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Városi lap

Körmendi Híradó
Mit jelent Körmendnek a felújított kosárszentély?
Több városi rendezvénynek is helyszíne a megszépült sportcsarnok		

8–9. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Munkás öt esztendőt
Az újjáválasztott polgármesterrel, Bebes Istvánnal beszélgettünk terveiről.
n 4. OLDAL

Ránctalanító és
stresszoldó az irodalom
Lelki egészség és irodalom
címmel tartott előadás Nagy
Beáta klinikai szakpszichológus a Faludi Ferenc Könyvtárban. A legfrissebb olvasásszociológiai kutatási eredményekkel és az agyműködés rejtelmeit bemutató vizsgálatokkal alátámasztva meggyőző és közérthető összegzést kaptunk az
olvasás számtalan előnyéről.

n 7. OLDAL

Fórum a
bűnmegelőzésről
Évente bűnmegelőzési és
konzultációs fórumra hívja az
érdeklődőket a városunkban
működő Bűnmegelőzési és
Közbiz tons ági Bizot t s ág,
amelynek elnöke, Szabó Ferenc köszöntötte a megjelenteket.

n 11. OLDAL

Az újonan megválasztott képviselőtestület.

KŐSZEGI partnercégeinkhez keresünk munkavállalókat
BETANÍTOTT JELLEGŰ munkakörökbe!
Ingyenes céges buszjárat!
Önéletrajzokat a whc.szombathely@whc.hu
CÍMLAPUNKON:
e-mail címre várjuk!
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Szépkorút
Festmény Brenner Jánosról köszöntöttek
Az istenszeretőknek minden a javukra válik

RÖVID HÍREK

TIT és a Kölcsey
A jövőben még szorosabban
együttműködik a vasi TIT Egyesület a Kölcsey Ferenc Gimnáziummal – ezt hangsúlyozta a két
intézmény vezetője lapunknak.
A vasi TIT igazgatója, Simon Zoltán elmondta, hogy már eddig
is számos területen működtek
közre, így például a tudományos munkában, az ismeretterjesztésben. Laczó Tamás, a gimnázium igazgatója azt emelte ki,
hogy korábban a TIT által szervezett levelező versenyeken
vettek részt diákjai. A közelmúltban a vasi TIT pályázati vállalásainak köszönhetően csillagászati bemutatónak adott
helyszínt a gimnázium, majd
egy tanulócsoport tanítási órán
kívül részvételével segítette a
legutóbbi körmendi ismeretterjesztő előadás sikerét.

Lőgyakorlat
Értesítem a lakosságot, hogy a
Nádasd-Hegyaljai lőtéren a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola éles lőgyakorlatot hajt végre az
alábbi időpontokban:
2014. november 3. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 4. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 6. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 13. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 24. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 26. 7.45–12.50 óráig.
2014. november 27. 7.45 –12.50 óráig.
2014. november 7. 7.00–10.15 óráig.
2014. november 21. 7.00 –10.15 óráig.
2014. november 25. 7.45–15.20 óráig.
2014. november 28. 7.45–12.00 óráig.
A balesetek megelőzése érdekében a megjelölt időszakban kerüljék el a lőtéren és közelében való
tartózkodást.  n DR. STEPICS ANITA
JEGYZŐ

Elbúcsúztatták
Körmendi Elvira tanítót
Nagy részvét mellett a napokban elbúcsúztatták az Egyházashollósi Köztemetőben Körmendi
Elvira tanítónőt. A köztiszteletben
álló pedagógus generációk sorát
nevelte és oktatta több mint fél évszázadon át.

Ünnepélyes keretek között leplezték
le azt a festményt, amelyet Kőházy
Anna készített a meggyilkolt
rábakethelyi káplánról, Brenner Jánosról. A képet a vértanú pap testvére,
Brenner József, a szombathelyi egyházmegye nyugalmazott általános
helynöke áldotta meg. A Batthyány
Emlékkápolnában helyezték el
Kőházy Anna képét, amely Brenner
Jánost ábrázolja fiatalon, jókedvűen.
A festménynek különleges hangulata
van, hiszen nem a megszokott módon
mutatja be a tragikus sorsú papot.
Nem egy komor, hanem egy vidám embert látunk, aki talán még üzen is nekünk első miséjének jelmondatával,
miszerint: „Az istenszeretőknek minden a javukra válik”. Az emlékkápolnában tartott esti mise igazán megható eseménnyé vált a kép megáldásával.
Brenner József nyugalmazott
püspökhelyettes volt a főcelebráns,
aki felidézte testvére életét és halálának körülményeit. Elmondta, hogy
Brenner Jánost 1955. június 19-én
szentelték pappá és akkor még nem
tudhatta, hogy hamarosan a vértanúság sorsa vár rá. A fiatal káplánt 1957.
december 14-én, advent harmadik vasárnapjára virradó éjszaka gyilkolták
meg, harminckét késszúrással. Ő volt
az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés egyik áldozata. A misén
részt vett a korábban Körmenden szolgáló Császár István is, aki jelenleg a
püspök helyettese Szombathelyen. A
festmény elkészülését ő is nagyban

segítette, és fontos megemlíteni, hogy
az általa összeállított Brenner-emlékkönyv alapján folyik a boldoggá avatás
tanulmányozása, előkészítése Rómában. Kőházy Anna, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskola nyolcadik osztályos tanulója több hónapig dolgozott az
olajfestményen, munkáját Iván Ivett
tanárnő segítette. Németh Zoltán körmendi plébános pedig még az első
ecsetvonások előtt fényképeket mutatott Annának, és elvitte Szombathelyre,
a Brenner János Általános Iskolába, és
együtt nézték át a vértanúról fennmaradt anyagot. A cél az volt, hogy olyan
kép készüljön, amely arra emlékeztet,
hogy Brenner János hűséges és példás
élete mindannyiunk számára minta
lehet, hiszen ahogy a misén is hirdették: a szentek közöttünk járnak.

Az aradi vértanúkra emlékezett
október 6-án a város. A Himnusz elhangzása után Varga Zoltánné, a
Rázsó Imre Szakközépiskola és
Szakiskola igazgatója lépett a mikrofonhoz, és a megjelentek köszöntése után először azt emelte ki az
1849-es október eseményeiből, hogy
a tizenkét aradi tábornokkal és egy
ezredessel köztörvényes bűnözőként bántak, kivégzésüket is a megtorlás éreztetése miatt a bécsi forradalom évfordulójára tették. Az
egész országban tombolt a bosszú,
Miklós cár hiába intette önmérsékletre a Habsburgokat, azok Haynau-
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Bebes István polgármester
2014. október 16-án otthonában
köszöntötte városunk szépkorú
polgárát, a 95 éves Profeld Vil
mosné (szül.: Németh Ilona)
Ilus nénit.
Profeld Vilmosné Zalaegerszegen született 1919. október 16-án.
Két fia és egy leánya született,
1976 óta özvegyként él.
Ilus néninek ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

val folytatták a büntető hadjáratukat az ország ellen. Az aradiak kivégzésével épp ellentétes hatást
értek el, hiszen hiába hagyták október hatodikán a holttesteket estig az akasztófán, a kivégzés helyszíne zarándokhellyé, a magyar
Golgotává változott. 2001-ben lett
ez a nap hivatalosan nemzeti
gyásznappá. A megemlékezés ma
is minden magyar ember kötelessége. A megemlékezés végén az
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanulói mutatták be műsorukat,
majd koszorúzás kezdődött az aradiak emlékművénél. 
n CST

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Balkáni ritmusokra mozdul a
beledi (bildeini) Stadl november
8-án, szombaton. A határon fekvő, Szentpéterfával szomszédos
kis osztrák faluban már hagyomány az Ost-Café, a tüzes balkáni éjszaka. Ez alkalommal a
bécsi world-punk Roy de Roy
klezmerből, swingből és folkból
gyúrt egyveleggel lép színpadra, Renato Unterberg és együttese pedig felsorolhatatlan számú stílusban repíti el közönségét egy világ körüli útra. A rendezvényt már csak azért is
ajánljuk jó szívvel a táncos lábú
körmendieknek, mert a kinti
szervezőcsapat évek óta együttműködik az AlteRába szervezőivel, és az osztrák színpadon is
egyre többször tűnnek fel magyar, sőt, körmendi együttesek,
pl. a Soulwave, akik az augusztusi picture on fesztivál egyik
nyitóbandája voltak. 
n ROSE

Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.:06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.,
e-mail: kozmamedia@gmail.com Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit ügyvezetők
Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
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A 770. születésnapot ünnepelték a körmendiek

Több ezer érdeklődő, színvonalas programkínálat
Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelték a IV. Béla által
1244-ben adományozott városi kiváltságlevél 770. évfordulóját. A négynapos kultúreseményen több ezren vettek részt, a
sokszínű programkínálat megmozgatta a városlakókat, sőt a
környéken élőket is.

Határok nélkül

Megemlékezés a nemzeti gyásznapról

aktuális
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Jubileumi emlékfutással kezdődött az ünnepi programsorozat. A
résztvevők – akik között gyermek
és felnőtt is volt bőven –, 770 méteren és 7700 méteren versenyeztek.
Bebes István polgármester kiemelte a program jelentőségét, jelezve,
hogy az emlékfutás remélhetőleg
egy hagyomány kezdete. Nemcsak a
sport, hanem a kultúra kedvelőinek
is kínáltak programot. Két kiállítás
is nyílt, az egyik a Városi Kiállí
tóteremben, itt a Fejezetek a körmendi Posta történetéből című kiállítást ajánlották a közönség figyelmébe. Zsámár Miklós, a MABÉOSZ
Vas megyei elnökségének tagja elmondta, hogy egyrészt a 19. századi
levelezés tárul az érdeklődők elé,
másrészt régi képeslapok mutatják
be az egykori Körmendet. A Szabadság téren pedig egy rendhagyó kiállítást méltatott Mecsériné Doktor
Rozália könyvtárvezető. Elmondta,
hogy a könyvtár hatvanezer darabos fotónegatív gyűjteményéből választottak ki néhányat a szabadtéri
kiállításra, amely az 1960-as évektől kezdődően mutatja be a város
életét. A szervezők ezzel a bemutatóval biztosan célba találtak, hiszen
a négy nap alatt nagyon sokan nézték meg az óriásképeket, rég eltűnt
utcák, épületek után kutatva. Talán
az egész rendezvénysorozat fénypontja volt a két esti koncert. Az
Ocho Macho ismert slágerekkel,
Geszti Péter és a Gringó Sztár közvetlenségével hozta tűzbe a többezres tömeget. Kivétel nélkül mindenki jól érezte magát. A második nap
nyitóprogramja elsősorban a gyerekeknek kedvezett, az őszi játszóház
mellett a Kakaó zenekar szórakoztatta a kicsiket. A kastély kertjében
pedig a Batthyány Bandérium apraja-nagyja sürgölődött, éppen film
készült róluk, a kor gasztronómiájáról és életmódjáról. A nagyszínpadon eközben helyi csoportok tettek
ki magukért, a KASZT, a Rábavirág
Táncegyüttes, a Tulipánt Zenekar
és a Senior Néptánc Együttes mind
hozták a tőlük megszokott, színvonalas produkciót. A sort a Városi
Fúvószenekar zárta, akik népszerű
slágerekkel léptek színpadra. Este

Batthyány-szentmisét tartottak a
katolikus templomban a Városi
Vegyeskar közreműködésével. Utána ismét a könnyűzenéé volt a főszerep a főtéri színpadon, előbb Hor
váth Izabella és Horváth Tibor
(Jazzy Elein) zenélt, majd a The
Eggs formáció zárta a programot.

Közgyűjteményi Főosztályának vezetője méltatták. Móricz Péter múzeumigazgató a megnyitón elmondta, hogy négy teremben a Batthyány
családot és a kastélyt mutatják be a
14. századtól kezdve egészen a 20.
század elejéig. Három teremben pedig helytörténeti anyagot gyűjtöttek
össze. Az első teremben a város történetét ismerhetik meg az érdeklődők az őskortól a 20. századig. A
második egységben a híres körmendi emberek kerültek előtérbe, a harmadikban pedig a 19–20. században működő egyesületek élete, vala-

A Batthyány Bandérium bemutatója a jubileumi városünnepen 
A következő nap az iskolásoknak
kínált vetélkedést Körmend történetéről, este pedig a testvérvárosi
kapcsolatoknak köszönhetően
egyedülálló programra várták az
érdeklődőket az evangélikus templomba. Finnországból érkezett két
operarénekes, Eilamaria Leski
nen és Juha Kotilainen, akik főként skandináv szerzők műveit adták elő Sabáli László zongorakíséretében. A zárónapon a kastélyban
nyílt meg a Körmend és a
Batthyányak évszázadai című tárlat. A megújult állandó kiállítást
Bebes István polgármester és dr.
Sepseyné dr. Vígh Annamária, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma

mint a kézműves ipar tárul a nagyközönség elé. Este, ünnepélyes keretek között Bebes István adta át a
városi kitünetéseket. Molnár Csa
ba, a Somogyi Béla Általános Iskola
testnevelőtanára arany fokozatú
oklevelet kapott eredményes vívóés úszó sportági munkásságáért.
Sodics Lászlóné tanítónő diplomája megszerzésének ötvenedik évfordulóján arany díszoklevélben részesült. Az idén a Molnár Lajos-díjat a Körmendi Várkertért Egyesület kapta kiemelkedő környezetvédő
munkájáért.
A rendezvénysorozatot Horváth
Tamás és Batyi Árpád Filmzenék
hegedűn és zongorán című műsora

zárta. Hadnagyné Vörös Márta, a
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója így
összegzett: Örömömre szolgál, hogy
városi összefogással ismét olyan
programsorozatot tudtunk ajándékul átnyújtani az itt élőknek, amelyek között mindenki megtalálhatta
az ízlésének, érdeklődési körének
megfelelőt. Négy napon keresztül
ünnepeltük együtt a 770 éves város
születésnapját, amelyből nem hiányzott az ismeretátadás, az operaelőadás, a civil közösségek bemutatkozása, a nívós zenei kínálat sem

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

amellett, hogy maradandót is al
kottunk: megnyílt a város és a Batthyány család történetét bemutató
állandó kiállítás a múzeumban. Bízom abban, hogy mindenki, aki
részt vett a Körmend város ünnepnapja alkalmából szervezett eseményeken, maradandó élményeket
szerzett, erősödött a körmendiség
fogalma. Köszönöm mindenkinek,
aki velünk volt a négy napban,
azoknak pedig kiemelt tisztelettel
adózom, akik szervezőként, segítőként vagy fellépőként járultak hozzá a sikerhez!
Október végén ismét bebizonyítottuk, hogy Körmend – ahol minden időben, mindig jó együtt lenni!
n T.J.
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Interjú Bebes István újjáválasztott polgármesterrel

Munkás öt esztendőt látok magam előtt
A helyhatósági választáson a szavazásra jogosult 9 ezer 624
polgárból 3 ezer 884 élt szavazati jogával. Négy polgármesterjelölt közül választhattak, a vetélkedést Bebes István (Fidesz–KDNP) nyerte 2 ezer 438 szavazattal, amely 62,77%-os
eredmény. Második lett Szlávik Csaba (független) 738 szavazattal, 20,16%. A harmadik Bán Miklós (MSZP) 345 voksot
kapott, amely 8,88%-os eredmény, míg a Pro Körmend színeiben induló Soós István 318 szavazatot, 8,19%, gyűjtött be. Az
újjáválasztott polgármesterrel, Bebes Istvánnal beszélgettünk
terveiről.
– Ön fölényes választási győzelmet aratott. Mit üzentek ezzel a körmendiek?
– Először szeretném megköszönni mindenkinek a választáson való
részvételt, s természetesen azt is,
hogy ilyen mértékben támogatták
azokat az elképzeléseket, melyeket
a képviselőjelöltjeinkkel felvázoltunk. A magas támogatottság számomra azt jelenti, hogy értékelték a
választók, hogy ezek a tervek az általuk megfogalmazott igényekre és
elvárásokra alapoztak. Ugyanakkor benne van az elmúlt évek tevékenységének értékelése, vagyis egy
folyamatról is mondtak egyben értékítéletet véleményükkel.

– Az új testületben kényelmes
többsége van. Ezt miképpen érté
keli?
– Azt gondolom, hogy ez nagy felelősséget jelent, és ösztönzést arra,
hogy még keményebben dolgozzunk
azokon a programunkban megjelölt
fejlesztéseken, amelyek a város további fejlődését teszik lehetővé.
Hátradőlésre semmiképp nincs ok,
hiszen rengeteg tennivalót jelöltünk
ki, s arra kell törekednünk, hogy
minél többet meg is tudjunk valósítani ezekből.

– Új képviselők is bekerültek a testületbe, így a Fidesz–KDNP és a Pro
Körmend részéről. Milyen együttműködésre számít?
– Bízom benne, hogy minden megválasztott képviselő Körmendért, a
település érdekeiért fog dolgozni. A
Fidesz–KDNP képviselői annak a
programnak a megvalósítására vállalkoztak, melyet a szavazók nagy
többséggel támogattak. Vagyis számunkra nem kérdés, hogy mik a

főbb irányok. Az új tagoknak is fel
kell venni a fordulatszámot. Remélem, hogy konstruktív javaslatokat
fogalmaznak majd meg képviselői
munkájuk során. Elvárás, hogy a
városért dolgozó felelős képviselőként foglaljanak állást minden esetben.

– Körmenden már a közeljövőben
nagyberuházások indulnak. A kórház teljes felújítása több mint 2 milliárdos, a lovarda felújítása pedig
800 milliós tétel. Mit profitál ebből a
város?
– Mindenképpen rengeteget, hiszen egy korszerű felújított, reális
alapokon működő kórház mindnyájunk érdeke. Nemcsak Körmendnek, az egész térségnek fontos ez a
fejlesztés. Mindennek megvalósulását pályázati források teszik lehetővé, akárcsak a Batthyány Örökségközpont kialakításának megkezdését. Utóbbi az alapot jelenti a város
turisztikai kínálatának bővítéséhez, amely az idegenforgalom jelentős növekedését eredményezheti,
annak pozitív hatásaival egyetemben.

– Milyen 5 évet tervez, főbb vonalakban?
– Rengeteg feladatot jelöltünk ki,
S bár úgy gondolom sok területen
fejlődött a város, mégis számos még
a tennivaló. Röviden azt mondanám, hogy munkás öt évet látok magam előtt. Ha bővebben kellene kifejteni, akkor az Örökségközponton
kívül említhetném a további infrastrukturális fejlesztéseket, a munkahelyteremtést elősegítő intézkedéseket, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztését.
A város pályázati tevékenysége jónak mondható, de ezt a területet

még hangsúlyosabbá kell tennünk,
hisz ez lesz a legfontosabb forrása a
fejlődésnek. Mindemellett működtetnünk kell a várost, fenntartani és
fejleszteni az intézményrendszert.
Szóval nem lesz egyszerű az előttünk levő ciklus sem.

– Min kell változtatni? Mi az, ami
hiányzik vagy nem ment eddig igazán jól?
– Nem változtatásról beszélnék,
hanem inkább hangsúlyok eltolódásáról. Az a kormányzati szándék,
amely az állami és önkormányzati
szerepek szétválasztását célozza,
további profiltisztulást eredményez. Azaz lesznek olyan feladatok,
amelyek elkerülnek még a várostól
a kormányhivatalhoz, s az önkormányzatnak valóban a helyi ügyekre kell koncentrálnia. Az állam által
nyújtott finanszírozási rendszer ennek megfelelően már részben átalakult, s ez folytatódik. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják az átalakuló rendszerben a tervezett programjaink
anyagi forrásait. Ezt elsősorban a
pályázati tevékenységünk fokozásával és szervezettebbé tételével
érhetjük el.

– Munkahelyteremtésben előbbre
léphet-e város? Az új beruházások
hoznak e például új munkahelyeket?
– Saját eszközeinkkel mindenféleképp tenni szándékozunk ezen a
téren, elsőként a vállalkozások
munkahelyteremtését támogató

rendeletünket terjesztjük ki a kisés mikrovállalkozásokra. Az infrastruktúra kiépítettsége, a vállalkozások tevékenységét szabályozó
önkormányzati hatáskörbe tartozó
jogszabályi, szabályozási környezet
folyamatos karbantartása közvetlen feladatunk. A város által megvalósított fejlesztések ugyancsak generálnak munkahelyeket, a turizmus fellendülése sok lehetőséget
hordoz magában. Az ország gazdasági helyzetének kedvező alakulása
várhatóan kedvezőbb helyzetbe
hozza az ipari parkot is, ami kedvező feltételeket tud kínálni a befektetők számára.
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Megkezdte munkáját az új képviselő-testület
Október 21-én, kedden felállt a város új képviselő-testülete.
Már az alakuló ülés előtt kiderült, hogy a kompenzációs
listáról bejutott Hajós Gáborné (MSZP) átadja a helyét Bán
Miklósnak, aki a baloldali összefogás polgármesterjelöltjeként
és egyéni képviselőként is indult.
Az alakuló ülésen Mosonyi Antal,
a választási bizottság elnöke bejelentette, hogy az MSZP színeiben
kompenzációs listáról bejutott Hajós
Gáborné visszalépett, helyére Bán
Miklós (MSZP) került. Ezt követõen
letették az esküt a testület tagjai,
majd a régi-új polgármester vázolta
az elkövetkezendõ idõszak feladatait. Kiemelve: a legfontosabb teendõ a

A elmúlt ciklusban megújult a piac is. Bebes István gyakran vásárol itt, elbeszélgetve
az árusokkal és a vevőkkel 
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

választás
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munkahelyteremtés. Bebes István
utalt arra, hogy ez a helyi kis- és
mikrovállalkozások, valamint az
infrastruktúra erősítésével érhető
el. Az ülésen módosították a szervezeti és működési szabályzatot. A következő 5 évben 3 bizottság működik
a testület mellett: a pénzügyi és közbeszerzési, a városfejlesztési és városüzemeltetési, a társadalmi és if-

júsági. A kulturális terület az alpolgármesterhez tartozik. Ez utóbbit
titkosan választották meg, Szabó
Ferenc korábbi alpolgármester személyében. Döntöttek a díjazásról is.
A képviselõk havi bruttó 79 ezer forintban részesülnek, a bizottsági
tagságért további bruttó 39 ezer forint jár. A bizottsági elnökök bruttó
69 ezer forintot kapnak. Aki két bizottságban dolgozik, annak bruttó
54 ezer forint lesz a díjazása.
A választás érdekes eredményeket is hozott. A korábbi testület
tagja, Szabadi István az 5. körzetben indult függetlenként és 57 szavazatot, (10,73%) ért el. Itt indult
Auer Miklós (Jobbik) is, aki 69

vokssal 12,99%-os lett. Tompa
László (Pro Körmend) a 2-es körzetben mérettette meg magát, 32en voksoltak rá, ez 9,73%-ot ért.
Bán Miklós a 3-as körzetben szállt
csatába, 79-en választották, 17,52%
aránnyal. A visszalépett Hajós Gáborné a 8-as körzetben küzdött, 41
vokssal 7,18%-ot ért el. A kompenzációs listán a Pro Körmend 364, a
Jobbik (amely Szlávik Csaba független polgármesterjelöltet támogatta) 595, az MSZP pedig 409 töredékszavazatot kapott, mindez 1–1
mandátumot ért. A most felállt
képviselő-testület 11 fős, 8 egyéni
és 3 listás képviselő alkotja. Polgármester Bebes István.

A testületbe egyéni mandátummal bejutott képviselők:

Tóth Gábor (Fidesz–KDNP):
1-es választókerület, 45,23%.

Ferencz Gyula (Fidesz–KDNP):
2-es választókerület, 62,61%

Geosics László (Fidesz–KDNP):
3-as választókerület, 49,22%

Czvitkovics Gyula (Fidesz–KDNP):
4-es választókerület, 71,61%

Szabó Ferenc (Fidesz–KDNP):
5-ös választókerület, 53,67%

Faragó Gábor (Fidesz–KDNP):
6-os választókerület, 53,07%

Dr. Hadnagy Ádám (Fidesz–KDNP):
7-es választókerület, 79,16%

Csák Tamás (Fidesz–KDNP):
8-as választókerület, 65,85%

– Mit tart legfontosabbnak a célok
megvalósítása érdekében ?
– Lényeges, hogy a korábbinál is
szorosabb legyen az együttműködés a városban élők és a város
ügyeit intéző önkormányzat vagy
épp intézményei között. Folyamatos és intenzív kapcsolatot szeretnénk kiépíteni, megtalálni azokat
a formákat, melyek segítségével a
döntésekbe még intenzívebben be
tudnak épülni a lakossági vélemények. Szeretnénk a közüg yektől
hátrébb húzódó fiatalokat bevonni
a közéletbe, létrehozni az Ifjúsági
Kerekasztalt, ami lehetőséget és
egyben teret adna erre a számukra. A kisvárosokat ebben a térségben mindig jellemezte egyfajta kohézió, összetartó erő. Körmenden
ez különösen erős volt mindig, úgy
érzem, ez a legfontosabb összetevője a jövőbeni eredmények elérésének.
n KOZMA GÁBOR

A testületbe kompenzációs listáról bejutott képviselők:

Bebes István
polgármester

Bán Miklós
(MSZP–Baloldali Összefogás)

Tompa László
(Pro Körmend)

Auer Miklós
(Jobbik Mag yarország)
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Egyre több a százéves – Az idős ember is értékes
Itt a szépkorú boom: elérkezett az az idő, amikor a Ratkókorszak gyermekei elérik a nyugdíjkorhatárt. Hazánkban 17
százalék körül van a 60 évesek és idősebbek száma, akiknek
népességen belüli aránya több mint kétszeresére nőtt a
második világháború első éveihez, és közel ötszörösére a
kiegyezés korához képest. Néhány évvel ezelőtt nem sokan
élték meg századik életévüket: napjainkban 1100 fő felett
van a százéves vagy ennél idősebbek száma, és a 90 évesnél
idősebbek száma is meghaladja a 35 ezer főt.
Egyre fontosabb és égetőbb kérdés
az időseket érintő szociális szolgáltatások megléte és minősége. A körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ országos viszonylatban is
kiemelkedő munkát végez. Az intézmény tíz esztendővel ezelőtti átadásán Kökény Mihály akkori egészségügyi, szociális és családügyi miniszter arról beszélt, hogy „A társadalom
példát tud nyújtani a kormány és a
helyi közösség, az önkormányzat ös�szefogásával a szolidaritásból.” Az
intézményt akkor 21 millió forintos
önerő mellett 36 milliós minisztériumi
támogatással alakította ki a város. A
2004 nyarán tartott átadóünnepségen
az akkor húszéves Őrség Alkoholellenes Klub – amely ezt követően szintén
a Szociális Szolgáltató és Információs Központban működött tovább –
kapta meg az országos szövetség kiváló közössége kitüntető címet. A törvény értelmében a szociális ellátás
feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A több
szakterületen dolgozó Szociális Szolgáltató és Információs Központ integrált intézményként Körmenden és további két tucat településen működik
és biztosítja a szociális alap- és szakellátást.
A Thököly utcai központ számos
szolgáltatása (egyebek mellett: gyer-

mekvédelmi szolgálat, ifjúságvédelmi
őrjárat, családsegítő szolgálat, szenvedélybetegek nappali ellátása, fo
gyatékosok nappali intézménye) kö
zül most az időseknek szólókat mutatjuk be.
Az Időskorúak Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Intézményében 14 fő elhelyezésére van lehetőség.
Itt azokat a nyugdíjkorhatárt betöltött időskorú személyeket (valamint
18. életévüket betöltött betegeket) látják el, akik önmaguk ellátására ideiglenesen nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képesek, és nem igényelnek rendszeres gyógyintézeti kezelést. Az intézmény szakképzett gondozónőkkel az év minden napján 24 órás
szolgáltatást nyújt. Az ellátottakat
otthonosan berendezett, kétágyas,
fürdőszobás szobákban helyezik el,
egészségi állapotnak és életkornak
megfelelően. Az intézmény orvosa heti
két órában biztosítja a rendszeres orvosi ellenőrzést, szűrővizsgálatokat,
gyógyszerrendelést, szakrendelésre
történő beutalást. Heti kétszer gyógytornász segítségét is igénybe vehetik,
akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak. A test ápolásán túl a lélekére
is nagy gondot fordítanak: a szabadidő hasznos, kellemes eltöltéséhez
mentálhigiénés nővér nyújt segítséget. Egyéni és közösségi vallásgyakorlatra havonta egyszer van lehető-

ség. Az ágyhoz kötött ellátottakat az
egyház képviselője a szobájukban keresi fel.
Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes
időskorúak napközbeni gondozására
szolgál. Mint nappali ellátást nyújtó
intézmény, elsősorban a saját otthonában élők részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségletek kielégítésére – a közösségi együttléttől a vallásgyakorláson és gyógytornán át a
hivatalos ügyek intézéséhez nyújtott
segítségig.
Az Idősek Nappali Intézménye a hét
minden napján (ünnepnapokon is!)
8-tól 17 óráig tart nyitva. A heti programokat úgy szervezik, hogy mindenki megtalálja az érdeklődési körének
megfelelőt, így az Idősek Klubja olyan
hely, ahol kapcsolatokat lehet kialakítani, barátságok szövődhetnek. A szociális étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik a város. Háziorvosi javaslatra a
kórházi főzőhely által van lehetőség
azok étkeztetésére, akiknek betegsége miatt kímélő étrendre van szükségük, így könnyű vegyes, epés, diabetikus, pépes, purinszegény diétát is
tudnak biztosítani a hét minden napján. Lehet helyben ebédelni vagy elvinni, illetve lakásra szállítást kérni –
ez esetben tiszteletdíjas gondozónők
viszik ki az ebédet. A szolgáltatást
igénylők nagy része az időskorú lakosság köréből kerül ki, de megnőtt
azok száma is, akik középkorúak, és
munkájuk elvesztése vagy megromlott anyagi helyzetük miatt igénylik az
ellátást. A térítési díjat a kérelmező
jövedelme határozza meg.
Speciális szolgáltatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ez az ellátás azoknak szól, akik a saját otthonukban élnek, de egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászorulónak számítanak.

Mit mond a kutatás?

A szociális ellátást igénylők rendszeres résztvevői a városi programoknak.  FOTÓ: JÁMBORI

„Napjainkban, egész Európában valódi forradalmat élünk meg: a hosszú
élettartam forradalmát. Pl.: Franciaországban a várható élettartam minden évben három hónappal – negyedévvel – nő. Ma már a 80 évet is meghaladja. Ez mindenki számára egyéni
lehetőséget és az egész társadalom
számára – kulturális, szellemi, lelki –
gazdagodást, fejlődést jelent. Ezen túl
ugyanazon családban négy, sőt öt ge-

neráció élhet együtt. Azonban a hos�szú élettartam egyúttal kollektív kihívást is jelent az országok, a gondozási
rendszerek számára és a nemzeti szolidaritás (kölcsönös és egyetemleges
felelősségvállalás) egésze szempontjából is. Előre gondoskodni kell arról,
hogy történelmünk során példa nélkül
állóan jelentős orvosi-egészségügyi és
szociális ellátórendszeri kapacitás
álljon rendelkezésre a magas korhoz
kötődő dependencia állapotában lévő
személyek ellátására” – írja Udvari
Andrea 2013-as kutatási jelentésében
(Az idősellátás helyzete Magyarországon).
A szerző a tanulmány összegzésében rávilágít: az idős emberek számára
oly módon kell biztosítani a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy azok leginkább igazodjanak a saját szükségleteikhez. A mentális és fizikai egészség
megőrzését, valamint a gyógyítást is
az egyéni szükségletekhez kell igazítani. Fontos, hogy az időskorú állampolgárok számára – településtípustól függetlenül – ugyanazok az ellátások
egyénre szabottan és adekvát módon, a
számukra elvárt színvonalon és tartalommal legyenek elérhetőek. Pontos
információkkal kell segíteni az időseket, hogy tudatosan választhassanak a
különböző igényeket kielégítő lakhatási, ellátási formák között, beleértve a
piaci alapon nyújtott szolgáltatásokat
is. Ha lehet, otthon! Olyan integrált ellátási formákat kell kialakítani és fejleszteni, amely lehetővé teszi azt, hogy
az idős ember a saját lakókörnyezetében vegye igénybe az ellátást (erre jó
példa a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), de
több ilyen jellegű szolgáltatásra lenne
szükség. A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó
kérdése az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és esélyegyenlőségének megteremtése. Fel kell lépni
az idősebb munkavállalókat érintő
életkori diszkrimináció ellen. Fokozni
kell az idősek családban vagy önkéntesként végzett munkájának társadalmi elismerését, támogatni kell az aktív közösségi és állampolgári életet, a
bekapcsolódást a közösségi részvételbe. Az iparosodott társadalmakra jellemző az idősdiszkrimináció, amely
megjelenik a munkaerőpiactól kezdve
a médiáig mindenhol. Emiatt az idős
emberek nem érzik magukat ugyanolyan értékesnek, mint a fiatalok. Ez a
probléma ezért összetett, mert nem
elég megteremteni a lehetőségeket,
meg is kell győzni az időseket arról,
hogy ezekkel érdemes élniük.

n RÓZSA MELINDA
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„Az olvasás a lélek lélegzetvétele” /Márai Sándor/

Ránctalanító és stresszoldó az irodalom
Lelki egészség és irodalom címmel tartott előadás Nagy
Beáta klinikai szakpszichológus a Faludi Ferenc Könyvtárban. A legfrissebb olvasásszociológiai kutatási eredményekkel és az agyműködés rejtelmeit bemutató vizsgálatokkal alátámasztva meggyőző és közérthető összegzést
kaptunk az olvasás számtalan előnyéről.
Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató köszöntötte az előadót.
Elmondta róla, hogy Körmenden járt
általános iskolába, majd gimnáziumba, és mondhatni a könyvtárban
nőtt fel, hiszen édesanyja könyvtáros. Jelenleg Budapesten, a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia
Tanszékén dolgozik. Nagy Beáta, ha
nem is receptre, de csodaszerként
„írta fel” a hallgatóságnak a napi olvasást. A lehetséges mellékhatásokról pedig tudományos igényességgel
számolt be. Vegyük csak sorra, miért is érdemes belesüppedni a fotelba egy jó könyvvel a kezünkben, és
olvasni.
Szinte hihetetlen, de már 6 perc
olvasás 68 %-kal képes csökkenteni

a stresszt, míg a zenehallgatás 61, a
teázás, kávézás 54, a sétálgatás 42, a
videojáték pedig csak 21 %-os
stresszoldó. Az olvasás megváltoztatja az agy szerkezetét olyan módon, hogy növeli a fehérállományt;
javítja az agy vérellátását, így védelmet jelent az agyérproblémákkal
szemben. Továbbá kiváló ellenszere
az öregedéssel járó szellemi teljesítménycsökkenésnek és az Alzheimerkór kialakulási veszélyének, ugyanis
csökkenti a béta-amiloid szintet,
vagyis fehérjeszinten, sejtszinten
mérhető pozitív hatása. Nincs még
egy olyan tevékenység, amely teljes
fizikai nyugalom mellett maximális
szellemi aktivitással járna. Ugyanaz
történik velünk olvasás közben, mint

a mesét hallgató kisgyerekkel: szeme
kifényesedik, arca kisimul, a ráncok
eltűnnek. Tavaly Angliában 1500 fős
mintán végzett kutatás eredményeként a rendszeresen olvasók boldogabbnak mondták magukat. 2011-es
amerikai vizsgálat szerint a rendszeresen olvasó tinédzserek az átlagnál
ritkábban lesznek depressziósok, miközben tudni kell, hogy ma már minden 12. fiatal küzd ezzel a lelki betegséggel. Vajon miért? Olvasáskor
agyunk automatikusan képek formájában újrateremti a leírt világot, így
fejlődik a képzelőerő. Ha ugyanazt a
történetet filmen nézzük meg, akkor
megemelkedik az agy dopaminszintje, ezzel együtt az agy kockázatfelismerő képessége csökken. Így a filmeken felnövő Z-generáció nem tudja
reálisan látni tettei következményeit,
ami számos veszélyt rejt. A kutató,
elemző olvasás több kognitív (megismerő) funkciót dolgoztat meg az
agyunkban, olyan ez a számára, mint
egy komplett edzőtermi program: javul a koncentrációs képesség és az
ok-okozati összefüggések felismerésének képessége. Olvasni tehát egyszerre aktív és kreatív agyi tevékenység, ami szinten tartja a szellemi
erőnlétet.

Az irodalom „mellékhatásai”

Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató mutatta be Nagy Beáta pszichológust

Ha irodalmi alkotást olvasunk, az
önismeretünk, a személyiségünk és
érzelmi intelligenciánk fejlődik. Az olvasottabb emberek könnyebben le tudják írni érzelmi állapotukat, például
amikor egy pszichoterápiában be kell
erről számolniuk. Ha egy regény olvasásakor a főhős nézőpontjából látjuk a
világot, bele tudunk helyezkedni mások helyzetébe, empátiás készségünk
fejlődik. A bestsellerek, lektűrök egyszerűbb világa kevésbé összetett jelle-

meket mutat be, ezért nem is szolgálhat valódi azonosulási mintául. Az
irodalom tükörfunkcióval is bír, ez azt
jelenti, hogy távolságot teremtve láthatjuk saját problémáinkat, konfliktusainkat. Az olvasottság növeli a viselkedési repertoárt és hatékonyabbá teszi a problémamegoldást. Szociális
hatása az előítéletesség csökkentése.
Angol és olasz kutatások szerint a
Harry Pottert olvasó általános iskolások kevésbé előítéletesek. Az irodalom
hagyományközvetítő szerepét igazolják a szakrális szövegekben, a Bibliában vagy a magyar népmesekincsben
megtalálható életvezetési útmutatók.
Léteznek gyógyító mesék, például a
hindu vallásban szervi baja lelki hátterét gyógyító történetet is kap a beteg.
Tehát az irodalom a gyógyítás, öngyógyítás eszköze is lehet, mindamellett,
hogy pihentet, szórakoztat és információkat közöl. Sajnos a fentiek ellenére
1987 és 2010 között a KSH adatai szerint 12,8-ről 7,7 %-ra csökkent az olvasók aránya. A megkérdezett férfiak
5,4%-a, a nők 9,9 %-a olvas. Az Ipsos
2013-as adatai szerint a 15–25 év közötti korosztály 28 %-a soha, 35 %-a
ritkábban, mint havonta olvas, és csak
7 % a naponta olvasók aránya. A tipikus nem olvasó férfi 30 év alatti, alacsonyan képzett és elégedetlen az életével. Az olvasóvá nevelés kisgyermekkorban kezdődik, és sok múlik
azon, hogy meséltek-e neki gyerekkorban. Aki mégis olvas, az olyan könyvet
vegyen a kezébe, ami érdekli, az életkori sajátosságainak megfelel, amihez
kell némi erőfeszítés, nem túl idealizált képet nyújt és saját vélemény kialakítására késztet – tanácsolta a
pszichológus, aki előadását a következő gondolatokkal zárta: „Az irodalom
teljesen hasztalan, az egyetlen haszna, hogy élni segít.”

n TAKÁCS MARIETTA

Nyílt napra várják a nyolcadikosokat és szüleiket a gimiben
A Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium november 11-én, kedden reggel 8 órától szervezi hag yományos nyílt napját. Az iskoláról szóló intézményvezetői tájékoztatón kívül a munkaközösségek vezetői adnak információt a
gimnáziumban folyó képzési formákról, majd 12 óráig tanórák látogatására nyílik lehetőség.
A diákönkormányzat szervezi a
nyílt nap programját, ők gondos-

kodnak arról, hog y az intézménybe látogató vendégek jól érezzék
magukat.
Laczó Tamás intézményvezető
szerint a végzős általános iskolások és szüleik mindenképpen éljenek ezzel a lehetőséggel, mert
ezen a napon személyes benyomásokat szerezhetnek az iskoláról.
Beszélgethetnek a diákokkal, tanárokkal. Megg yőződhetnek arról, hog y ez a kisvárosi gimnázi-

um teljesíti kettős feladatát: Eg yrészt a kiemelkedő képességű diákokat hozzásegíti ahhoz, hog y
90 % feletti emelt vag y középszintű érettségi eredménnyel könnyedén juthassanak be a felsőoktatásba. Másrészt a többi diákot is
felkészítik a pedagógusok a sikeres továbbtanulásra. Ebben a kis
létszámú iskolában több lehetőség jut az eg yéni képességek szerinti fejlesztésre, odafig yelésre,

törődésre. A hag yományosan jó
felvételi eredmények alapján elmondható, hog y a körmendi kölcseysek nemcsak bejutnak, hanem helyt is állnak, akár orvos,
villamos-, gépész-, veg yészmérnök, bölcsész vag y pedagógus pályát választanak, akár a manapság közkedvelt g yóg y tornász,
gazdálkodás-menedzsment vag y
turizmus-vendéglátás szakon tanulnak tovább. 
n TM

8 | 2014. október 31. |

panoráma

KÖRMENDI HÍRADÓ

panoráma

KÖRMENDI HÍRADÓ

| 2014. október 31. | 9

Több városi rendezvénynek is helyszíne a megszépült sportcsarnok

Mit jelent Körmendnek a most felújított kosárszentély?
Egy település életében mindig ünnepnap, amikor gyarapodik, átad, avat. Körmenden a Városi Sportcsarnok megléte,
állapota pedig kifejezetten fontos. Mint egykori járási székhely, a körzeti iskolában tanuló diákok sportolási lehetősége
kiemelt jelentőséggel bírt és bír ma is. De ami igazán széles
körben ismert, az az NB I-es férfi kosárlabdacsapat, itt, a Rábaparti kisvárosban. A piros-fekete együttes otthona is egyben
ez az intézmény. Idén ősszel, néhány nap múlva, felújítva,
kibővítve, korszerűsítve várja a szurkolókat, játékosokat, diákokat, városlakókat, vendégeket, örömöt szerezve nemcsak a
sportért rajongóknak.
1976 novemberében adták át a
sportcsarnokot. Akkor a feljövőben
levő helyi kosárlabdasport gazdagodott az új szentéllyel. A Somogyi
Béla Általános Iskola, akkoriban
Körmendi Körzeti Általános Iskola
bővítésével, toldásával valósult meg
a beruházás. 1985-ben a tornacsarnok és az öltözők felújításával tanuszodát is kapott az intézmény. Az
idők során rengeteg gyermek testnevelése zajlott a tornateremben,
középiskolák szalagavatóit tartották meg az épületben. Az utóbbi
években újévi hangversenyeknek,
koncerteknek és egyéb rendezvényeknek adott teret e helyszín. Nagyot dobbanhat a szívünk, ha arra
gondolunk, hogy ezen falak között
lett első vidékiként magyar bajnok
a Körmendi Dózsa MTE kosárlabdacsapata. Amit aztán újabb bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmekkel,
sokszoros kupagyőztesként sikert
sikerre halmozott. Hírül vive országnak-világnak, hogy itt bizony
kiemelkedő szakmai munka folyik.

Ha valahol előkerül Körmend neve,
akkor a kosárcsapat neve ugrik be
Boldog Batthyány-Strattmann
László, a Rába-folyó és a fontos közúti csomópont mellett. Ez a sportcsarnok nélkül, valljuk be, elképzelhetetlen lenne. A továbblépéshez
viszont elkerülhetetlen a fejlődés, a
fejlesztés, a megújulás. Ennek jegyében a két bajnoki szezon közötti
kevéske idő alatt került sor az épület rekonstrukciójára.
Dr. Kristóf László, a körmendi
kosárlabdázás atyja így emlékezik
vissza.
– A hőskorban hihetetlen küzdelmet folytattunk a létért. Kezdetben
vörös salakos, aztán bitumenes pályán tudtunk játszani. Ide sorolható
a Rába-parti döngölt pálya is. Aztán
jött a Gangó, a legendás helyszín,
ahol a falra felfestették a játékosokat. Az ablakokat be kellett fóliázni,
mert a galambok berepültek volna.
A terem nem volt leparkettázva. Ez
a mostani színházteremben, a kastély melléképületében volt. Amikor

Szabó Ferenc alpolgármester a felújítás alatt álló körmendi szentélyben

A körmendi kosárlabdaklub 1962-ben alakult. 2012-ben az 50. évfordulót ünnepelték az egyesület egykori és jelenlegi játékosai és sportvezetői

FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS
a Vasas Izzóval kerültünk össze,
Ránky Mátyás szólt a néhai id.
Knézy Jenő sportriporternek, hogy
ide Körmendre le kell jönni a televíziónak forgatni, mert ilyen a világon
sincs… Ez persze már akkor volt,
amikor a szövetség betiltotta a szabadtéri bajnoki meccseket. Aztán
az iskolabővítéssel felcsillant a tornaterem építésének reménye. Ásóval, lapáttal vonultunk ki, akkoriban még nem volt ennyi speciális
gép, hogy haladjon a munka. Játékosokkal, főiskolásokkal dolgoztunk – utána irány az edzés. Aki
ezeket a kezdeti történéseket átélte,
biztosan nem tud róla érzelmek nélkül beszélni… A csapatot nagyon
feldobta, hogy végre csarnokban
játszhattunk – a MAFC ellen volt az
avató mérkőzés. Akkoriban ők a Budapesti Honvéddal jelentették a hazai kosárlabdasport elitjét, hát pár

ponttal kikaptunk. Kedves emlék,
amikor megjelent a megyei lapban
Bodor Feri tollából a Vas Népében,
hogy Tahin Gyula és Kristóf László
éppen széket hordanak a közönség
számára, a meccset megelőzően,
mintegy berendezve ezzel a termet.
Aztán meg amikor a drótrángatás
ment… A mostani erkély előtt volt a
palánk, ez dróttal volt kifeszítve, a
Fodor Peti ötlete volt, az Egis akkori
jogelődjében, az EGYT Gyógyszergyárban csinálták. Szóval, amikor
az ellenfél rádobott erre a palánkra, a szurkolók veszettül rángatták
a drótot, nehogy a labda a gyűrűnkben kössön ki. Még amikor a francia
válogatott itt vendégeskedett nálunk, akkor is kézzel fordítható
eredményjelző táblánk volt. Emlékszem rá, a kis Zsebe Feri forgatta,
talán tizenegynéhány éves, ha lehetett. Szóval ez még nem volt egy

színvonalasnak nevezhető sportcsarnok. Azóta sok idő eltelt. A hőskorból aranykor lett... Most nincsen

nap, hogy ne mennék át megnézni,
hogy miképpen alakul az építkezés.
Nekem nagyon tetszik. Végre korszerű, szép környezetben, az elvárásoknak megfelelő térben, intézményben lehet itt lenni. Ez egy ilyen
kisvárosban óriási előrelépést jelent.
A sportcsarnok korszerűsítésére
tervpályázatot írtak ki, a győztes
építész Bajkai Gábor lett. Egy kisvárosi utcában, szűkös telken álló,
léptékében a bővítés előtt is nagyméretű épületet kellett „átszabni”. A
létesítménynek alkalmasnak kell
lennie a szigorú hatósági és szakmai feltételek diktálta kritériumoknak (pl. biztonsági zóna, nemzetközi televíziós közvetítésekhez szükséges közvetítőállás stb.). Az építkezést nagyon gyorsan kellett véghezvinni, mert a 2013/14-es bajnokság
végétől a 2014/15-ös bajnokság kezdetéig állt rendelkezésre idő. Bajkai
Gábort kérdeztük a jelenlegi fejleményekről.
– Tudvalevő, hogy ezt a bővítési,
felújítási munkát 10 évvel ezelőtt kellett volna meglépni, azaz 10 éves csúszással álltunk neki. A megpályázott állami támogatást idén kapta
meg a beruházás. Fontosnak tartom
kiemelni, hogy minden résztvevő
maximálisan, rugalmasan, elszántan állt a feladathoz. Menet közben
folyamatosan konzultálunk a várossal, az egyesülettel és a kivitelezőkkel. Egy meglévő, többször átépített
épület rekonstrukciója jóval bonyolultabb, összetettebb szakmai feladat, mint egy új házé. Pl. a két nagy
tartóoszlop kivétele nagy szakmai
kihívás volt úgy, hogy a tető fölötte

A református zsinatnak is helyt adott a sportcsarnok

Dancsecs Bojana, a Dinamica SE kick-box világbajnoka is versenyzett a körmendi
sportcsarnokban
maradt. A komoly statikai kérdést
szerencsére jól megoldottuk. Az eredeti tervekhez képest több változtatásra volt szükség, pl. a bebocsátó
kapuk, tűzvédelmi okok, menekülési
ajtók, útvonalak, a hatóság részéről
történő elvárások, a több mint 10 év
elteltével beálló jogszabályváltozások miatt. A nyugati oldalon a lelátó
nagyobb lesz. Végre európai színvonalú öltözők, zuhanyzók szolgálnak
az épületben. Lesz klubhelyiség, sajtószoba, VIP-szektor. Elmondható,
hogy az eredeti elképzeléseket felülmúló lesz a csarnok. Új padozat
(sportparketta), új világítás, nyílászárók és új gépészeti megoldások a
fűtésben, szellőzésben, LED-fal, kijelzők, teljes vezetékcsere és még
sorolhatnám. Megvalósul a szurkolók szeparáltsága, az előírt kétméteres biztonsági zóna, külön vendégbüfé. Van egy mondás, hogy aki több
lovat akar megülni, egy fenékkel
nem biztos, hogy sikerül. Mégis azt
mondom a lehetőségek szerint a maximumot hoztuk ki az építkezés során. Ez a csarnok többfunkciós: iskolai tornaterem, rendezvénycsarnok
is egyben, azon túl, hogy a kosárlabdacsapat otthona. Utómunkálatok
biztosan lesznek még a nyitómeccs

után, de azt örömmel mondhatom,
hogy november 8-án lesz meccs a
csarnokban.
33 éve élek Körmenden. Idekerülésemkor a sportcsarnokban játszott
mérkőzések nagyon emlékezetesek
voltak. A rengeteg behordott széken
a hölgyek közül sokan estélyiben ültek, a férfiak többsége is öltönyben,
nyakkendőben izgulta végig a mec�cseket. Társadalmi történések voltak a hazai derbik, amelyeknek illett
megadni a módját. Én magam dühöngőnek hívtam a termet, nem ok
nélkül. A jól szituált nézők többsége
magából kikelve, öklüket rázva ordította a rigmusokat, szidta a bírókat.
Nem volt ritka az említett nyakkendők ráncigálása, zakók földre dobása és annak megtiprása. Ez a dühöngő valahogy úgy működött, hogy a
héten felgyülemlett feszültséget a
szurkolás hevében vezette le a nagyérdemű jelentős hányada. Az ide betoppanó idegen bizony komolyan aggódhatott néhány arc láttán „vajon
mikor kapnak ezek agyvérzést vagy
szívinfarktust?”. Nem voltak könnyű
helyzetben a játékvezetők és rendfenntartó erők, amikor beözönlöttek
a pályára a feldühödött, szakértő
szurkolók. 
n KÉKESI ISTVÁN
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Negyvenöt év után találkoztak – A magyar agrárium derékhadát alkották

A Batthyány-kastély láttán felkiáltottak

Volt egyszer egy Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum

A legjobb marketing mindig a személyes élmény

1969-ben végzett Körmenden a Felsőfokú Mezőgazdasági
Technikum mezőgazdasági gépész szakának utolsó évfolyama,
a következő évben aztán az azóta sajnálatos módon megszűnt
főiskolai kar kezdte meg működését. A 45 évvel ezelőtt végzettek október 11-én találkoztak egymással a Berki csárdában. Az
alábbi beszélgetés az évfolyam-találkozó reggelén készült.

Fővárosi turisztikai szakújságírókat látott vendégül két napra a
Vasi Hegyhát-Rábamente TDM. Körmenden a Batthyány-kastély volt a sláger, erről áradoztak a kollégák.

Süle János, az Agroker Rt. nyugalmazott vezérigazgatója jókedvűen fogad a Berki csárda nagytermében. Érthető az öröme, azokkal tölti
együtt ezt az október 11-ét, akikkel
45 évvel ezelőtt városunkban végzett
a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum mezőgazdasági gépész szakán.

– Mit illik tudnunk erről a Körmenden működő oktatási intézményről?
– Ma már nem nagyon ismert, hogy
Vas megyében igenis volt felsőfokú
gépészképzés, aminek ez a város
adott otthont, és ami nagyon magas
színvonalon zajlott. Aki elvégezte,
három év után diplomát vehetett a
kezébe, majd Gödöllőre vagy épp a
Német Demokratikus Köztársaságba mehetett továbbtanulni. Én is, és
közülünk többen is kijutottunk az
NDK-ba egy mezőgazdasági egyetem egy szemeszterére. Arra is adott
volt a lehetőség, hogy valaki különbözeti vizsga letétele után mezőgazdasági gépész üzemmérnök diplomát vehessen át. 1970-től aztán elindult a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetem főiskolai gépészeti kara,
ami a nyolcvanas években szűnt
meg, és ha jól tudom, a körmendiek
máig fájlalják a hiányát.

– Ez így van, sokak szerint hiányzik
egy főiskola a maga dinamikus életével a városból. Az itt jelen lévő höl-

gyek feleségek vagy egykori hall
gatók?
– Itt működött a gépész kar mellett
növénytermesztő kar, nők oda jártak,
közöttünk nem voltak. Azért azt meg
kell jegyeznem, hogy sokunk családalapítása a Felsőfokú Technikumhoz
kötődik. Az itt tanuló hallgatók nagy
része a Dunántúlról került az iskolába,
a várkastélyban berendezett kollégiumban volt a szállásunk. Sellyén volt
egy hasonló oktatási intézmény, ez a
település Pécs közelében van, és amikor ott megszűnt a felsőfokú technikum, Baranyából sokan jöttek tanulni
Körmendre, többségük kollégista volt,
a többiek vagy bejártak, vagy itt laktak.

– Milyen volt itt hallgatónak lenni?
– Sok mindent adtak nekünk azok a
körmendi évek. Lehet, hogy néha nem
jártunk be az előadásokra, kocsmázás is előfordult, de mindannyian elkötelezettek voltunk a mezőgazdaság
iránt. A képzés magas színvonalának
köszönhetően érdekes helyzetbe került a generációnk. Ugyanis mi jelentettük az új magyar mezőgazdaság
ifjú szakembereit. Állami gazdaságok
és szövetkezetek vártak ránk. Magyarországon nem volt soha élelmiszerhiány, ami az iparszerű kukoricatermesztési rendszernek volt köszönhető, amit tulajdonképpen mi tudtunk
felkészülten működtetni. Már nyelve-

Elhatározták, hogy öt év múlva újra találkoznak 
ken beszéltünk, az egész életünk az itt
megszerzett alapokra épült. A főiskola
pedig sajnos éppen akkor fejezte be a
működését, amikor a tanárok már
minden szinten megfeleltek az egyetemi követelményeknek. Tanítottam a
soproni egyetemen, így ezt nyugodtan
megerősíthetem. Az igaz, hogy a legendás Centrál éttermet is a főiskola
diáksága éltette, de innét indult a helyi
kosárlabda és Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes is. Az FMGT-nek már
saját honlapja van, oda pakoljuk fel az
aktualitásokat.
Bóka István, a találkozó egyik főszervezője ugyancsak 45 évvel ezelőtt
végzett Körmenden. – 73-an végeztünk, van 18 halottunk, 55 meghívót
küldtünk szét, 21-en jelezték, hogy eljönnek a 45 éves találkozónkra –
mondta. Ma már 66 évesek vagyunk és
idősebbek is vannak közöttünk. Jómagam Celldömölkön élek, de akkor a 80
kilométerre lévő Ostffyasszonyfáról
kerültem ide, a Celldömölki Járási Tanács ösztöndíjasaként. Ha kevés volt a
vacsora, felültünk barátommal a P-10es Pannóniámra, hazamentünk kiegé-

FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

szítésért, majd jöttünk vissza. Amúgy
havonta jártunk haza. Nagyon jó volt
itt tanulni! Olyan alapos elméleti és
gyakorlati képzést kaptunk, amiből
aztán jól meg lehetett élni. Én 18 évig
műszaki vezető voltam mezőgazdasági szövetkezetben, majd 13 évig egy
autószerviz és autószalon igazgatója.
Egy hétig tanultunk, aztán egy hét
gyakorlat következett a tangazdaságban. Gondoljon bele, duális képzés 45
évvel ezelőtt… Messze megelőztük ezzel az intézménnyel a kort. Aki akarta,
megtanulhatta Körmenden a szakmát. Megható érzés újra látni a többieket. A 40 éves találkozónk volt az első,
két hét alatt megszerveztük. Eltelt
négy évtized, és alig ismertük meg
egymást. Te ki vagy? – ezt kérdezgettük. Én az általános iskolai osztálytársaimmal évente találkozom, a középiskolai osztályommal kétévente jövünk össze. Ma valószínű, hogy úgy
döntünk, hogy szintén kétévente találkozzunk. Öt év múlva pedig a jubileumi, 50 éves aranydiploma átadós találkozónk lesz esedékes.

n CSIHAR TAMÁS

Magyar diáksport napja, avagy fut a gimi 2014



FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

A Magyar Diáksport Szövetség
október 3-án rendezte meg immár
nyolcadik alkalommal a rendszeres
testmozgást népszerűsítő magyar
diáksport napját. Évek óta gimnáziumunk diákjai sem maradhatnak ki
a programból, így volt ez az idei esztendőben is. A mozgáshoz elengedhetetlen a jó hangulat. A bemelegítés mai slágerekre történt, így már
a táv elején mindenki mosolygott.
Az idei cél 2014 méter volt, amit minden diáktársam több-kevesebb si-

kerrel teljesített. Az útvonal az iskola kapujától a Rába-hídon át a kavicsbánya bejáratáig és vissza tartott. Tanáraink a főút zebráján, kereszteződéseiben vagy a Rába-hídnál figyeltek a forgalomra, így biztosították számunkra a balesetmentes futást.
Úgy gondolom, hogy ez a program
tökéletes ösztönzés a fiataloknak
arra, hogy az egészséges életmód
igenis a hosszú élet titka. Ne legyünk lusták, mozogjunk sokat!

A TDM vezetője, Zágorhidi
Ákos elmondta, hog y a személyes
élményt semmi sem pótolhatja. –
Eg y dolog, hog y valaki hall valamit, netán eg y szakvásáron olvas
rólunk, és megint eg y más dolog,
hog y itt, a helyszínen találkozik
látnivalóinkkal – fogalmazott a
TDM elnöke. Aki hozzátette: azt
várják a látogatástól, hog y mind a
város, mind Vasvár és a Heg yhát
ezer apró kincsét bemutatják
majd az újságírók. – Azt szeretnénk elérni, hog y az átutazós turizmus ittalvóssá váljék – folytatta a vezető. – Ez kezd is működni
és teremtődik hozzá az infrastruktúra. Körmend már képes
önállóan megjelenni az országos
palettán, s ez nag y szó. Hiszen a
fővárosban eddig csak Jeliről
vag y Szombathelyről tudtak valamit az érdeklődők, ha Vas meg yéről esett szó. Pedig igazi turisztikai attrakcióink vannak.
Amikor megérkezett a kisbusz
Budapestről a Berki vendéglő ud-

varára, kissé törődött sajtósokat
üdvözölhettünk. Többen is megjegyezték, hogy nagyon hosszú volt
az út a rengeteg lezárás, javítás és
elterelés miatt. – Körmendre eljutni azért még nagy kaland – fakadt
ki az eg yik vendég, de g yorsan
hozzá is tette: a város simán megér egy kis zötykölődést. – Nos, ez
az a szűk keresztmetszet, amin
változtatni kell a hatékonyabb turizmus érdekében – válaszolta
Zágorhidi Ákos, majd kolléganője,
Korbacsics Anna, a körmendi
Tourinform iroda vezetője társaságában fehér asztalhoz invitálta
a társaságot. Mi tagadás, a legjobbkor jött a finom sütőtökleves
és a vasi dödölle, no meg a kis pálinka. Már ekkor sokat kérdeztek
a helyiektől a szakújságírók, s ez
csak folytatódott, amikor a főtéren
Bebes István polgármester fogadta őket. A városvezető szólt az új
beruházásokról, a körmendi nagyrendezvényekről, a Batthyány projektről. Ez utóbbi láthatóan nagy

A körmendi Tourinform iroda előtt egy fotózásra is összeállt a csapat 
érdeklődést váltott ki. Hát még,
amikor a vendégek megpillantották a főépületet: – Ez egyszerűen
lenyűgöző, gyönyörű! – áradozott
Erdélyi Z. Ágnes, a Meglepetés
című népszerű lap munkatársa,
valamint Hidvégi Brigitta, a rangos Turista Magazin szerkesztője.
– Ilyen pazar kastélynak a csodájára járnának egész Európában –
volt az egységes vélemény. Ezt követően a főépület dísztermében H.

FOTÓK: A SZERZŐ

Vörös Márta igazgató tájékoztatott a tervezett felújítás nyomán
várható turisztikai helyzetről,
majd a vendégek kérdéseket tettek
fel. A nap végén az a benyomás
alakult ki a csapatban, hogy Körmend számos olyan látnivalóval
bír, amely nemzetközileg is figyelmet érdemel. Mi első lépésben elégedettek leszünk azzal, ha itthon
tudnak meg értékeinkről minél
többet... 
n KOZMA G

Fórum a bűnmegelőzésről – Hidat rongált a munkagép
Évente bűnmegelőzési és
konzultációs fórumra hívja az
érdeklődőket a városunkban
működő Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Bizottság,
amelynek elnöke, Szabó
Ferenc köszöntötte a megjelenteket.

Szendrődi Barnabás rendőrkapitány tartotta a Körmendi Rendőrkapitányság határrendészeti tevékenységéről. Mint elmondta, a megyében
a legnagyobb az általa vezetett rendőrkapitánysághoz kapcsolódó, hiszen két járás három várossal és 59
faluval tartozik hozzá, ami ötvenezer
embert jelent. A két főút miatt rendkívül nagy a Körmenden átmenő forgalom, a nyugati határszél pedig sok

Szabó Ferenc hangsúlyozta: legfontosabb feladatuk a megelőzés segítése, amihez összefogják a városban működő társszervezetek munkáját. Felkérte Bebes István polgármestert, hogy nyissa meg a fórumot,
aki a rendezvény fontosságát hangsúlyozta, mivel egy-egy ilyen összejövetelen számos, a polgárokat érintő
probléma kerül terítékre. Ilyen például, hogy a Rába-hídban kárt tett egy
mezőgazdasági gép. Szerencsére
kézre került a vezetője, megelőző jelleggel oda is elhelyeznek egy térfigyelő kamerát. Az est első előadását

Szabó Ferenc alpolgármester nyitotta meg a tanácskozást 

bűnözőt és bűnözésre hajlamos embert vonz. A schengeni belső határvonal 124 kilométere tartozik a Körmendi Rendőrkapitánysághoz, ez a
legnagyobb a kapitányságokhoz
kapcsolódó szakaszok között.
– Hazánk célország lett a migráció
tekintetében, így aztán nagy a feladata a rendőrségnek. A belső határterület is nagy, dimbes-dombos vidék, fizikailag nehéz lefedni. Az

ebolajárvány terjedésének megakadályozása miatt is nagy a felelősség
– hallottuk. Elhangzott: aktívak és
nagy nyereséggel dolgoznak az embercsempészek. Mindezen tényezők
ellenére Körmenden kezelhető a közbiztonságot veszélyeztető bűnözés.
Érdekesség, hogy a rengeteg útépítés
ilyen szempontból jót is tett a városnak, mert akadályokká váltak a bűnözők előtt, nehezítve menekülésüket. Nyári-Németh Veronika bűnmegelőzési tanácsadó a rendőrkapitányságon. Előadásában arról beszélt, hogy együttműködést szeretne
kialakítani a veszélyeztetett korcsoportú gyerekek szüleivel és az iskolákkal is, épp ezért tervezi osztályfőnöki órák tartását is. A rendezvény
hátralévő részében további előadások hangzottak el a tulajdon elleni
szabálysértésekről, a polgári védelmi beosztásról, a téli fűtési időszakra
való felkészülésről, valamint arról,
hogy bűnmegelőzés tekintetében mit
tehetnek egymásért a szomszédok.

n CS.T.
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Edző és centercsere – Sikertelen rajt után a kosárcsapat

XIX. Rába Maraton – Verseny a vadregényes folyón

Három vereséggel kezdett a kosárcsapat a 2014/15-ös bajnoki szezonban. Az Alba Fehérvár mérkőzés után Aaron Mitchell
lemondott a vezetőedzői posztról. A próbaidőn nálunk vendégeskedő grúz centert, Giorgi Sarabidzét is lecserélte a klub.
Helyére a Zepter Viennából Ryan Richards érkezett.

A szeptember második hétvégéjére tervezett XIX. Amatőr
kajak-kenu maraton a sok esőzés és az áradás miatt október
18-ra halasztódott. A csaknem 70 kilométeres táv Szentgotthárdtól Körmendig (versenyszakasz) tart, tehát a gotthárdi
Alpokalja Kempingtől indul és Körmenden, a bárkaháznál
van az időmérés.

Mint az köztudott, a csarnoképítési munkálatok miatt az első
öt mérkőzését idegenben játssza
az Egis Körmend kosárlabdacsapat. Az első kecskeméti vendégszereplésen hosszabbítás után
kapott ki a Rába-parti gárda,
80:73-ra. A Nyíreg yháza ellen pedig 70:72-es körmendi vezetés
után mindössze 12 másodperc
volt hátra, amikor eg y hárompontossal fordított a ny írség i
csapat, íg y mindössze eg yetlen
ponttal, de alulmaradtak a pirosfeketék. A vég játékok tehát nem
sikerültek eddig. A Székesfehérvár ellen aztán eg yetlen percre
sem vezettünk, eg yszerűen fölénk nőtt az A lba. A harmadik
percben már 12:4-re elhúzott a
Fehérvár, úg y, hog y nélkülözte a
hazai mezőny eg yik leg jobbját,
Simon Balázst, s nem játszott
eg yik lég iósuk, Cleveland Mel
vin sem. Tíz pontra eg yszer sikerült megközelíteni az ellenfelünket, de alapjában véve csak
futottunk az eredmény után.
Elmondhatjuk, hog y g yengén
kezdte a bajnokságot az Eg is
Körmend csapata. Az Alba meccs
után Aaron Mitchell felajánlotta
lemondását, amelyet a klub veze-

tése el is fogadott. Időközben a
klub meg találta utódát a horváth
származású Ante Perica személyében. Seg ítője továbbra is
Hencsey Tamás marad.
A g r ú z vá log atot t Giorg i
Sarabidzével sem voltak elégedettek, íg y nem jött létre vele a
szerződés. Helyette Ryan Richards érkezett a center posztra.
A brit állampolgárságú, 212 centiméter magas, 104 kilog ramm
súlyú játékos Bécsben, a Zepter
Viennában kosárlabdázott legutóbb. A játékos 1991. április 24én született. Korábban meg fordult Görögországban az Ikaros
gárdájánál, játszott az Eg yesült
A rab Em i rát usokba n a z A l
Nasser, Leng yelország ban az
Asseco, Grúziában a Sokhumi,
Svájcban pedig a Lugano Tigers
csapatánál. 2010-ben a San Antonio Spurs draftolta, 2013-ban pedig osztrák bajnokságot nyert
csapatával.
Időközben lejátszotta neg yedik
mérkőzését is a körmendi alakulat, ezúttal Jászberényben szenvedtek vereséget .A hétvégén Zalaegerszegre utaznak a piros-feketék, ez sem ígérkezik eg y kön�nyű kalandnak.

Ide kívánkozó hír, hog y az Egis
Körmend kosárlabdacsapata az
új szezont más sportszerg yártó
mezében játssza. A mérkőzéseken a Nike által g yártott sportruházatban szerepelnek a fiúk. Sőt,
2014 októberétől a Basketball
Körmend Marketing Kft. a Nike
Kosárlabda Team sportfelszere-

42-60m

Tel.:

(20) 9-738-737

Az eredmény azonban csak akkor
érvényes, ha az adott vízi egység leevez Molnaszecsődre, ez plusz 16 kilométer. A őszi napok rövidülése miatt korábban, azaz reggel 7–9 között
volt a rajt, ezzel a korai sötétedésre
is gondoltak a rendezők. Somogyi
László főszervezőt kérdeztük a nemzetközi versenyről.
Már előző este sokan megérkeztek
az ország több tájáról, sőt Ausztriából és Romániából is – idézi fel
„Somo” a történéseket. Akadtak,
akik elhozták sátormelengető kutyáikat is. Az 55 hajóegység 93 indulója Aradról, Budapestről, Bócsról,
Csákánydoroszlóról, Döbörhegyről,
Érdről, Kaposvárról, Kiskunlacházáról, Körmendről, Leányfaluból,
Magyarlakról, Magyarszecsődről,
Nagytarcsáról, Pomázról, Siófokról,

Szentendréről, Szigetmonostorról,
Szombathelyről, Tokajról, Törökbálintról, Temesvárról, St. Martinból,
Vonyarcvashegyről és Zalaegerszegről érkezettekből tevődött ös�sze. A szervezést a Molnaszecsődi
Bayou-Bönhő Egyesület, a Bereki
Bárkás Egylet, a Leányfalui Vadkacsa és Csingacsguk, illetve a Csákánydoroszlói Vízi-vándor Egyesület bonyolította le. A gyakorlott evezősök 4–5 óra alatt lelapátolják a távot, a turisták ezt kényelmesen evezve kb. 3 nap alatt teszik meg. Nagy
öröm, hogy különdíjasokról is beszélhetünk: a legfiatalabb versenyzők, Ágota Sára, mindössze 9 éves,
míg Dömötör Ninett Jázmin 11
éves. A legtapasztaltabb hajós pedig
Fenz Walter, 77 évesen teljesítette a
távot. Jövőre 20 éves lesz a rendezvé-

nyünk. az idei verseny alapján is bizakodva várjuk a jubileumi maratont.
Érdekessége a versenynek, hogy Magyarlakon, Csákánydoroszlónál és a
körmendi gátnál hajóátemelést kellett végezni – természetesen a szervezők segítségével. A molnaszecsődi

malomnál gulyás, palacsinta és sült
gesztenye várta a sportolókat. Nem
maradtak el a színes, humoros történetek, amikkel felidézték a verseny
izgalmas pillanatait. Az eredményhirdetésre este nyolckor került sor.

n KÉKI

Beérkezett a körmendi Széplaki Tamás

FÓKUSzBAN A FOCUS
Ford Focus Ambiente 1.6 105 LE 5 ajtós

3.890.000 Ft
3 klíma 3 metálfény

Tanácstalanság a körmendi kispadon

Körmenden, a Bástya utcában új építésű lakások
Lakásméretek
2

léseinek hivatalos forgalmazója.
Csapatunk a hazai bajnokikon
pirosban, az idegenbelieken fekete színben szerepel, míg az
EuroChallenge küzdelmeken itthon fehérben, idegenben pirosban futnak ki a parkettára.
Hajrá Körmend!

n KÉKI

ELADÓK
195 000,- Ft/nm áron

Olcsai sikerek
Szép eredményeket értek el október
11-én a Duatlon Diákolimpia országos
döntőjén Rádipusztán az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskola versenyzői egyéniben és csapatban is.
Először a 2. korcsoportos fiúk álltak
rajthoz. Késő délután indulhattak a legfiatalabbak. Sajnos a nagy létszámú induló miatt Zimits Gergő egy kerékpáros baleset miatt nem érhetett célba.
Szerencsére nem történt nagyobb baj.
Egyéni eredmények: 1. korcsoport leány: Baranyai Fanni 41. helyezés, 2.
korcsoport fiú: Molnár Levente 3. helyezés, Szakonyi Balázs 12. helyezés, Her
czeg Bálint 15. helyezés, Dervalics Dá
vid 94. helyezés. Csapat eredmény: 2.
korcsoport fiú: 2. helyezés (Dervalics
Dávid, Herczeg Bálint, Molnár Levente,
Szakonyi Balázs).

Ford Focus Technology 1.6
125 LE 5 ajtós 3.950.000 Ft

3 automata légkondicionáló 3 tempomat
3 könnyűfém felnik 3 SYNC technológia, Bluetooth

Ford Focus Technology 1.0 EcoBoost 105 LE 5 ajtós

4.190.000 Ft A háromSzoroSAN díjNYErTES moTorrAL!

További kombi és diesel modellek készletünkről azonnal elvihetők!
További árkedvezmény Ford CrediT bónusz Finanszírozás eseTén!

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényesek 2014.10.28-12.31 – ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig, alap sötétkék vagy fehér színű modellekre. További színválaszték készletünkről, felár ellenében választható!
Vegyes átlagfogyasztás: 4.7-5.9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 109-136 g/km. A kép illusztráció.
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Sikeres őszi kick-box eredmények

Allergia Centrum R

DR. SÓTI LÁSZLÓ DR. PETZ ZSUZSANNA
Allergológus főorvos

Tüdőgyógyász főorvos

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend versenyzői az elmúlt időszakban több alkalommal is megmérették magukat. Az országos bajnokságon bronzérmet szereztek és kupasikereket arattak.
Szeptember végén a felnőtt országos bajnokságon Bartók Zsolt LightContact szabályrendszerben (–69
kg) lépett tatamira, és bronzérmet
szerzett.
Október 4-én rendezték meg a
XVIII. Nemzetközi Tököl Kupát.
A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend 5 fővel képviseltette magát.
Kercsmár Valentína Kadett-2 (–46
kg) és Joó Virág Junior (–60 kg)
szintén Light-Contact (L-C) szabályrendszerben az első mérkőzésen elszenvedett vereség miatt nem jutott
a négy közé, ők kiestek a versenyből.
Sákovits Márk Kadett-2 (–63 kg)
Light-Contact szabályrendszerben a
döntőbe jutásért alulmaradt a súlycsoport világbajnokával szemben
(Hammer Martin, Király Team). A
harmadik helyért való küzdelemből
viszont Márk került ki győztesen
Vetor András tököli versenyzővel
szemben, így bronzéremmel tért
haza.

Szombathely, Kossuth L. u. 10.

Tel.: 30/901-7007

Web: www.allergiacentrum.hu

https://www.facebook.com/centrumr.allergia

Építő és tüzelőanyag
Kereskedésünkben

CSEH
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ BARNA SZÉN

4950 Ft/q

SZÉN

KAPHATÓ!
A feltüntetett árak nem tartalmazzák
az energiaadó mértékét,
mert az energiaadó alól a lakossági
felhasználásra vásárolt szén mentesül,
amennyiben vásárláskor a vevő
egy nyilatkozat aláírásával és
az adóazonosító jelének megadásával
igazolja a lakossági felhasználást.

LENGYEL
KAZÁNSZÉN

7250 Ft/q
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Nádasd,
Petőfi Sándor u. 100.
Tel.: 94/424-441
+36 30/373-2718

Szállítás és a rakodás telephelyünkön megoldott.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Az ár jelenlegi készletünkre vonatkozik,
az árváltozás jogát fenntartjuk.

Bartók Zsolt, a körmendi egyesület utánpótlás válogatottja Junior
(–69 kg) L-C szabályrendszerben
első vetélytársát, az osztrák Manuel
Gstettnert 3:0-s egyhangú pontozással utasította maga mögé, és könnyedén jutott a döntőbe, ott viszont egy
fejjel magasabb magyar fiú, Bitó Ar
nold (Titán SE) várta.
Zsolt ráérzett a megfelelő küzdőstílusra és magabiztos pontozással
szintén egyhangú 3:0-s győzelmet
aratva állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
A körmendi csapat a legkeményebb szabályrendszerben is megmérettette magát.
Cebe Zoltán Junior (–63,5 kg)
K-1szabályrendszerben lépett kötelek közé. A döntőben Liska Andrej
szlovák versenyzővel nézett farkasszemet. Nagyon kemény meccset
produkáltak a versenyzők, bőséges
találattal mindkét részről, ezért nem
volt teljesen egyértelmű, kinek a kezét emelik a magasba. Zoli örülhetett, hiszen 2:1 arányú győzelmet
aratva szerezte meg a Nemzetközi
Tököl Kupa K-1 szabályrendszerben
lebonyolított küzdelmében az aranyérmet. 
n TAKÁCS MARIETTA
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LEGERO
minta-cipőbolt Körmenden!

Másodosztályú termékek akciós áron!
LEGERO Hungária Kft.

Körmend, Dienes u. 7., Tel.: 94/594-071,
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00
Védőoltások,
Mikrochip-beültetés
veszettség elleni - altatógépes vagy
oltások
infúziópumpás altatás
- 4D ultrahang
- röntgenvizsgálatok,
- vérvizsgálat helyben, diszplázia szűrés
saját laborban
- lágyszervi-, onkológiai- video endoszkóp
és csontműtétek
- számítógépes EKG - Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél
Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból É s m in d e n ,
• Gumicsizmák gyerek méretben is
rül
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
ami a ház kö

kell!

Transit - hetek a Ford Straussnál
POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva
• Ingyenes 12 pontos átvizsgálással várjuk önt szeptember 15. és október 31. között a Suzuki
hivatalos márkaszervizeiben!
• Kedvezményes olajcsere benzines modelleknél 9.990 Ft-tól, dízel modelleknél* 11.990 Ft-tól!
• TELJES FUTÓMŰ DIAGNOSZTIKA minden típusra, a Suzuki Castrumnál most bruttó 6.350 Ft
(dinamikus futómű ellenőrzéssel, lengéscsillapító vizsgálattal, futómű állítással, fékhatásméréssel)

SUZUKI
Castrum

Vasvár, Alkotmány u. 109.
94/573-149, 30/860-4608
Szombathely, Körmendi út 98.
94/506-891, 30/945-2944
info@suzukicastrum.hu
www.suzukicastrum.hu

*kivéve S-Cross A kép illusztráció. Üzemanyagfogyasztás (kombinált): 3,9-5,9 l/100 km. CO2kibocsátás: 101-135 g/km. A tájékoztatás nem
teljes körű, részletek a márkakereskedőknél és a
suzuki.hu oldalon.

Őszi vásár az ADA-nál!

2014. 11. 07. 800-1600
2014. 11. 08. 800-1200

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák,
franciaágyak, fotelek, ülőkék
akár 50-60%-os
kedvezménnyel megvásárolhatóak!
Matracok, ágyrácsok
kedvező árakon!
Maradék szövetek már
349,-Ft /m ártól.
Amíg a készlet tart!

VAS MEGYEI SZUPERINFÓ
40.000 példány – 17 település Vas megyében otthon vagyunk!
Hirdetésfelvétel: vas@szuperinfo.hu, 06 20 215-9147

Wein & Buschenschank

Buschenschank in Gaas

Szőlőhegyi Borozó Pinkakertesen
a határ mellett a szőlőhegyen

Nyitva:
november 7-16.

Szentpéterfától alig pár percnyire várjuk Önt
kiváló minőségi borokkal, háztáji finomságokkal,
kedvező árakkal és magyar nyelvű kiszolgálással!

www.weinherczeg.com
+36 20 456 6978

Október végétől november 30-ig
tartja a Ford Strauss szombathelyi
márkakereskedésében haszongépjárműveinek bemutatását a „Transit
Hetek” keretében. Farkas Zsolt haszongépjármű-specialista segítségével megismerkedhetünk minden
új Ford haszongépjárművel. Ezek az
új Ford Fiesta Van, a Ford Transit
különböző karosszériaváltozatai
(zárt áruszállító, szimpla- és duplakabinos alváz és kisbusz), a Ford
Transit és Tourneo Connect és
Custom, valamint a Ford vadonatúj
modellje: a Courier személy- és áruszállító.
A vasi cégek számára Farkas
Zsolt és a Strauss Autószalon cégvezetője, Pataki Brigitta személyesen ajánlja segítségét abban, hogy a
vállalkozások telephelyén mutatják
be haszongépjárműveiket azok fő
jellemzőivel, és helyben kínálnak
tesztvezetési lehetőséget. Farkas
Zsolt segíti a vásárló döntését azzal, hogy a profiljának legmegfelelőbb modellt állítja össze.
A haszongépjármű-értékesítésben kimagasló helyen álló szombathelyi Ford márkakereskedés sikerének kulcsát a kiváló termékek-

ben, azok megfelelő ár-érték arányában és értékesítési vezetőjének
szakmai hozzáértésében látja. Aki
még nem vásárolt náluk Fordot,
most itt az ideje, hogy megtegye, hiszen páratlan gondoskodással és
odafigyeléssel tiszteli meg Farkas
Zsolt régi és új ügyfeleit!
A Strauss készletéről év végéig
átvehetik a vállalkozások kiválasztott haszongépjárműveiket.
Most minden vállalkozás talál
számára ideális haszongépjárművet a Ford palettán! 
(X)
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