, valamint a svéd
pedagógusokkal elhatároztuk, hogy egy olyan hároméves projektet
hozunk létre, amely a 3-9 éves gyerekek mozgását, környezetét,
étrendjét igyekszik valamennyire meghatározni. Tehát egymás
országaiból átvesszük azokat a dolgokat, amelyekrõl úgy ítéljük meg,
hogy hasznosítani lehet. Ehhez természetesen elengedhetetlenül
fontos, hogy egymást meglátogassuk.

� Úgy tudom Kõszegen találkoztak elõször a projekt indulása óta.
� Nagy öröm volt számunkra, hogy elsõként országunkat

választották úti célként, természetesen ez nagy feladatot is jelentett
számunkra. Bár tudtuk, hogy a nevelési és oktatási módszerek
országonként nagyon eltérõek lehetnek, mégis megdöbbentünk
megismerve a svéd iskola és óvodarendszert. Hihetetlenül más, mint
a miénk. És természetesen a többi országétól is eltérõ. Ezért fontos,
hogy a projekt résztvevõi a helyszíneken, az adott országban
ismerkedjenek a nevelési-oktatási módszerekkel, helyi
sajátosságokkal, szokásrendszerekkel. Idõközben belépett a
projektbe Lettország és Lengyelország is, tovább gazdagítva
lehetõségeinket.

� Pénzügyi nehézségekkel nem kellett számolniuk?
� Minden évben meg kell pályázni a találkozók helyszíneit, de az

útiköltségre is pályázni kell. (Nekünk a Szókratész Nemzeti Irodához
kell benyújtani a pályázatot, hogy pénzt nyerhessünk.) Az elnyert
összeget erre az utazásra, valamint prospektusok, tájékoztatók,
albumok készítésére lehet fordítani, de a tulajdonképpeni lényeg
egymás megismerése. Sajnos lengyel kollégáink nem tudtak eljönni,
mivel nem nyertek pályázati pénzt. Igaz, Romániából viszont
megérkeztek, mert bár õk sem nyertek, de saját zsebükbõl kifizették
a költségeket, mert olyan kedvesnek találták a meghívónkat.

� Milyen programokon vettek részt a vendégek?
� Már az elsõ teljes napunkat komoly értékelõ munkával kezdtük.

Megbeszéltük, ki mit végzett svédországi találkozásunk óta. Mi
prospektusokat készítettünk óvodánkról, és javaslatomra emlék-fát
ültettünk.

A mostani nevelési év a projekt elsõ éve, és a mozgásról szólt.
Értékelése májusban Görögországban lesz. Tehát a testnevelésrõl,
tornáról � ami a speciális fizikai felkészítési része a dolognak, de
ide tartoznak a játékok és az olyan egyéb szabadidõs programok
is, amelyeknél a mozgásé a fõszerep. Például Kõszegen ilyen lehet
a néptánc oktatása is, amely a Bersek iskolában mûködik (ahol
látogatást is tettünk). Szeretnénk ugyanis megvizsgálni, hogy
másutt mennyi idejük van a gyerekeknek mozgásra, amíg az
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intézményben vannak. Egy szélesebb körû nemzetközi
összehasonlítás hasznos lehetne.

Hauer Tamás alpolgármester úr és Kálmán József képviselõ úr
fogadták vendégeinket a polgármesteri hivatalban, amit õk igen nagy
megtiszteltetésnek tartottak. Részt vettünk természetesen
városnézésen és múzeum-látogatáson is, amely kissé rövidre
sikeredett. Az idõjárás egyáltalán nem fogadott bennünket a
kegyeibe.

Hatalmas sikert arattak a magyaros ételek és a kõszegi borok, de
feltétlenül meg kell említenem, mekkora élményt jelentett
valamennyiünk számára a �nemzetközi ebédünk�. Ugyanis
elõzetesen levélben kértük a résztvevõket, hogy hozzanak magukkal
országukra jellemzõ ételeket és italokat.

� Elõzetes munkatervüket sikerült maradéktalanul
végrehajtaniuk?

� Eléggé zsúfolt munkahetünk volt, de szerencsére sikerült
megvalósítanunk a tervezett programokat és munkafeladatokat. Mind
a tizenhárman kellemesen elfáradtunk. Három iskola és három óvoda
munkatársai vettek részt ebben a projektben, és elhatároztuk, ha
majd le is jár a tervezett munkaidõszak, ezek az intézmények a
késõbbiekben is fogják tartani egymással a kapcsolatot, további
folyamatos tapasztalatszerzés céljából. Ugyanis tulajdonképpen ez
a projekt igazi célja. Az elsõ két évben azon dolgozunk, hogy
tapasztalatokat gyûjtsünk és adjunk át egymásnak, a harmadik év
pedig maga az összegzés, amikor tárgyiasulnak ezek a tapasztalatok
és munkánk eredménye. Albumokban, könyvekben, CD-kben,
videokazettákon. Például hasznos lenne összegyûjteni minden
országból tíz-tíz olyan mozgásos népi játékot is, amelyet egy közös
kiadványban jelentethetnénk meg.

De hogy kissé távolabbra is tekintsünk, a következõ nevelési év
az ételeké, az étkezési kultúráé lesz. Jövõre Lengyelországba és
Romániába látogatunk el, ott folytatunk tapasztalatcseréket. Az
említett kiadványok, amelyeket a projekt végére szeretnénk
kézzelfogható valósággá tenni, a késõbbiekben nemzetközileg is
rendkívül jól hasznosítható �munkaeszközökké� válhatnak.

vvv

Barabásné Kirchknopf Ágota Kõszegen született 1959. október
5-én. A Soproni Felsõfokú Óvónõképzõben végzett 1980-ban,
kiegészítésképpen 1999-ben fõiskolai diplomát szerzett a soproni
Benedek J. Óvónõképzõ és Tanítóképzõ Fõiskolán is. 25 éve
dolgozik a kõszegi Központi Óvodában.

Svédországi, majd görögországi tanulmányútjai után jövõre
Lengyelországba, valamint Luxemburgba is ellátogat, mivel a 2005/
2006-os Comenius 1 pályázatuk is nyertes lett.

2004-tõl az Egyesület a Központi Óvodáért közhasznú szervezet
egyik alapítója és elsõ elnöke. A Kistérségi Óvodák Óvónõi
Munkaközösségének vezetõje.

Nevéhez fûzõdik az OVI GALÉRIA létrehozása és vezetése 5
éven keresztül. Sikeres pályázatok is gazdagították a galéria
felszereléseit.

Érdekes hobbija a régi babák, bababútorok gyûjtése, babák
varrása.

Barabásné Kirchknopf Ágota



130 131

Kõszegi beszélgetések 2002�2005 Kenéz György

�Akkor festhetek, amikor rám jön az ihlet��

Megjelent 2005 májusban.

Kenéz György nyugdíjas pedagógus kiállítását április 12-tõl
tekinthettük meg néhány napon keresztül az Írottkõ Hotel halljában.
A meghívó szövege egy hangulatos kirándulásra invitált bennünket
�gondolatban és képekben� egy régen eltûnt városrészben, a budai
Tabánban.

Zórád Ernõ a kiállítás ihletõje évtizedeken keresztül dolgozott
grafikusmûvészként, képregényein több generáció nõtt fel.

� Meglepetés volt számomra ez
a kiállítás. Miközben gyönyör-
ködtem a régvolt hangulatos tabáni
utcarészletekben, azt találgattam,
vajon minek köszönhetõ, hogy itt
vannak ezek a képek.

� Valóban, meglepõ lehetett a
kõszegi emberek számára az
ötletem. Merthogy a képeknek
városunkhoz nem sok köze van, sõt
Zórád Ernõ nemhogy kõszegi
születésû nem volt, de még csak
nem is alkotott városunkban. A képek megfestésével, majd az áprilisi
kiállítással az volt a szándékom, hogy emléket állítsak Zórád Ernõ
mûvészetének. A magam módján. Ebben a formában. Ha az életérõl,
mindennapi küzdelmeirõl szóló kis elõadásom is sikerült � mert az
is rendkívül fontos volt, akkor nagyon örülök. Az egy igazán
másodlagos dolog, hogy én rajzolgatok, festegetek.

� Hogyan ismerkedett meg Zórád Ernõvel?
� Lakatos Ferenc karikaturista barátom vitt el hozzá, õ mutatott

be neki. Ennek elõzményeként természetesen megismertem a képeit.
Egyszer, néhány évvel ezelõtt a kezembe került egy könyv, amelynek

valamennyi képe varázslatos hangulatot árasztott, aranyos, kedves,
bûbájos volt, és amelybe azonnal beleszerettem. És ellenállhatatlan
késztetést éreztem arra, hogy egyik képét magam is lefessem, vagyis
lemásoljam. Én is pesti születésû vagyok, nagyapámmal
gyermekként gyakran jártam ott, a helyszínen, � bár akkor már
lebontották a festmények témájául szolgáló házakat �, tehát némi
nosztalgia is volt ebben az élményben. Szoktam itthon festegetni,
tehát ilyen értelemben számomra semmi különleges nem volt a
dologban. Aztán megkértem barátomat, aki régebben már írt cikket
a mûvészrõl a Vas Népébe, ha legközelebb Zórád mûvész úrhoz
látogat, vigyen magával. Szerencsémre megbeszéltek egy alkalmas
idõpontot, én pedig elkísértem õt. Ez 2002 nyarán történt.
Természetesen vittem magammal a lemásolt egyetlen képet, amely
rendkívüli hatással volt az akkor már 91 éves öregúrra. Ezt bizonyítja
a könyvének dedikálása: �Kenéz Györgynek sok festõi élményt
kívánok, ajánlom szeretettel � Zórád Ernõ�.

Tehát a saját magam szórakozására kezdtem el készíteni a
képmásolatokat. Hihetetlen élményt jelent számomra. Nyugdíjasként
már szabadabban osztom be az idõmet, vagyis akkor festhetek,
amikor rám jön az ihlet.

� Ezek a képek ugyebár másolatok. Hogyan jött � ez a
meglehetõsen egyedinek mondható, szokatlan - ötlet, hogy nem
reprodukciókat állít ki, hanem �újrafesti� a képeket?

� Egy ilyen kiállítás a valóságban nemigen jöhetne létre, mert hiszen
Zórád Ernõ képei egytõl egyig el vannak adva. A világ különbözõ
helyeire. Ezért, mivel én gyûjteményes formában szerettem volna
bemutatni ezeket, más módszer egyáltalán nem kínálkozott.

Elmesélek egy érdekes történetet. 1970-ben, amikor
Olaszországban lett volna kiállítása egy nemzetközi bemutatón,
megérkezvén meglepõdve tapasztalta, hogy az õ kiállítási falrésze
üresen áll. Ekkor azt mondták neki, hogy mivel késõn érkeztek oda
a képei, már nem volt idõ feltenni õket, ezért vissza is küldték õket
Magyarországra. Õ hazaérkezvén azon rendje módja szerint kereste
is a festményeit itthon, azonban nyomuk veszett. Vagyis valahol
�eltûntek�, és azóta sem tudni, a világ melyik részén vannak.
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� Ha szabad kérdezni a technikáról�
� Közel 3 éve készítem a képeket, farostlemezre festek,

olajfestékkel. Ha az eredetinél nagyobb lesz a kép, akkor
négyzetrácsos papírral dolgozom, hogy pontos legyen a nagyítás.

Mûvészileg az én képeim nem tekinthetõk másolatnak, ugyanis
az eredetiektõl eltérõen ezek olajjal készültek, míg azok akvarell
technikával. Ezen kívül mindegyik hátulján ott van, hogy �készült
Zórád Ernõ képe alapján�, és alá is van írva.

Jártam már a Tabán-múzeumban is, ahol megmutattam a
másolatokat. Kifejezetten érdeklõdtek irántuk, de aztán egyéb,
családi okok miatt � váratnak magukra közös terveink. Mindenesetre
bízom benne, hogy valamikor majd az érdeklõdõ közönség ott is
(nemcsak könyvben) gyönyörködhet a régi Tabán szépségében.

vvv

Kenéz György 1942. május 28-án született Budapesten.
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolát végzett, az értelmi

fogyatékos gyermekeket tanította logopédusként 37 éven keresztül
a Dr. Nagy László Gyógypedagógia Intézményben. Hét esztendõn
keresztül dolgozott a felsõ tagozatos diákok megyei
szakfelügyelõjeként. Munkáját mindig pártoktól függetlenül végezte.
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A jó szándék ma már nem elegendõ

Gódor József képviselõ úr immár második alkalommal vesz részt
a város testületi munkájában. Jócskán túl a �félidõn� arról kérdeztem,
meg van-e elégedve eddigi közös tevékenységükkel.

� A választások alkalmával a választópolgár csakis a választékból
választhat. Miért kezdem ezzel, illetve mondom ezt kissé keserû
szájízzel és ironikusan? A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ritkán
kerülnek be olyan emberek a �hatalomba�, akikre valóban szükség
volna, akik szakmailag a legalkalmasabbak egy adott pozícióra a
város vezetéséhez. És ez nem a választópolgárok hibája.

Kõszegen a gazdaság leépülése
következtében nem csak rengeteg
munkahely veszett el, de számtalan
olyan fiatal és középkorú mûszaki,
közgazdasági, jogi, valamint egyéb
magasabb végzettséggel rendelkezõ
szakembert veszítettünk el, akik
rendkívül hiányoznak a város
életébõl. Elköltöztek, vagy legjobb
esetben is csak aludni járnak haza
egy másik városból, ahol végre
munkahelyet találtak. Õk politikai
tevékenységet a kõszegi közéletben igen csekély mértékben
vállalnak, azt is csak inkább a bírálat szintjén. Természetesen
kritikára is szükség van � még akkor is, ha ez nem szemtõl-szemben
történik �, de a testületi munkában nem vehetjük hasznukat.

� Beszéljünk inkább azokról az emberekrõl, akik mégiscsak
dolgoznak a városért.

� A jószándék ma már nem elegendõ.
Egy képviselõnek, ha helyesen akar dönteni a testületi üléseken,

sokirányú tájékozottsággal kell(ene) rendelkeznie. Akár
államigazgatási, akár közigazgatási, akár alapvetõ jogi kérdésekbõl

bizonyos tudást magáévá kellene tenni. Természetesen nem arra
gondolok, hogy mindenféle diplomákat szerezzen, de a hatékony
munkához elengedhetetlen bizonyos mértékû hozzáértés vagy
legalábbis érzék az élet olyan területeihez, amelyekben szavazniuk
kell. A jelenlegi testület semmiféle ilyen irányú komplex képzésben
nem részesült. Igen kevés köztünk jelenleg az igazi szakember, és
most visszautalok az elõzõleg mondottakhoz, mert amikor a
választások közeledtével a politikai és civil szervezetek a jelöltjeiket
állítják, csupán a meglévõ állományból választhatnak.

Ezért hiányzik nagyon az a rendszerû önkormányzati képzés, vagy
valamilyen szakmai információ-áramoltatás, amely megvolt még
anno a régi rendszerben. Igaz, utána még egy ideig a különbözõ
politikai pártok valamilyen formában képezték vagy informálták a
saját képviselõiket. Az utolsó két ciklus idõszakában azt látom, hogy
ez a fajta képzés teljesen elmaradt.

� ?Ez bizony nagyon úgy hangzik, mintha védené a mundér
becsületét. Mintha magyarázni szeretné több hibás döntésük okát�

� Én is csupán válaszokat keresek bizonyos kérdésekre, csakúgy,
mint a város lakossága.

� Milyen lehetõséget lát arra, hogy ez a helyzet megváltozzon?
� Az új, nyertes Európa-házas projektbe Miszlivetz professzor

úrék beépítették a város és a térség, kistérség önkormányzati
képviselõinek képzését.  �Feltérképezik� szakmai hiányosságainkat,
így kialakítva a képviselõknek szánt programot. Bízom benne, hogy
ezzel az oktatással a következõ testületnél bizonyos hibákat már ki
lehet küszöbölni.

� Ön szerint ezzel a lépéssel a testületi munka, és ezzel a város
valamennyi problémája megoldódik?

� Nem vagyok ennyire optimista, hiszen a város pénzügyi helyzete
szerintem hosszabb távon ad okot az aggodalomra. Egyelõre bizalmat
szavazok a következõ testületnek, most inkább a jelenlegi helyzetrõl
beszélnék.

Hiányosságok mutatkoznak egyéb területeken is, itt alapvetõen
az információ-áramlásra gondolok.  Hogy csupán a már-már
unalomig emlegetett Fõ téri rekonstrukciós beruházást említsem.
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Sem a képviselõk, sem az érintett lakosok nem kaptak megfelelõ
információkat arra vonatkozólag, hogy az építkezés ütemezése
hogyan alakul. Többszöri rákérdezésre sem.  A vendéglõsökre is
gondolok, de elsõsorban a területileg érintett lakosságra.
Valamennyiük számára fontos lenne elõre tudni, hogy kit hogyan
érintenek a munkálatok akár technikailag, akár anyagilag.

Információ. Azt hittük például, hogy a Kõszeg és Vidéke újsággal
a kiadóváltást követõen jó irányban változik valami. Ezzel szemben
sajnos, rosszabb lett a kapcsolatrendszerünk, és végsõ soron nem
az, és nem úgy jelenik meg a városról, amit és ahogyan mi akarjuk.
Azt is hittük, hogy a városi televízió Szombathelyre �telepítésével�
változik és jobb lesz a lakosság tájékoztatása. Jobb lett, abból a
szempontból, hogy képviselõink talán összeszedettebben adják elõ
gondolataikat, hiszen Szombathely 25 km-es körzetében ötvenezer
ember vagy több is figyelemmel kísérheti az adásokat.

Megítélésem szerint, a havi egyszeri egy órás magazinmûsor
(aminek természetesen örülünk) arról szól, amirõl akar � a
szerkesztõk hozzáállása szerint � és nem biztos, hogy arról, amirõl
a kõszegi nézõk tájékozódni szeretnének. Érthetõen üzleti
szempontok vezérlik a tévéseket, de nem szabad arról sem
megfeledkezni, hogy ezért mi milliókat fizetünk. Csakúgy, mint az
újságért. Mi és nem más, vagyis a kõszegi emberek. A képviselõknek
nincs egyéb megszólalási lehetõségük, máshol nem tudjuk
véleményünket elmondani. Ezért is kell az üléseken úgy
összpontosítani a hozzászólásainkat, hogy lényegre törõk legyenek,
és ne csupán a szereplési vágy hajtsa a képviselõt.

� Valóban érdekes, sõt bosszantó is lehet, ha például Sébõl, vagy
mondjuk Nardából kritizálják képviselõi munkájukat,
hozzászólásaikat.

� Sokan úgy ítélik meg, hogy ez a változás felelõsségteljesebb
döntésekre kényszeríti, készteti a városatyákat. Amikor döntünk, a
lehetséges rossz változatok közül kell a legjobbnak látszót
kiválasztani. Ami természetesen nem vezethet ideális és elvárható,
mindig célravezetõ eredményekhez. És nem mindennek a sokat
emlegetett pénzhiány az oka�

� Általában a szocialista képviselõk hangoztatják azt, hogy
döntéseiket a testületben nem pártküldetésük, hanem a város érdekei
motiválják�.

� Megbeszéljük a szakmai kérdéseket, amelyek a döntés
elõkészítéshez elengedhetetlenek.

Az önkormányzati munka sokrétû és összetett tevékenység.
Szociális, egészségügyi, oktatáspolitikai, pénzügyi, gazdasági
gondok. Lakáspolitika, környezetvédelem, hadd ne soroljam azokat
a témákat, amelyekkel a képviselõ egyetlen testületi ülésen
találkozik.

Szükségszerû, hogy adott esetben kikérjük a szakbizottságban
dolgozó képviselõtársaink véleményét, valamint a külsõ
szakbizottsági tagok meghallgatásával hozzuk meg azt a döntés elõtti
döntést, bizottsági állásfoglalást, amely reményeink szerint
hozzásegíthet a megfelelõ határozati javaslat elfogadásához. Hogy
hogyan fogunk szavazni. Ez látszatra pártfegyelem, valójában
célszerûségi elv. Nagyon sokszor, nagyon sok kérdésben, ha nem
értünk egyet, akkor természetesen a képviselõ szabadsága megvan
abban, hogy úgy szavazzon, ahogyan a lelkiismerete diktálja. Nincs
kötelezõen elõírt együttszavazás, csak összehangolt munka van,
amikor elfogadjuk a szakmai bizottságok véleményét, hiszen nem
érthetünk mindenhez.

� Gyakran tûnik érthetetlennek a testület teljes megosztottsága
bizonyos kérdésekben. Mi ez, ha nem pártpolitika? A másik oldal
szakemberei mást tanultak volna?

� Kõszegnek szerintem az a tragédiája, hogy nem kétfelé � jobb
és baloldal � oszlik a szavazatok aránya, hanem három ötös csoportra,
és akkor még néhányan �kilógnak�. Ennek következtében a
legrosszabb döntések születhetnek. Szerintem a függetlenek és az
ilyen-olyan civil szervezetek által indított képviselõk csak jól
megosztják a testületet.

Elképzelhetetlennek tartom azon képviselõtársam helyzetét, aki
függetlennek nevezi magát. Ugyanis ilyesmi egyszerûen nem létezik.
Mitõl független? Pártoktól, az általuk képviselt nézetektõl? Lehet,
de akkor az információktól is. Ez esetben még az a kevés híranyag
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sem juthat el hozzá, amely egy szorosabb közösségben rendelkezésre
állhat. Ez a fajta hozzáállás számomra érthetetlen. Mi, ha valamit
megtudunk, megosztjuk egymás között. Legrosszabb esetben a
testületi elõtt 10 perccel.Azt a képviselõtársunkat, aki kijelenti
magáról, hogy én független vagyok, azt nem tudjuk bevonni a közös
munkába Ez a független kifejezés most felkapott, divatos szó,
ugyanakkor sajátos jelentéstartalommal bír. Egy polgármester, aki
rá van szorulva a mindenkori kormány jóindulatára, például, hogy
mennyit kapunk kiegészítõ támogatásként (ÖNHIKI), én azt sem
tudom függetlennek elfogadni. Párton kívüli képviselõt el tudok
képzelni, de függetlent semmiképpen. Tehát csak azt tudnám
javasolni nekik, hogy a városért közösen végzett hatékony munka
érdekében õk is kötelezzék el magukat valamelyik oldal mellé, hogy
összehangoltabb és szervezettebb lehessen a testület.

� Mondhatjuk, hogy a legutóbbi rendkívüli testületi ülés �kissé
viharosra� sikeredett? Legalábbis a lakosság körében erõs
indulatokat váltott ki�

� A Posztógyár eladása miatt kellett összehívni a testületet,
azonban döntés nem született. Ismét �elodázódott� a terület
hasznosítása, egyértelmûen a különbözõ érdek-ütközések
következtében. Az ülésrõl kivonuló képviselõk elérték, hogy
határozat-képtelenné vált a testület. Nem vall felelõs képviselõi
magatartásra az eljárásuk, bár igaz, hogy a döntéshez szükséges
összes kérdésre választ nem kaptunk, jobb esetben is csupán
sejtelmes utalásokat. Ezért továbbra is fenntartom azon
véleményemet, hogy a szakbizottságok nem nyújtanak kellõ
eligazítást és szakmai segítséget a hatékony közös munkához. A
képviselõ-testület kiállította a tehetetlenségi bizonyítványát. A jó
edzõ ilyenkor cserél játékosokat a különbözõ posztokon. Köszönöm,
hogy elmondhattam a véleményemet!

vvv

Gódor József 1941. szeptember 16-án született Budapesten.
Felsõfokú gépipari szaktechnikumi végzettséggel,

minõségellenõrzési és környezetvédelmi államvizsgával rendelkezik.
Dániában járt tanulmányúton a rendszerváltást követõ években �
megismerni a többpártrendszer mûködését (1990-92). Német
szociáldemokratáknál is tett látogatást

A Vas Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének alelnöki
tisztét töltötte be csaknem három éven keresztül. A Kõszegi
Kertbarát Egyesület elnöke.
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Egy kõszegi antikvárius gondolatai

A Városkapu Könyvesbolt és Kiadó tulajdonosa Giczy József.
Üzlete több mint tíz éve kedvelt zarándokhelye a könyvbarátoknak.
Akkoriban Kõszegen még nem volt antikvárium. Akit régi könyv
érdekelt, annak legalábbis Szombathelyre kellett utaznia. Azóta az
üzletben már a legfrissebb kiadványok sokszínûsége és hatalmas
választéka ejti zavarba a vásárlókat.  Falait is �kinõtte� a vállalkozás,
ezért két évvel ezelõtt a kis utcában néhány lépéssel odébb egy újabb
könyvkereskedés nyílt. Néhány héttel ezelõtt jelent meg a Városkapu
Kiadó gondozásában a Sopron�Vas vármegyei útikönyv. Aki
alaposan körülnéz, jólesõ érzéssel tapasztalhatja, hogy Giczy úr
egyre több könyv kiadójaként népszerûsíti Kõszeget, valamint
szûkebb térségünket.

� Nem vagyok kõszegi születésû,
de a nagyszüleim itt éltek, ezért
gyermekkoromban nagyon sok idõt
töltöttem náluk � kezdi a
beszélgetést mosolyogva. �
Megszerettem a várost, az itteni
embereket, és valahogy
természetesnek adódott, hogy a
középiskolát a Jurisich
Gimnáziumban végezzem. Érettségi
után aztán elkerültem a városból.
Járni kezdtem az országot, a
nagyvilágot, sportpályafutásomnak köszönhetõen pedig egész Európát
bejártam. Kitérõket tettem, sok mindent kipróbáltam, megismertem,
tehát meglehetõsen nagy kerülõúttal jutottam vissza ismét Kõszegre.

A sokadik munkahelyem után � bár mindig is � visszavágytam
Kõszegre. Mihelyt lehetõség adódott az antikváriusi szakmában
magánvállalkozást indítani, megtettem az elsõ lépést. Akkoriban
még a Rákóczi úton béreltem egy pici üzlethelyiséget.

Úgy érzem, némi magyarázattal tartozom a sok munkahellyel
kapcsolatban. Azért kellett idõnként állást változtatnom, mert sok
konfliktusom támadt a fõnökeimmel, amelyek abból adódtak, hogy
soha nem tehettem azt, amit igazán szerettem volna. A munkámat
igyekeztem mindig maximálisan jól végezni, erre azonban a legtöbb
helyen nem volt lehetõségem. Ugyanis addig mindenhol a fõnökeim
dirigáltak, és szerintem gyakran hibásak voltak a döntéseik. Végre
bebizonyíthattam � persze elsõsorban saját magamnak � azt, hogy
képes vagyok létrehozni, sõt mûködtetni egy sikeres vállalkozást,
tehát helyesen gondolkodom.

� Kiadói tevékenységét is a bizonyítási szándék motiválta?
� Elsõsorban azokat a kiadványokat szerettem volna közzétenni,

amelyek értékeket képviseltek, és hiány volt belõlük. Az elsõ
kiadványom egy háború elõtti kiadású finn népmesegyûjtemény volt,
amelyhez már nem lehetett hozzájutni. Egy ismerõsöm hívta fel rá
a figyelmemet, mint kedves gyermekkori emlékére. Megszereztem
belõle egy példányt, annak faximile kiadása lett az elsõ, amely itt a
kõszegi nyomdában készült. Aztán egy Benedek Elek mesekönyv, a
harmadik � persze nem utolsósorban � pedig egy hangulatos könyv,
a �Kõszeg képes levelezõlapokon�. Ez utóbbit azért tartottam
rendkívül fontosnak, mert a képeslap amúgy nem tartozik a
maradandó dolgok közé, legyen az bármilyen gyönyörû. Legfeljebb
egy-egy ember õrzi és legfeljebb néhány évtizedig, akkor is inkább
a hozzá fûzõdõ kedves emlékek miatt. Aztán kidobják, vagy jobbik
esetben olyan megszállott képeslapgyûjtõ kezébe jut, mint amilyen
én magam is vagyok. Tervem, egy hasonló jellegû, az ország más
városait is bemutató kiadvány.

� A könyvekkel való állandó, szoros kapcsolata okozott-e
szemléletbeli változást életében?

� Mielõtt erre válaszolnék, szeretnék beszélni a �régi� életemrõl,
amelyhez mint említettem, szervesen hozzátartozott a sport. Utolsó
gimnáziumi éveim alatt kezdtem el atletizálni, a szombathelyi
Haladásnál lettem hosszútávfutó, 14-15 éven keresztül voltam
élsportoló. Válogatott kerettagságig jutottam el. A versenysportban
nem értem el kiugró sikert, amire hivatott voltam, de nem bánom.
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Saját egyéni sportolói karrierem megszakadt két ok miatt. Elsõsorban
a családom miatt jöttem haza Budapestrõl, másodsorban, mert
Szombathelyen elvállaltam az akkori atlétikai szakosztály vezetését.
Úgy éreztem sportvezetõként többet tudok tenni a sportért, mint ha
egyénileg bármilyen eredményt érnék is el.

Ez a szöuli olimpia elõtt volt és tartott az athéni olimpiáig. Mert
akkor már a sportvezetés nem úgy állt a dolgokhoz, ahogyan én
szerettem volna, ezért nem láttam értelmét a további
együttmûködésnek. Kõszegen felkértek rá, hogy társadalmi edzõként
segítsem az itteni sportéletet. Olyan sikereket értünk el a srácokkal
közösen, amelyek túlszárnyalták az én addigi eredményeimet. Az
ország megismerte a kõszegi hosszútávfutást.

De már nem is edzõsködöm. Elsõsorban azért vonultam vissza,
mert nem értettem egyet a doppingszerek használatával. Komoly
összetûzésbe kerültem az atlétikai szövetség vezetésével, amikor
kõkeményen kiálltam a véleményem mellett, amellyel egyedül
maradtam, bár látszólag voltak támogatóim. Ezután következtek az
athéni �események�. Amit természetesen nem kívántam, de
sorsszerûen bekövetkezett. Ez is azt bizonyította, hogy én jártam a
helyes úton. A sport az egyén egészségét kell, hogy szolgálja, ebben
értelemszerûen a doppingszereknek nem lehet helyük.

A magánéletemben szintén történtek olyan változások, amelyek miatt
visszavonultam az aktív közélettõl. Ezek az események megváltoztatták
egész addigi gondolkodásomat, így hatással lettek mostani életemre.
Manapság már közel sem fontosak azok az �értékek�, amelyek azelõtt
meghatározták a tetteimet. Pénz, karrier, érvényesülés, önmegvalósítás.
Csupa olyan �dolog�, amely már nem érdekel. Ezekkel szemben elsõ
helyre került nálam a szellemi fejlõdés igénye.

� Számomra ez igazán nem tûnik meglepõnek, ha arra gondolok,
hogy Ön gyakorlatilag állandó fizikai közelségben van a könyvekkel,
és az általuk hordozott szellemi értékekkel.

� Sajnos, viszonylag kevés az igazán értékes, hasznos könyv.
Sokkal többre lenne szükség. Kicsit magam ellen beszélek, de a
megjelenõ könyvek egy része szerintem haszontalan kiadvány. Az
olvasók bizonyos köre szempontjából talán ez mégsem jelenthetõ

ki egyértelmûen, hiszen azért gazdára találnak, még ha én nem is
ajánlom azokat. Mindenki megtalálja a saját igényének megfelelõt,
a neki tetszõt, és akkor már mégsem volt hiábavaló a megjelenése.
Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a tévézés és internetezés
virtuális világához képest az olvasás önmagában is érték. Persze a
slágerkönyveket nálunk is meg lehet kapni, érdekünk, hiszen ebbõl
élünk. Ugyanakkor sajnos kevés az olyan könyv, ami valóban az em-
ber szellemi fejlõdését szolgálja, sõt, vannak olyan könyvek, melyek
azt a veszélyt hordozzák magukban, hogy rossz irányba, tévútra vezetik
a labilis, határozatlan, bizonytalan énképû embereket.

Létezik egy könyv � és ez a Biblia �, amelyet ha mindenki
elolvasna, akkor nem olyan lenne a világ, amilyen, és nem lenne
annyi probléma.

Rengeteg a baj manapság. Családi gondok, válások konfliktusok,
súlyos betegségek, egyre több a váratlan halál, akár betegségek, akár
baleset  miatt,  és ezekkel a problémákkal szemben az emberek
értetlenül állnak, nem tudnak vele mit kezdeni.

Az emberiség halad a végzete felé. Környezetszennyezéssel,
egészségtelen életmóddal, felelõtlen önpusztítással. A Bibliában
szinte mindenre található útmutatás, csupán el kellene olvasni, és
meg kellene érteni az ott leírtakat.

� Biztos vagyok benne, hogy könyvvásárlási tanácsokat gyakran
kérnek Öntõl. Magánéleti, esetleg életmódbeli, életvezetési
tanácsokat is ad?

� Nem. Elmondom a saját tapasztalataimat az adott témával
összefüggésben, melyek kapcsán az emberek saját bajaikra
megoldást találhatnak. Soha nem mondom, hogy ezt vagy azt kell
tenni, csak a saját tetteimet, és annak következményeit vázolom.
Ebbõl aztán mindenki levonhatja azt a következtetést, amit a saját
életébe be tud, vagy be akar építeni. Rengeteg dolgot
megtapasztaltam már, ezeket megosztom másokkal. Érdekes, hogy
amióta megváltozott a világról való felfogásom, sokkal többen
megtalálnak, sokkal többen fordulnak hozzám bizalommal.

Egy-egy ember a világ problémáit egyedül képtelen megoldani,
és úgy látom, hogy akiknek ez lenne a feladatuk, meg sem kísérlik.
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A saját területemen, környezetemben, saját lehetõségeimhez mérten
megteszem, ami tõlem telik.

Meggyõzõdésem szerint a bajok nagy része megelõzhetõ lenne.
A megelõzésben és a problémák megoldásában biztos kapaszkodókat
és erõt adhat a hit, amit a mai fogyasztói társadalomban sajnos sokan
nélkülöznek, s amit sokaknak újra fel kellene fedezniük. Mindig is
hívõ voltam, hol jobban, hol kevésbé, de hogy milyen vallású vagyok,
az nem meghatározó. Szerintem, annak sincs jelentõsége, hogy az
ember hányszor és hová jár templomba. Akkor cselekszünk helyesen,
ha mindent a szeretet jegyében teszünk. Számomra Isten azonos a
szeretettel, és ha engedem Istent a lelkembe költözni, akkor ott nem
lesz helye a bûnös gondolatoknak. Minden gondolatomat,
cselekedetemet ennek rendelem alá. Hiszek abban, ha minden em-
ber így érezne, mindenki lelki békében, egyensúlyban élne, kevesebb
betegség, családi dráma mérgezné az életünket, összességében jobb
lenne a világ.

vvv

Giczy József 1961. március 31-én született Szombathelyen.
Kõszegen végzett sokoldalú közéleti tevékenységéért 2002�ben

Pro Communitate díjat kapott.
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