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Tartalmunkból:

Alterábások
és pinkarockerek
Már pörög a visszaszámláló:
amikor ezeket a sorokat írom,
még pontosan 235 nap, 9 óra,
20 perc és 54 másodperc van
hátra a következő Alterába
Fesztiválig.
n 6. oldal


A szülőföld kincsei
A helyi érték, értéktár az
utóbbi esztendőkben a közművelődés, közélet nagyon gyakran használt fogalma lett.

n 10. oldal

Szeretem képek
a Galériában
„Szeretem képek” címmel
nyílt kiállítás hat fotós hatvan
fotójából november 11-én este
a Sala Terrena Galériában. A
megnyitón gitározó, éneklő
gimnazisták és tűztáncot lejtő
hölgyek működtek közre.
n 11. oldal


Tehetséges fiatalok a
kosárlabda csapatban
Az idei év sok változást hozott az Egis Körmend kosárlabdacsapat életében. Gondolok
itt a megszépült sportcsarnokra, és a megújult együttesre.
Három tehetséges fiatal játékos Doktor Péter, Molnár Levente valamint Németh Ákos
lehetőséget kapott, hogy ebben a szezonban először a keret tagjai lehessenek.
n 15. oldal


A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes is
fellépett a Vasi Néptáncpanorámán
Fotó: Jámbori Tamás
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aktuális

rövid hírek

Égi úton
a városkrónikás

Tóth László, vag y ahog y
már évtizedek óta ismertük,
Dodó, elment. Égi úton jár
immár, ott figyel és talán dokumentál. Hiszen igazi krónikás volt ő. Olyan ember
akit már éltében legendák
öveztek és most legendává is
vált. Dodó eg yszerre volt
Körmend színes egyénisége
és hű dokumentátora. Rengeteget fotózott különféle
gépeivel, megörökítve ezernyi pillanatot. Objektíve lenyomataiból mára össze áll
az évtizedekkel ezelőtti Körmend. Szegények és tudatlanok lennénk e képek nélkül.
László mindazonáltal érzékeny lélek is volt. Az utolsó
nag y
k iá l lításán,
a
Rázsóban, egyszerűen a paraván mögé bújt, amikor méltatták. Nem én, a fotóim számítanak, mondta akkor. És
így igaz: maradandót tett le
az asztalra. Hosszú évekig
tudósította s Vas Népét, a
Rábavidéket, de írt országos
lapokba is. Várostörténeti fotói szakfolyóiratokban és
könyvekben is megjelentek.
A körmendi városi könyvtár
egyik éke és értéke a Tóth
László-i g yűjtemény. Érdemeinek megfelelő kitüntetést
sohasem kapott, de ez nem is
érdekelte. Ugyanis övé volt a
legnag yobb kitüntetés, az
emberek szeretete.

n Kozma

Körmendi Híradó

Színpompás mesevilág szabad képzelettel
Életteli színekre, vörösre, sárgára,
türkizre, kékre festett, különleges látványt és esztétikai élményt nyújtó táblaképek láthatók a Körmendi Kölcsey
Ferenc Gimnázium galériájában.
Szendi Szűcs István szombathelyi képzőművész alkotásai. A kiállítást Farkas Tiborné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tankerületének igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe az október 22-ei megnyitó ünnepségen.
Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett iskolai megemlékezést követően Laczó Tamás intézményvezető köszöntötte a kiállításnyitón megjelenteket, majd Fülöp János 9.
A osztályos tanuló zongorajátéka színesítette a programot.
„Ha egyetlenegyféle dolgot kellene,
kellett volna csinálnia, abba már belehalt volna. Nem túlzás: (eddig) harmincnál is több tevékenységbe kóstolt bele,
és alig akadt olyan, amiben ne talált
volna örömöt” – olvasható a meghívóban
Szendi Szűcs Istvánról, aki Szombathelyen, Várpalotán és Budapesten végezte
tanulmányait. Dolgozott keramikusként, múzeumi restaurátorként, foglalkozott grafikával, fotózással. Tíz éve
érdekli az üveg és a táblakép- festés.

A művészt tíz éve érdekli az üveg és a táblakép-festés. 
1987 óta szabadfoglalkozású művész. A
felsoroltakból is kiderül, hogy különleges ember. Ha pedig azt is hozzátes�szük, hogy a szombathelyi Parkerdőben
él, kétség sem fér ahhoz, hogy nem hétköznapi figura. A természet csendjében
meglelt alkotói magányban született,
élénk színekkel megfestett táblaképek,
mintha gyermekkori vágyak tárgyiasulásai lennének. Az egyiken – ami hamar
a diákok kedvence lett - még gurulni is
lehet egy tűzpiros kis Porsche
matchboxszal a viadukt fölött.
Farkas Tiborné úgy fogalmazott:
„Ha Szendi Szűcs István alkotásait fi-

Fotó: Jámbori

gyeljük, olyan, mintha egy mesevilágba cseppentünk volna. A nevető színekkel megjelenített tárgyak szokatlanok, megragadják a szemlélő figyelmét, hívogatóak. Ott rejtőzik bennük a
teremtő lélek, a színekben és a formákban megfogalmazódnak az alkotó
hangulatai, érzései.”
Ez a kiállítás nemcsak bemutatja
egy sokoldalú alkotó szabadságát, hanem megőrzi a befogadóét is, hiszen
nem korlátozza semmi, nincsenek címek: csak a szabadon szárnyaló színes képzelet.

n Takács Marietta

zé a történelmi kutatások aktuális
eredményeit. A fordítást Gyürki Károly, a szerkesztést dr. Gyürki László
végezte.
Puskely Mária „Batthyány hercegorvos – ősök, elődök, kortársak, utódok
körében” című kötetét dr. Gyürki László pápai prelátus, nyugdíjas körmendi
plébános mutatta be. Mint mondta, ebben a könyvben minden olyan információ megtalálható, amit csak Batthyány
Boldog Lászlóról tudni érdemes és fontos. Az is elhangzott, hogy a könyv irodalomjegyzéke idézetgyűjteményként
is jelentős összeállítás. Dr. Gyürki
László részletesen beszélt a boldoggá
avatáshoz szükséges csodáról, aminek
az elismerésével tizenkét évet vártak,
miközben az orvosi dokumentációt alaposan áttanulmányozták. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a csodásan elmúlt gyógyíthatatlan betegség kiújul-e
vagy sem.
Mindkét könyv megvásárolható a
n CsT
plébánián. 

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Klubkarácsony
Vk. Nyugdíjas klub karácsony i rendez vényét
2014. de c emb er 9 - én,
kedden 14 órakor tartja a
Körmend i
Ku lturá l is
Központ Berzsenyi utcai
épületében. A város legnag yobb létszámú klubja, amely a település legidősebb korosztályának
több mint 30 éve ny újt
változatos lehetőségeket
a társaséletre, az év végét hag yományosan kará c sony i ha n g u latba n
búcsúztatja. A Klubkarácsony rendezvényen köszöntőt mond Bebes István polgármester, majd a
város legkisebb lakói, a
három óvoda óvodásai
műsorral kedveskednek
a klubtagoknak.

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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Aknamezőre terelték a munkaszolgálatosokat

Holokauszt: egy embertelen világ áldozataira emlékeztek
A körmendi zsidóság 70 évvel ezelőtti holokausztjára emlékeztetett két előadás és egy rendhagyó történelem óra
nemrég a Városházán.A résztvevők dr. Balázs Edit egyetemi
docens személyes hangvételű beszámolóján keresztül ismerkedhettek meg a holokauszt körmendi vonatkozásaival.

A mindennapok Jézus idejében
Két frissen megjelent könyvet mutattak be október 5-én este a római katolikus plébánián a Kolping Házban. A kiadványokról dr. Gyürki László pápai
prelátus és Óra Krisztián káplán tartott tájékoztatót.
Október 5-én, a vasárnap esti szentmise után többen a Kolping Házba mentek, hogy részt vegyenek a Körmendi
Római Katolikus Egyházközség és a
Keresztény Értelmiségiek körmendi
csoportja által szervezett könyvbemutatón. Először Óra Krisztián káplán lépett a közönség elé, hogy Siegfried
Grän „Mindennapok Jézus idejében”
című könyvéről beszéljen. A szerző ferences szerzetes, műve először cikksorozatként jelent meg tizenöt folytatásban a rend egyik lapjában. „Aki Jézust
meg akarja ismerni, annak azt a világot is ismernie kell, amiben Jézus élt”
– mondotta az előadó. Bár a könyv az
ismeretterjesztő irodalom része, mégis
hiteles forrásul szolgál a Megváltó koráról, olvasmányos formában teszi köz-

holokauszt

Körmendi Híradó

Este 18 órára olyannyira megtelt a
Polgármesteri Hivatal nagyterme,
hogy pótszékeket kellett hozni, jó néhányan a folyosóra szorultak. Elsőként Pálóczi Zsuzsanna igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket,
majd Bebes István polgármester szólt.
Megemlítette, hogy a Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanulói nemrég Hollandiában járva felkeresték az Anna Frank
Múzeumot. - Az előző rendszerben keveset tanítottak a diákoknak a zsidóság holokausztjáról, hiszen az volt a
cél, hogy leplezzék a diktatúrák sajátosságait. A körmendi zsidóság túlélői
visszatértek a II. világháború után,
majd elmentek innen, hiszen megsemmisültek a gyökereik, képtelenek voltak itt maradni. Az antiszemitizmus, a
fajgyűlölet csak úgy számolható fel, ha
mindenki ember marad, figyel a másikra, elfogadja és megbecsüli – fogalmazott a városvezető.
Ezután a körmendi származású, jelenleg Coloradóban élő Judy Petersen
levelét olvasta fel Pálóczi Zsuzsanna.
A szerző a gondolatait külön ebből az
alkalomból vetette papírra. A zsidó hagyomány azt tanítja, hogy amíg emlékezünk, az elköltözöttek közöttünk
élnek. Levelében felsorolta, hogy családjából, unokatestvérei közül kit és
hol öltek meg. Rokonai közül sokan
munkaszolgálatosok lettek, aknamezőkre terelték őket. A levél után három
kölcseys gimnazista, Csendes Máté,
Czene Kristóf és Joó Attila Pajor Tamás: Rosenberg Dani balladája című
számát adta elő, miközben a kivetítőn
a dalhoz készült klip kockái peregtek
a Sorstalanság című filmből összeállítva. Dr. Balázs Edit is a kivetítő használatával kezdte „A körmendi holokauszt” című előadását, megmutatta
Bernstein Kató fotóját, aki két és fél
évesen nagyszüleivel együtt szomjan
halt 1944 júliusában egy Auschwitzba
tartó marhavagonban. Édesanyja túlélte a holokausztot, így születhetett
meg Balázs Edit.
Aki a személyes történetek felidézése után a zsidóság magyarországi
történetét ismertette. A zsidók a római
légiókat követve markotányosként,
kereskedőként érkeztek Pannónia területére. Letelepedésüket, lehetőségeiket a későbbiekben rengeteg törvény

szabályozta. Először Erdélyben a tordai országgyűlés biztosította számukra a szabad vallásgyakorlást. I. Lipót
és Mária Terézia egy-egy rendelete
lehetővé tette, hogy városokba költözzenek, majd a földesúri birtokokon is
letelepedhettek. Ők látták el azokat a
feladatokat, amikre mások nem vállalkoztak. Az 1867-es emancipációs törvény biztosította az egyenjogúságukat.. Az első világháború után viszont
a kirekesztés évtizedei következtek.
Az egymást követő zsidótörvényeket a
deportálások, megsemmisítések követték. Valószínű, hogy városunkban
már a kezdetektől élt néhány zsidó
család, de a jelentősebb második beköltözés csak a XVIII. század elején
történt meg. 1705-ben már működött
itt Chevra Kadisha, ami temetői egyesületet jelent. 1735-ben 7 család, azaz
28 lélek lakott itt. A Batthyányak birtokain összesen öt zsidó közösség jött
létre, egy Körmenden. Az ő hitközségük a későbbiekben a neológ irányzatot követte. A birtokokon tollal, bőrrel
és rongygyűjtéssel foglalkoztak. Később jelentős lett a szerepük a polgárosodásban. A Kossuth Lajos utcában
paraszt barokk zsinagógát építettek,
volt iskolájuk, temetőjük és egyházi
intézményeik. Működött emberbaráti
egyletük, és volt izraelita nőegylet is.

Nagy érdeklődés kísérte a tanácskozást

Egy zsidó nőnek a családján kívül
csak ez biztosított a jótékonykodással
lehetőséget a társadalom felé történő
nyitásra. A betegsegélyző egylet mellett még ifjúsági szövetséget is fenn
tudtak tartani. 1888-ban megépítették
második zsinagógájukat, ez aztán leégett a II. világháborúban.
A körmendi ún. városi virilista jegyzék tartalmazta a legtöbb adót fizetők
neveit, 1925-ben rengeteg zsidó polgár
szerepelt rajta. A körmendi zsidóság
soraiból kiemelkedik Dr. Géber Ede
bőrgyógyász, aki hazánkban az első
zsidó származású egyetemi profes�szor, majd rektor lett. Frim Jakab a
magyar gyógypedagógiát alapozta
meg, díszdoktori oklevelet kapott például a philadelphiai egyetemtől is.
Frim Jenő szobrász Chicagóban a
Notre Dame egyetemen tanított. Nemes (Neu) Lipót a honi gyerekvédelem
megalapozója és úttörője. Európa első
antiszemita törvényei a magyar numerus clausus törvények voltak, a két világháború között másodrangú állampolgárrá deklarálták a zsidóságot. E
törvények miatt Körmenden 108 zsidónak szűnt meg a választójoga, 8-at bocsátottak el a köztisztviselői pályáról.
1944. május 5-én jött létre a gettó, kerítéssel zárták el a Dienes Lajos utca
környékét. Bevezették a zsidótanácsot, ami önkormányzatként működött. A körmendi zsidókat júniusban a
szombathelyi gettóba szállították, a
deportálások júliusban kezdődtek.
380 volt ekkoriban a körmendi zsidóság létszáma férfiak nélkül, tehát ebbe
a számba a nők, öregek és a gyerekek
tartoztak bele. Auschwitzot a körmen-

diek közül 20-30 ember élte túl, a vidéki zsidóság elpusztítása azzal járt,
hogy alig maradtak orvosok, kereskedők, felvásárlók, nem volt mecenatúrája a művészeknek. A nagyvárosokban
is alig maradt zsidó lakosság, a zsinagógák kiürültek, sok helyen tönkrementek, megsemmisültek. Meghalt a
jiddis nyelvet beszélő zsidó réteg is,
csak jó néhány ma is használt szó maradt utánuk, például: haver, tré, tróger,
bóvli, melák, smucig, dafke stb. Az előadás után Téglás Zsuzsanna hegedűművész a Schindler listája című film
zenéjének fő motívumát szólaltatta
meg. Ezután dr. Kulcsár Árpád főiskolai docens A kereszténység és a zsidóság kapcsolatának alakulása az első
századtól napjainkig címmel tartotta
az est második előadását. Elmondta,
hogy a zsidóság és a kereszténység
kezdetben a legszorosabb egységet
alkotta, Jézus, Mária, Péter és az ös�szes apostol zsidó volt. A továbbiakban
ez a kapcsolat annak ellenére megromlott, hogy filoszemita (zsidóbarát)
szemléletű mind az Ó-, mind az Újszövetség. Végül Márkus Sándor, a szombathelyi izraelita hitközség elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Csendes Máté társai gitárjátékával kísérve
előadta a Hava nagila (Örvendezzünk)
című dalt megérdemelten nagy sikert
aratva, vissza is tapsolták őket. A diákokat Tamus Beáta tanárnő tanította
be. A Magyar Holokauszt Emlékév városi rendezvényét Körmend Város Önkormányzata, a Hit Gyülekezete helyi
csoportja és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Körmendi Tanken Csihar Tamás
rülete szervezte. 

Fotó: Jámbori Tamás
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Folyamatos párbeszédre törekszik a bizottsági elnök

közélet

Körmendi Híradó

A fürdő újbóli megnyitását is tervezzük

A kastély, a kórház felújítása kiemelt feladat

A valóban rászorultakat támogatjuk Célunk, hogy elkerüljük az adósságcsapdát
-Azt a szakmai munkát kívánom folytatni, amelyet
elődöm dr. Szabó Barna az elmúlt két ciklusban a Társadalmi Ügyek Bizottsága (TÜB) elnökeként elkezdett és
példamutatóan végzett. Arra törekszem, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki a bizottságon belül, valamint
az önkormányzati hivatal illetékes szakembereivel is a
bizottság hatáskörébe tartozó ügyek intézése kapcsán
- mondta el Csák Tamás, aki a korábbi ciklusban tanácsnokként dolgozott.
Arra a kérdésre, hogy melyek
lesznek a bizottság kiemelt feladatai, azt válaszolta: a TÜB hatáskörébe a szociális, kulturális,
sport feladatok tartoznak elsődlegesen, de hatásköre jelentősen
kiterjedt. - Szociális területen
kiemelt feladatként tekintem azt,
hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer, amely több mint tíz szociális alap- és szakellátást biztosít a Szociális Szolgáltató és Információs Központban, valamint
gyermekjóléti szolgáltatást – hasonló színvonalon tudjon működni. Továbbá, hog y ezen ellátási
formákat továbbra is biztosítani
lehessen a Körmenden és térségében élők számára. Ugyanakkor
meg kell teremteni annak lehetőségét, eg yüttműködve a térségben lévő önkormányzatokkal,
hogy a jelzett szociális intézményen keresztül a körmendi járás
települései is részesülhessenek
szociális szolgáltatásokban. Szociális területen fontosnak tartom
még, hogy az önkormányzat által
biztosítható pénzbeli ellátások
azon kérelmezőkhöz jussanak el,
akik arra valóban rászorultak,
akik átmenetileg valamilyen oknál fog va nehéz helyzetbe kerültek- fogalmazott az elnök. Csák
Tamás szerint az egészségügyben két fontos feladat van: eg yrészről a kórház átalakítása, felújítása, másrészről az egészségügyi alapellátás biztonságos működésének a fenntartása, minden
pályázati lehetőség kihasználása
ezen terület fejlesztése érdekében. A bizottságnak támogatnia
kell a kultúra és sport területén
akár az önkormányzat intézményei, akár egyesületek, civil szervezetek kezdeményezéseit.
Mint bizottsági elnök, milyenek
látja Körmend lehetőségeit az
adott szakterületen - érdeklődtünk. - A szociális területen példaértékű az a szociális ellátás,

amelyet a Szociális Szolgáltató
és Információs Központ – mint integrált intézmény útján biztosít a
város az arra rászorulóknak. Kiemelendő az Unger László Idősek
Otthona által biztosított idősek
bentlakásos ellátása, amelynek
meglétére óriási nag y szükség
van, de azért is kell közösen dolgoznunk, hogy a férőhelyek száma – figyelemmel a felmerülő igényekre – növelhető legyen. A kultúra területén megítélésem szerint az önkormányzat az elmúlt
évek alatt egy közös vezetés alatt
álló intézmény t hozott létre,
amelynek profiljában a közművelődés, a könyvtári szolgáltatás, a
múzeumi szolgáltatás is megtalálható. Az elmúlt években egyre
több és nagyobb városi program
megszervezése és meg valósítása
történt meg, és a bizottságnak
arra kell törekedni, hog y ezen
programok továbbra is megtarthatóak, illetve bővíthetőek legyenek. A bizottságnak lehetőséget
kell találni arra – hogy javaslataival segítse az önkormányzatot a
kultúra, sport területén lévő
eg yesületek, civil szervezetek
bevonásába a városi rendezvényekbe, és ennek ösztönzésére a
részükre biztosított támogatások
minél jobb felhasználására - fogalmazott a képviselő-elnök. Aki
szólt választókerületéről és terveiről is.
- Körzetem egyéni képviselőjeként megnyugvással tölt el, hogy
kiépült a szenny vízcsatorna,
ezért az utak helyreállítása vált a
legfontosabb feladattá, továbbá
járdák kialakítása. Alsó- és Felsőberkiben valamint Horvátnádalján a belvíz és a csapadék elvezetés megoldása sem tűr halasztást.
Fontos feladat – tekintettel arra,
hogy a körzetemben lévő városrészi települések távolabb vannak a
belvárostól – a kerékpárutak felújítása illetve új kerékpárút építé-

se. Horvátnádalján szeretném ha
megvalósulna a temető és a sporttelep környékén parkoló kialakítása, valamint Felsőberki városrészen a harangláb felújítása mondta. Utolsónak azt a kérdést
tettük fel: miként ítéli meg a TÜB
tagjainak felkészültségét?
- A bizottság tagjainak egy része már korábban is hasonló
szakmai bizottságban dolgozott.
Nevezetesen dr. Szabó Barna,
akinek segítségére nagy mértékben számítok a jövőben is. Szintén a bizottságában dolgozott
Auer Miklós, illetve Hor váth
(Percsák) Sándor, aki megfelelő
ismeretekkel rendelkezik a kisebbség vonatkozásában is. Dr.
Hadnag y Ádám és Tóth Gábor
képviselőtársaim szakmai felkészültségükkel tudják a bizottság
munkáját előbbre vinni. Molnár
Dániel a fiatal generációt képviseli, ő szociológ ia-politológ iai
végzettségével az ifjúság problémáinak megoldásában tudja támogatni a közös munkánkat.

AlteRába Fesztivál
"A kik 2015-ben biztosan
ott lesznek a 6. A lterába
Fesztiválon: Pál Utcai Fiúk,
Kiscsillag, Péterfy Bori és a
Love Band, Depresszió, Alvin és a Mókusok, Ivan and
the Parazol, Auróra, PASO,
Ocho Macho, Lord, FISH, Ed
Philips and the Memphis
Patrol, ZPZ, Mátyás Attila
Band és hamarosan a többi
név is kiderül!"

Faragó Gábor rutinos képviselőnek számít, otthon
van a pénzügyek területén.
A képviselő-testületben
láthatóan adnak a szavára,
nyugodt hangvételű hozzászólásai a konstruktívitást
szolgálják. Egyéni képviselőként biztosan nyert, s a
város ügyei mellett e területtel is törődik majd a most
kezdődő ciklusban. Amelyben a pénzügyi bizottság
vezetésével bízták meg.
- Immár második ciklusban vezethetem a pénzüg yi bizottságot,
amelynek hatóköre immár a közbeszerzésekre is kiterjed. Elmondhatom, hogy van már tapasztalatom az
önkormányzat pénzügyi tevékenységének irányításában. Elégedettséggel töltene el, ha a jövőben az
eddig is jelen volt hatékonyságot
növelni tudnánk, a pénzügyi feladatok olyan szintű előkészítésével,
amelyek megkönnyítik mind a hivatali munkát, mind pedig az erre a
területre vonatkozó átláthatóságot
- fogalmaz az elnök, aki szerint számos feladat vár a büdzséért felelős
csapatra.
- A pénzügyi és közbeszerzési bizottság alapvetően kettős feladatot
lát el, ahogyan a neve is mutatja.
Egyrészt az önkormányzati munkavégzés szempontjából legmeghatározóbb pénzügyekkel foglalkozik,
másrészt pedig a közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően az egyes
tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatokat látjuk el. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Körmend megszabadulhatott adósságállományától. Így
a jövőben arra kell koncentrálnunk,
hogy ne kerüljünk újabb adósságcsapdába, illetve a fenntartásokra
vonatkozó kötelezettségeinket ös�sze tudjuk hangolni a fejlesztésekkel, beruházásokkal. Mivel az előttünk álló Európai Uniós finanszírozási ciklus számtalan lehetőséget
sugall, ezért kiemelt szerepe van az
általam vezetett bizottságnak abban, hogy a lehívható támogatásokat felelősen, megalapozottan és
praktikusan a célokra orientáltan

használjuk fel. Ebben hangsúlyos
szerepet kapnak a közbeszerzéssel
kapcsolatos feladatok, hiszen minden esetben a közösségi értékhatárokra vonatkozó előírások vonatkoznak erre is, mint minden közpénzre - fogalmaz.
Melyek a Körmend előtt álló, legfontosabb teendők? - tettük fel a
kérdést. - Egyik kiemelt feladatunk a körmendi kastély állapotának javítása, az ide tervezett Batthyány Örökségközpont megvalósítása. Mivel ez is javarészt pályázati támogatással lehetséges, ezért
ez hangsúlyos szerepet kap a bizottság munkájában. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az itt,
illetve a térségben élők számára
mennyire fontos a megbízható
egészségügyi ellátás, így a kórház
felújításával kapcsolatos teendők
is feladatként jelennek meg nálunk.
Mindezen pénzügyi tevékenységének összehangolásához elengedhetetlen, hogy a bizottságunk naprakészen, a törvényi megfelelőségek
ismeretében végezze munkáját.
Faragó Gábor meggyőző fölén�nyel nyerte a választást körzetében.
Mint mondja, ez is kiemelt terület és
feladat számára. -Amit a választóimnak ígértem mindenképpen szeretném megvalósítani. Elsődleges,
rövidtávú céljaim között szerepel a
Képúti liget még hátralevő utca szakaszának leaszfaltozása, valamint
a Bercsényi utcai járda, és útburkolat felújítása. Ezek mellett fontos,
hogy a környezeti komfortosság
mellett minden olyan felmerült
problémára és javaslatra megoldást
találjunk, amelyet az itt élők fontosnak találnak. Éppen ezért – ahogyan eddig is – mindig elérhető vagyok a hozzám fordulók részére.
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Folytatom városépítői munkámat
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
lett ebben a ciklusban Cvitkovics Gyula. Akit a körmendiek több cikluson át alpolgármesterként ismerhettek
meg. A képviselő híres precizitásáról, s arról, hogy nála
csak az elvégzett munka számít. Mint mondta, azon az
úton halad tovább társaival, amelyet már kitapostak és
ami eddig be is vált.

És milyennek ítéli meg a bizottság összetételét, a tagok felkészültségét? - A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság összetétele jelentősen megváltozott az elmúlt ciklushoz képest. Biztos vagyok azonban
abban, hogy ez a változás nem jelent fennakadást a munkában, hiszen a szakértelem folyamatos. Ki
kell emelnem Geosits László és Bán
Miklós képviselőtársam szerepét.
Mindketten több perióduson keresztül részt vettek már az önkormányzati munkában. Előbbi pénzüg yi bizottsági tagként szolgált
eddig is, utóbbi pedig a közbeszerzések terén bír elvitathatatlan érdemekkel. Ez a felhalmozott tudás
kiemelkedően fontosnak ígérkezik
az előttünk álló öt esztendőben. A
kültagok esetében fontos kiemelni
ifj. Sövegjártó Zoltánt, aki pénzügyi diplomával rendelkezik, valamint Mándli Tibort, akinek a kisés középvállalkozások működésére vonatkozóan van tapasztalata és
rálátása.

Körmend költség vetése stabil
volt és ma is az, a fejlesztések
pillérei megalapozottak. Nag y
szó, hog y eg y olyan kisváros,
mint Körmend, amelyet ráadásul
még a korszerű úthálózat hiánya
is sújt, minden külső hátrány ellenére fejlődni tudott a gazdasági válság alatt is. A bizottsági
elnök elmondása szerint kizárólag a szakmai munkát kívánja
előtérbe helyezni, biztosítva ez
által a képviselő-testület bölcs
döntéseihez a hátteret. Bizottsága kiemelt feladatait a következőkben látja.
- Mindenekelőtt eg y városfejlesztési koncepció kialakítása a
cél. Ezt követően összehangoljuk
a városi műemlékek fejlesztési
elképzeléseit, elősegítjük a Batthyány Kastély fejlesztését. Szintén fontos, hog y fig yeljünk az
Európai Uniós pályázatokra.
Ezen túlmenően figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük az intézmények fejlesztési és karbantartási feladatainak végrehajtását
és segítjük Körmend Város Gondnoksága munkáját. Jelentős kihatással lesz a város és a környékén lakók életére a kórház felújítása az elkerülő valamint a
gyorsforgalmi út megépülése. A
turisták becsalogatása érdekében a Batthyány Kastély, és a

hozzá tartozó park felújítása illetve MJUS ismételt megnyitása
- tájékoztatott az elnök. Aki a város előtt álló legfontosabb feladatokat így összegezte:
- Legfontosabb teendőink egyike most a Batthyány Örökség
Központ kialakítása. De szintén
hangsúlyos a csapadékvíz elvezetés minőségi javítása ug yanúgy, mint az elkerülő és a gyorsforgalmi út kiépítése. Az említett
feladatokon túl választókerületemben is megoldásra vár a nyílt
árkos csapadékvíz elvezetés. Bővíteni kívánom az Avar utcai játszótér játékainak a számát. Terveim között szerepel még a járdák állapotának javítása is. Elmondhatom, hogy az általam vezetett bizottság tagjai megfelelő
ismeretekkel és elhivatottsággal
rendelkeznek a felvázolt feladatok elvégzésére. Ígérhetem, hogy
hasznos és eredményes munkát
fogunk végezni.
Cvitkovics Gyulát az alpolgármesterségről, pontosabban ennek
hiányáról is kérdeztük. A következőt válaszolta: - A munkahelyi
és az alpolgármesteri feladatok
sokszor azonos időpontban jelentkeztek. A fenti ellentmondás csak
így volt feloldható. Ezentúl a bizottsági munkában folytatódik
városépítő tevékenységem.
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popzene

Körmendi Híradó

Alterábások és pinkarockerek – nem konkurencia
Már pörög a visszaszámláló: amikor ezeket a sorokat írom,
még pontosan 235 nap, 9 óra, 20 perc és 54 másodperc van
hátra a következő Alterába Fesztiválig. Az időpont tehát már
megvan (2015. július 14-18.), a helyszín nem is volt kérdéses
(Rába Szabadidőközpont), és december 1-jén már a jegyárusítás is megkezdődik. A partnerfesztivál, az osztrák picture
on szervezői még ennél is gyorsabbak voltak, ott már fut a
kedvezményes jegyelővétel.
De ne szaladjunk ennyire előre. A
pinkarockerek (mivel a falu a Pinka
partján van, adta magát, hogy így
nevezzék el magukat e "törzs" tagjai...) története 2000-ben kezdődött
Bildeinben (Beleden), amikor is egy
szép napon délután fél 3-kor felhangzott a Can’t Explain. A vérbeli
indie pop banda, a The Dictation a
The Who klasszikusával megnyitotta az első picture ont – útjára indítva ezzel azt az ambiciózus próbálkozást, amelynek célja egy, a különböző zenei irányzatokat felvonultató fesztivál létrehozása Dél-Burgenlandban. Egy Bildein nevű falucskában. Annak is a kellős közepén.
Magyarországon szinte teljesen
elképzelhetetlen: egy 370 lakosú faluról beszélünk, ahol azóta is évről
évre dübörög a rock, a reggae vagy
akár a kőkemény metál, a faluközpontban, a templom tövében.
Mára akkora, több ezer fős rendezvény lett a picture on fesztivál,
hogy a jegyek már napokkal a fesztivál előtt elkelnek. Az – azóta mintaszerűen felújított – pajtába már a
bár sem fér be, a színpad évek óta a

A picture on fesztiválon minden évben
világsztárok lépnek fel – például Jimmy
Cliff vagy a Leningrad Cowboys. Képünkön a toronyfrizurások nyomulnak
Bildeinben.

szabad ég alatt áll, a hatalmas platán árnyékában. Az almáskertben
is külön színpad várja a fesztiválozókat, és a kempingben sem igen
akad szabad hely.
Bildein mottója: "a határok nélküli falu", szinte nincs is olyan esemény a faluban, ami magyarok nélkül zajlana, és ez a koncepció a
zenében is megjelenik. Számos magyar banda vált már pinkarockerré az évek során: fellépett többek
között a Quimby, az Ocho Macho,
az Ivan & The Parazol, Ed Philips &
The Memphis Patrol, a Soulwave...
Kereken 10 esztendővel később,
2010-ben indult az Alterába, amely
azóta a Dunántúl egyik meghatározó zenei rendezvényévé nőtte ki
magát – ezt itt, Körmenden bemutatni sem kell. Az eddigi öt évben a
mag yar alternatív zenei paletta
minden jelentősebb formációja
megfordult már a Rába-parton, a
Kiscsillagtól az Anna and the Barbieson át a Pál Utcai Fiúkig. (Már
ha van még értelme a magyar zenében "alternatívról" beszélni.) 2014
volt az ötödik év, most először voltak öt teljes estén át programok.
Ahogy a program bővül, úgy jönnek egyre többen a Rába-partra.
Idén nagyobb volt a sátor is, ahol a
nagyszínpad állt, így erősebb fényés hangtechnikával tudták fokozni
a koncertélményeket.
Adná magá a kérdés, elfér-e egy
régióban – Bildein kb. 20 kilométerre van Körmendtől – két ilyen
nagy zenei rendezvény, két-három
hét különbséggel. A válasz egyszerű: a két fesztivál nem konkurenciája egymásnak, hanem partnerek.
Az Alterába közönsége évek óta
vehet kedvezményesen jeg yet a
picture onra, a szervezők hirdetik
egymás bulijait.
A 2015-ös Alterába és picture on
fesztivál időpontja is megvan már:
július 14-18. az előbbi, augusztus
7-8. az utóbbi – illetve, a parti igazából már előtte, a 0. napon beindul... A picture on szervezőitől már
megkaptuk az első fellépők neveit:

hungarikum

Körmendi Híradó
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Fiatalok találkozója Ausztriában
A közelmúltban Fürstenfelden rendezték meg az International Youth Art Styria 2014 elnevezésű programot. Szlovén
és osztrák résztvevők mellett Körmendről is érkeztek fiatalok
a találkozóra, ahol a művészet és alkotás mellett az egyes
országokról és Európa helyzetéről is szó esett.

A legendás alternatív együttes, az Európa Kiadó az Alterába fesztiválon
Fotó: Rózsa Melinda

Hans Söllner und Bayaman'
Sissdem, Christoph & Lollo,
Drescher. Bár idehaza ezek a nevek nem feltétlen ismerősek, érdemes odafigyelni: Hans Söllner egy
igen érdekes, rendszerkritikus figura, aki fáradhatatlanul küzd például a marihuána legalizálásáért...
Hog y ki(k) lesz(nek) az igazán
nagy durranás jövőre, még nem
nyilvános, de a korábbi években
Bildeinen koncertezett már a
Nazareth, Jimmy Cliff, a Uriah
Heep, a NoFX, Gentleman, a Guano
Apes, a Therapy?, a Clawfinger...
Az igazi pinkarockerek természetesen nemcsak a kiváló előadók
miatt imádják Ausztria egyik legcsaládiasabb és minden bizonnyal
legkisebb nag y fesztiválját. A
bildeini fesztivál hangulata egyszerűen utolérhetetlen. Közvetlenül a templom mellett, egy hatalmas platán koronája alatt áll a
nagyszínpad. Pár méterrel odébb a
b or a r c h í v u m n a k
ke r e s z t e lt
v i noték ából eg y- eg y pohá r
„pinkavüzet“ (Pinkawossa) kortyolgatva lehet belefeledkezni
abba, hogyan zúznak a sztárok a
reflektorfényben. Ez az igazi helyi
specialitás, az Uhudler-fröccs,
mondhatjuk úgy is: a "fény" beledi
megfelelője. Ahogy az Alterába is,
úgy a picture on kempingje is a vízparton van: a bulizók a Pinka pár
lépésnyi távolságban nyújtózkodó
homokos strandján is eltölthetik a
koncertekig hátra lévő időt.
A picture on a zene határtalan
ü n n e p e:
a
reggaetől
a
keményrockig, az elektronikus zenétől a metálig, az indietől a skáig,
a punktól a világzenéig, a folktól a
jazzig tart a paletta.

A picture on fesztivált kb. 150,
nag yrészt önkéntes munkatárs
szervezi. Nem a nyereségmaximalizálás, a túlszabályozás, kontrollmánia és más hasonló őrületek
állnak a középpontban, hanem
maga a látogató. Fair árak, tisztaság, előzékeny biztonságiak és
rendezők... Láttunk zenekari
árokba bemászó punkot finoman,
szinte vigyorog va kiemelni és vis�szatenni a tömegbe. Bemászott
újra, hát újra visszatették. Aztán
újra...
A kedvezményes jeg yelővétel
már fut odaát, és a december 1-jén
az A lterábáé is megkezdődik.
Ahogy az a fesztiválhonlapon már
olvasható, december 1-jén reggel 6
órától december 12-én 20 óráig, illetve a készlet erejéig árusítják a
2015-ös öt napos bérleteket. 50 darabot Körmenden, 100 darabot pedig online értékesítenek, ami nem
véletlen, hiszen eg yre nag yobb
számban érkeznek fesztiválozók
az ország (és persze Ausztria!)
más pontjairól. Idén már közel
százan jöttek Budapestről, és
ugyanennyien Sopronból, ami külön öröm volt a szervezőknek, hiszen az Alterába nem sokkal volt a
VOLT után. A Dunántúlról szinte
mindenhonnan voltak vendégek,
de jöttek Debrecenből, Szegedről,
a Felvidékről is – vagyis már idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható tényező a fesztivál.
2014-ben már a közönség körülbelül neg y ven százaléka érkezett
Vas meg yén kívülről, várhatóan
jövőre is így lesz, és a legtöbben –
ha már itt vannak – egy kicsit a
környékkel is megismerkednek.
n rose


Az Erasmus+ program keretében egy korábbi sikeres együttműködésnek köszönhetően hívta meg
a Körmendi Kulturális Központot
mag yar partnernek a Norbert
Lipp vezette Future Icon. A szervezet, évek óta egyik fő feladatának tekinti az ifjúság lehetőségeinek kutatását. A fürstenfeldi találkozón Magyarországot 15 és 30 év
közötti fiatalok 15 fős csoportja
képviselte, elsősorban körmendi
és körmendi kötődésű ifjak. Szlovéniából és Ausztriából is hasonló
létszámú és összetételű csoportok
érkeztek, a fiatalok közös nyelve
az angol volt - mondta Pálóczi Zsuzsanna, a magyarok referense.
Hozzátette, hogy a magyar csoportot a körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium, a szombathelyi Művészeti Szakközépiskola diákjai, valamint a Nyugat-mag yarországi
Eg yetem Savaria Eg yetemi Központjának hallgatói alkották. A
találkozón főként oktatási, kultu-

rális és államigazgatási területeket érintettek a résztvevők. Szó
esett többek között az elmúlt évszázad európai történelméről, főként a soknemzetiségű országok
felbomlása után kialakult nemzetállamok sorsáról, valamint az immár közös és békés Európáról. A
fő témát – a közös európai jövőben
rejlő lehetőségeket és legnagyobb
problémákat, így a például a környezetszennyezést, az elszegényedést és az elidegenedést - a Graffiti Art és a Street Art eszközeivel
különböző technikákkal meg is
jelenítették. A fiatalok egyúttal elképzeléseiket is felvázolták arra
vonatkozóan, hogy milyen módon
lehetne valóban közös jövőt építeni kontinensünkön.
A magyarok referense végül azt
is elmondta, hogy a fesztivál legnagyobb értéke abban rejlik, hogy
a három szomszédos ország ifjúsága lehetőséget kapott eg ymás
véleményének megismerésére. A

projektnek lesz folytatása, méghozzá 2015. tavaszán Körmenden
és Szlovenj Gradecben. A résztvevők a zárókonferencián megállapodtak abban, hogy a vizuális művészet mellett a tánc és a zene is
fontos szerepet kap majd a jövő évi
a fesztiválon, amelyet szintén pályázati támogatással szeretnének
meg valósítani.
A részvételt mag yar részről
Körmend Város Önkormányzata
és a Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár támogatta. A

fesztivál összes alkotását bemutató kiállításon megjelent Bebes István polgármester, Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető és
Hadnag yné Vörös Márta a Körmendi Kulturális Központ. Múzeum és Könyvtár igazgatója is. Rajtuk kívül eg y délelőtt erejéig a
körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ gondozottjai
is ellátogattak a fesztiválra és
részt vehettek az alkotó munkában, majd saját képekkel térhettek
n tj
haza. 

Az emberiség rejtett történetéről meséltek

Szabó Ferenc és fia közösen tartottak előadást

Eőry Szabó Ferenc és fia, Eöri Szabó Ferenc közösen tartott előadást a
Körmendi Kulturális Központban az
emberiség rejtett történetéről. Szavaikat több mint 200 kép vetítésével támasztották alá.
„Az emberiség rejtett története”
címmel Eőry Szabó Ferenc és fia, Eöri
Szabó Ferenc tartott előadást október
14-én 18 órától, a téma sok érdeklődőt
vonzott a Körmendi Kulturális Központba. Eőry Szabó Ferenc elmondta,
hogy azért rejtett ez a tudás, mert hatalomszerzés céljából vissza lehet élni
vele. Sajnos még rengeteg ellentmondás van az ősi tudás által bemutatott
őstörténet és az akadémiai, az iskolákban tanított történelem között. Szavaikat több mint 200 kép vetítésével
támasztották alá. Az Arvisura leírja,
hogy Kr.e. 11 652-ben a Hold Atlantisz
szigetének ütközött. Atlantisz elsül�lyedt, eljegesedés következett be, a
kultúrák népei Ataiszba vándoroltak
tovább. A tudósok nemrég jöttek rá

arra, hogy körülbelül 12 800 évvel ezelőtt a Földet egy nagyméretű becsapódás érte. Az előadók képet mutattak
az 500 millió éves londoni kalapácsról,
ami olyan tisztaságú vasból készült,
amit mai tudásunkkal sem tudunk előállítani. A következő képen egy 400
millió éves fogaskerékrendszer volt
látható, majd egy 312 millió éves fémedény következett. Valamennyi kép
kuriózumokat mutatott, volt olyan,
amin együtt kövesedett meg az ember
és a dínószaurusz lábnyoma. A több
millió éves, emberi tevékenységre utaló leletek azt igazolják, hogy a mai ember megjelenése előtt civilizációk sora
váltotta egymást, amelyek megsemmisülése után mindig maradt valami
átörökített tudás a következő civilizáció számára.
Az előadás szerkesztett változatát
a korábbiakhoz hasonlóan feltöltötték a youtube-ra, és az első három
napon 2700-an nézték meg a világ
n Cst
minden részéről. 
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Adventi és karácsonyi készülődés egy körmendi nagycsaládban

Csillogó gyermekszemek és egy boldog család
Pintér Annamari és párja, Molnár Albin négy gyermeket
nevelnek. Ezekben a hetekben náluk is megélénkül a család,
mindenki egyre izgatottabb, már nagyon rá vannak hangolódva a decemberi ünnepekre. Díszítenek, készülődnek, és ez
náluk a négy csemetével is gördülékenyen megy. A szülők azt
mondják, hogy a nagycsaládosoknál - így náluk is -, sok múlik
az idő beosztásán.
- Mindig nagy családot szerettem volna, és abszolút nem bánom, hogy már
négy gyerkőcünk van. Ma sem csinálnám másként. Férjem egyke, nekem
van egy ikertestvérem, Márti. Szerintem négy gyerekkel sem nehezebb,
mint mondjuk kettővel. Akkor van gond,
ha háromfelé kellene mennem, mert
mindenki máshol van. Ilyenkor a szüleim segítenek. Egyébként nagyon gyorsan eltelik egy nap, reggel mindenki elmegy otthonról, suliba, oviba és munkába, a nap nagy részét a legkisebb lányommal, Nórával töltöm. Délután ös�szeszedjük a tesókat, egy pici játékra
még van idő otthon, aztán vacsora, fürdés, alvás, és már el is ment egy nap –
vágott bele Annamari.
A négygyermekes anyuka azt is elmondta, hogy párját korábbi munkahelyén, Szombathelyen a 2-es postán ismerte meg. Ugyanazon a napon kezdtek
itt dolgozni, a családfőnek, Albinnak
még most is itt van a munkahelye. Négy
gyermekük született, Levente tíz, Réka
hét, Szonja négy éves, a legkisebb, Nóra
pedig nemrég volt egy esztendős.
- A terhességeim nem voltak zökkenőmentesek, a másodiknál mélyvénás
trombózisom lett, s a szülésig injekcióznom kellett magam. Ugyanígy jártam a
harmadik és negyedik terhességnél is.
Veszélyeztetett terhes voltam, de szerencsére a szülések komplikációk nélkül zajlottak. A gyerekek pedig mindenért kárpótolnak, nem bántam meg
semmit. Nagyon jó testvérek, sokat játszanak együtt, boldog így az életünk.
Minden gyerek más, Levente például az
óvodában nem beszélt és nem is evett.
Hogy miért, annak máig nem tudjuk az
okát. Most már negyedikes, kitűnő tanuló volt végig, szereti a matekot és
imádja a focit. A lányok közül Réka az
iskolát kezdte szeptemberben, Szonja
pedig tavaly az ovit. Mindkettőnek kellett egy kis idő a beilleszkedésre, de
most már minden rendben van. És ugye
ott a legkisebb, Nóra, ő nemrég tanult
meg járni. Úgy veszem észre, hogy
igyekszik felzárkózni a többiekhez,
akik sokat segítenek neki, babusgatják.

Persze nem mondom, hogy nincsenek
nehezebb napjaink, nálunk is előfordulnak viták, de ez szerintem minden családban természetes – mondta az anyuka.
Advent idején ők is lázasan készülődnek, mindenki kiveszi a részét a díszítésből. Matricákat ragasztanak az
ablakokra és a fényfüzérek is előkerülnek, hogy még díszesebb legyen a
Kauz-réti lakás. Az adventi kalendárium elengedhetetlen kelléke az ünnepi
időszaknak, mindenki kap egyet. A
szülők azonban szigorúak, minden
nap csak egy ablakot nyithatnak ki a
gyerekek, így számolni tudják, hogy
mennyit kell még aludni karácsonyig.
Mikulásra szintén mindenki kap csomagot, aztán még inkább fokozódik az
izgalom. Az ajándékok kiválasztása
évről-évre nehezebb feladat, mert
nagy a kínálat, és nem könnyű kitalálni, hogy mit szeretnének igazán a gyerekek. A kívánságlista meglehetősen
hosszú, minden nem teljesülhet. Volt
olyan, hogy együtt mentünk el a játékboltba, mindenki kiválasztott valamit,
amelyre már régóta vágyott. Aztán
apa intézkedett. Mivel neki a „postán”
jó kapcsolatai vannak, elküldte a levelet a Jézuskának – mesélt mosolyogva
az ünnepi előkészületekről Annamari.
A ház asszonya végül azt is elmondta,
hogy az adventi időszak után az ünnepek idején boldogan ül össze a család.
Karácsonykor már reggelre megérkezik
a fa, az ajándékokkal együtt. Ebédre
Annamari édesanyjának húsleveséhez
készül második fogás, általában tejszínes csirke rizzsel. Este a körmendi
nagyszülőknél ünnepelnek, következő
napokon pedig összejönnek a testvérek,
és ellátogatnak a másik nagyszülőköz is
Olyan ez a néhány nap, mint egy varázslatos mese. Gyönyörűen feldíszített lakás, csillogó gyermekszemek, és
egy boldog család. Olyanok, mint annak idején a Pintér-ikrek, akik ott laktak a „208-lakás” végén, mindig mosolyogtak, s talán ezt örökítették tovább
a családba. Annamari példája legalábbis ezt bizonyíja.  n Tóth Judit
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Ünnepi készülődés a város főterén
Alig ért véget az a programsorozat, amit a IV. Béla király által adományozott kiváltságlevél
770. évfordulójára rendeztek, máris újabb kulturális esemény veszi kezdetét. Advent első
hétvégéjén kezdődik az ünnepi készülődés, amely egészen december 20-ig tart. Nem csak a
szervezők készülnek lázasan, hanem a városlakók és a térségben élők is, hiszen egyre népszerűbbek a Szabadság téren rendezett programok. Ezt bizonyítják az alábbi válaszadók is, akiket
Körmend Város Ünnepnapja után kérdeztünk.

Nagy Georgina
Nagyon tetszik - ami Körmenden
a tér és a kastélyegyüttes közelségéből is adódik - hogy a helyszínek
közel vannak eg ymáshoz. Több
programot is bátran kiemelhetek a
mostaniak közül, például Geszti
Pétert és a Gringó Sztárt, ők kuriózum voltak, hiszen nem léptek
még fel itt. Nagyon kíváncsi voltam
rájuk, és eg y igazán vidám koncertet hallhattam, profi hangzás-

sal. Nagyon tetszett a kastélykertben a filmforgatás, de a szívemhez
közel állt a Kakaó Zenekar koncertje is. Jó, hog y a programok
közti időben csak eg y-két lépést
kellett tennem egy pohár forró teáig, vagy a kedvenc lepsényi langallós bódéig, így nem maradtam
le soha semmiről. Azt is örömmel
láttam, hogy a helyi civil szervezetek, zenekarok mindig jó alkalomnak tekintik a rendezvényeket a
bemutatkozásra.

Kocsis Tamás
Eg yházasrádócon lakunk, de
amúg y körmendi születésű vagyok, így mindig figyelemmel kísérem a város programjait. Ha tudunk, mindig eljövünk, tetszik ez
a kulturális forgatag. Most ötéves
kislányommal, Emmával érkeztem, elsősorban a gyerekprogram
miatt, nag yon élveztük a Kakaó
zenekar koncertjét. Közben találkoztunk barátokkal, a családból is

Ridavits Júlia

Koszorú és adventi kalendárium

A keresztény kultúrkörben advent a
karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig tartó időszak.
Egyik jelképe az adventi koszorú,
amely a legtöbb otthon dísze az ünnepi
időszakban.
Ilyen koszorút a 19. század óta készítenek. Johann H. Wichern német evangélikus lelkész felfüggesztett malomkerékre helyezett huszonhárom gyertyája tulajdonképpen az adventi koszorú ősének tekinthető. Azon huszonhárom gyertyát gyújtottak meg, minden
nap eggyel többet, egészen karácsonyig. A mai adventi koszorúkon csak
négyet helyezünk el, a gyertyák színe
általában lila és rózsaszín, mert ezeknek a színeknek meghatározott jelentése van az egyházban.

Az első gyertya lila, jelezve azt, hogy
advent első vasárnapján ilyen színű a
templomi terítő és a pap is lila miseruhát vagy stólát visel. A második szintén
lila, bár ezt sok helyen kékkel helyettesítik azért, mert az egyházi liturgiában
a nagyböjti időszak színe is ez. A harmadik gyertya rózsaszín, ezt Gaudete
vasárnap gyújtják meg, és az örömöt
szimbolizálja. Végül advent utolsó vasárnapján ismét lila gyertya kezd égni,
amely a bűnbánatot jelképezi.
A világító gyertyák számának növekedése jelzi a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak
ad karácsonykor. Minden gyertya
összekapcsolható egy-egy fogalommal is, ezek a hit, a remény, az öröm
és a szeretet.

A koszorú mellett az adventi kalendárium is egyre elterjedtebb. A legtöbb ablak mögött csokit, cukrot találnak a gyerekek. Ez is német eredetű hagyomány.
Körmenden a Szabadság téren a hatalmas adventi koszorú és a kalendáriumház is megtalálható majd a karácsonyt megelőző időszakban.
Hétvégente meggyújtanak egy-egy
gyertyát az adventi koszorún, az óriás
adventi kalendárium pedig vasárnap kivételével minden nap várja a gyerekeket
egészen december 20-ig. Az adventi rendezvény idén kiegészül egy olyan programmal is, amely a Telizsák nevet viseli,
és a legkisebbeknek szól. Természetesen koncert, karácsonyi műsor is lesz a
téren, és kinyitnak majd a kis faházak,
ahol mindenféle finomság kapható.
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Igazából én csak az utolsó pillanatban értesültem a programsorozatról. Pénteken kinyitottam a
szórólapot, láttam, hog y másnap
lesz eg y futóverseny, ennek nag yon örültem, lehetne többször is
szerintem. Gyorsan hívtam a barátnőmet, Belovai Máriát, hog y
induljunk el. Íg y is lett. Mindketten elsők lettünk a korcsopor-

tunkban, az abszolút első helyet
pedig megosztva kaptuk, mert
kézenfog va futottunk be a célba.
Szóval ezzel az emlékfutással
számunkra mindenképpen jól indult a program, és a jó hangulat
este az Ocho Macho és a Gringo
Sztár koncertjén tetőzött. Szerintem nag yon jó volt, a faházakban
finom ételeket és italokat kínáltak. Bevallom, ennyi emberre abszolút nem számítottam.

többen kijöttek a programokra.
Nag yon elégedett vag yok az étel
és italkínálattal, szerintem mindenki találhat kedvére valót. A
programokról egyébként interneten tájékozódunk, a mostani ünnepi rendezvényről is innen hallottunk. Főleg a gyerekek miatt, már
nagyon várjuk az adventi programokat, minden évben részt vettünk a decemberi rendezvényeken, ezeket idén sem szeretnénk
kihagyni.
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A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes országos értékké lett

A szülőföld kincsei - Vasi néptáncpanoráma
A helyi érték, értéktár az utóbbi esztendőkben a közművelődés, közélet nagyon gyakran használt fogalma lett.
A Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség november
15–16-i rendezvényeinek is ez adott apropót, a szülőföld
néptáncmozgalmának, hagyományának állapotát felmérendő. Ezen részt vett a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes is Korbacsics Tibor vezetésével. Elmondható, hogy a BBÁ
mára szilárd országos értékké lett.
nemzetközi rangot adó rendezvény
fenntarthatóságáról. Antal László ny.
egyetemi docens, néptáncpedagógus
és koreográfus Dr Pesovár Ernő szellemi hagyatékáról szólt. Hangsúlyozta, hogy annak kialakulásában Lajtha László és más kutatók munkásságának is szerepe volt, és együttesen
olyan időtálló, korszerű koncepciót,
gondolkodásmódot, látásmódot teremtettek, amelyet tiszteletben kell
tartanunk. A Vas megyében végzett
gyűjtés feldolgozását első számú feladatunknak kell tekintenünk. Emellett a szakmai kiadványok újrakiadását látná szükségesnek. Földesi János, a Boglya Népzenei Együttes vasi,
őrvidéki gyűjtéseiről, a forrásokról, a
közreadott zenei anyagaikról tartott
tájékoztatót, gyarapítva az együttesi
műhelymunka számára rendelkezésre álló muníciót.
A második félidőben az
együttesvezetők mutatták be közösségeiket, tevékenységüket. Informáltak az utóbbi évtizedek lehetőségeiről, gondjairól. Ezekből következnek az eljövendő időszak feladatai:
képzés, koordináció szükségessége,
információs csatornák létrehozása,
a háttérfeltételek megteremtése, új-

jászervezése. Reményt keltő, hogy a
Megyei Közgyűlés alelnöke, Kondora Bálint is figyelemmel kísérte a
konferenciát, így első kézből szerezhetett információt a jelentős teljesítményt nyújtó közösségek tevékenységéről, feladatvállalásairól, problémáiról. További odafigyelést, a terület gondozását ígérte az irányítás
részéről. A vasárnapi matinéhangulatú Gálabemutató gerincét jelentette a Vas megyei táncanyagok színpadi megjelenítése. Az eseményt az
Ungaresca Táncegyüttes nyitotta, a
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
zárta a Táncok Vas vármegyéből
című koreográfiával, mintegy keretet adva ezzel az összeállításnak.
Mindkét műsorszámot Csollányné
Horváth Krisztina és Csollány Csaba
újraalkotásában láthatta a közönség, és mindkét csoport nagy tetszést aratott. Ebben a mintegy 30
percben felsorakoztak a különböző
helyi tánctípusok. A Gencsapáti Hagyományőrző Táncegyüttes Regrutázás Gencsapátiban címmel ragadta meg a férfiasan markáns hangulatot, ennek feldolgozója Gerlecz László volt. Antal László: Vasi táncok – In
memoriam Dr. Pesovár Ernő koreográfiája utalt a tradicionális zenei és
tánckultúránknak intellektuális
színpadi megjelenítésére. Bemutatta
a népszerű Senior Néptáncegyüttes,
Körmend.
A régió néprajzi sokszínűségére
utalt a Horvátzsidányi Csakavci Horvát Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület táncosai által bemutatott
Kricskovics Antal: Gradistyei táncok, valamint a Szentpéterfai
Gradisce Táncegyüttes produkciója.

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes rendszeres szereplője a körmendi programoknak 

Fotó: Bata Gyöngyi

A Vasi Néptáncpanoráma keretében szombaton megtartott konferencia előadásai, valamint az Ungaresca
Táncegyüttes vezetőjének, Horváth
János Gedinek visszatekintő és táncszínházi műsora, a vasárnapi matinén pedig a 13 együttes által bemutatott közel háromórás tánckörkép
mind az értékközpontúság jegyében
zajlott. A konferencián Horváth János
– mintegy 65 fős hallgatóság előtt –
elhangzott előadásában a megyei
mozgalom történetiségéről hallhattunk. Megtudhattuk, dr. Pesovár
Ernő néptánckutató tudós, koreográfus életútja miként kötődött a vezető
táncegyüttes műhelymunkájához,
amelynek következményeként a régió
máig élő táncművészeti szellemisége
kialakult; ennek éltetését célul tűztük ki. Tisztelet az előttünk járóknak
címszó alatt és jegyében Korbacsics
Tibor elnök néma tiszteletadásra kérte fel a jelenlevőket, az élők sorából
már eltávozott táncosok, adatközlők,
mesterek emlékére. Ezt követően
Kondora István anekdotákkal fűszerezve mesélt a Sárvári Nemzetközi
Folklórfesztivál kialakulásáról, a házigazda Sárvári Néptánckör szerepéről, a helyi és megyei néptáncéletnek

Hasonló színfolt volt a Wenczl József:
Vaskeresztesi táncok eleganciája és
hangulata; ezt a közelmúltban elhunyt koreográfusuk emlékének
ajánlották. A kitekintő jelzőt kaphatja a nyelvterület más vidékeiről való
táncok bemutatása, amelyek igazolták a próbatermekben zajló munka
színvonalát. Ide tartozott a celldömölki Kemenesalja Tánccsoport
Moldvai táncok, a NYME-SEK Szökős Táncegyüttestől Molnár Péter–
Takács Ádám: Sámsoniak, a Béri
Balogh Ádám Táncegyüttestől Balogh Tímea–Palenik József: Széki
félpár, a Nickről érkezett Fergeteg
Néptáncegyüttestől Tamás Tibor:
Kalocsai táncok, a répcelaki
Ümmögő Táncegyüttestől Hámori
Balázs: Szigetközi táncok című koreográfiája. Érett táncolásmódot láthatott a közönség az Ungaresca
Senior Táncegyüttstől a Horváth János: Katonadalok, és a Sárvári
Senior Táncegyesület a Varga Zoltán: Rábaközi táncok című koreográfiákban. Zenei élményt, hangulatot a Boglya Népzenei Együttes, a
sárvári Regös Együttes, a Sárarany
Zenekar, a Koprive, valamint a
Zsidanci Tamburazenekar nyújtottak nézőnek és táncosnak egyaránt.
A jó hangulatban távozó táncosok
és nézők megelégedéssel nyilatkoztak a rendezvényről, annak körülményeiről, amely elismerés a rendező Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetséget, a házigazda Ungaresca
Táncegyüttest és a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttest illeti. Jó és biztonságérzetet adó érzés volt mellettünk tudni a megyei közgyűlés érdeklődését, a Nemzeti Művelődési
Intézet háttértámogatását, különösen a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatását, amely az anyagi
hátteret megalapozta. Amint azt
Korbacsics Tibor megfogalmazta: a
találkozó megerősítést, a további közös tevékenységhez pedig új inspirációt adott a résztvevőknek, ezzel elérve célját: tudatosította a megyében
élő néptáncosokban a szülőföld hagyományos értékeit – amelyeket a
néptáncmozgalom is őriz. A Vas megyei néptáncegyüttesek találkozója,
szemléje, szakmai fóruma, méltó körülmények között, a közösségerősítés jegyében zajlott. Az eseményt
belengte a pesovári szellemiség, hisz
a térség néptánckultúrájának megőrzésében vitathatatlan érdemei voltak Pesovár Ernő néptánckutatónak.
n Kozma
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Korszerű monitorok az iskolának
Az ADA Hungária Bútorgyár Kft. jóvoltából 33 darab LCD
monitorral gazdagodott az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola.
A számítástechnikai eszközök a korszerű és magasabb színvonalú oktatást szolgálják az intézményben, ahol nagy hagyománya van az informatika tanításnak.
Az ADA Hungária Bútorgyár Kft.
képviseletében Kovács Katrin és Huszár Paul ügyvezető igazgatók és
Bognár Balázs adták át a monitorokat az iskolának. Huszár Paul elmondta, hogy a gyár a kezdetektől
nagyon jó kapcsolatot ápol a várossal és az itteni intézményekkel. Hozzátette, hogy a bútorgyár 650 főt foglalkoztat, s a dolgozók közül nagyon
sokan kezdték tanulmányaikat az
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában, amely kitűnő alapokat adott.
Bebes István polgármester szintén a
város és a gyár közötti kapcsolatot
méltatta, kiemelve, hogy a bútorgyár
kiemelkedő szerepet tölt be a település és a térség életében is.
Farkas Tiborné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ körmendi tankerületének igazgatója örömét
fejezte ki a monitorok felajánlásával
kapcsolatban, s egyúttal megköszönte azokat a támogatásokat,
amelyeket az ADA Hungária Bútor-

gyár Kft. nyújtott az elmúlt időszakban. Elmondta, hogy a bútorgyár
minden alkalommal partner, ha pá-

lyaorientációs tevékenységről vagy
üzemlátogatás szervezéséről van
szó. Nem is beszélve azokról a támogatásokról, amelyekkel a gyár a különféle sporttevékenységeket, valamint a kulturális és szociális területet segítette.
Végül az iskola részéről Fazekasné Mittli Piroska igazgatónő köszönte meg a felajánlást. Elmondta, hogy
a korszerű monitorok nagy segítséget jelentenek az informatikai okta-

tásban, amelynek az intézményben
kiemelt jelentősége van. A tanulók
közül évről-évre több tesznek informatikai vizsgát, s nem csak tanórai
keretek között, hanem a délutáni
órákban is használják a számítógépeket.
A felajánlott monitorokat az informatikai és fejlesztő szaktantermekbe és a könyvtárba helyezték el, így
egyszerre több területen használn T.J.
hatják azokat a tanulók. 

A képen balról: Huszár Paul, Bognár Balázs, Kovács Katalin, Farkas Tiborné, Bebes István és Fazekasné Mittli Piroska

Szeretem képek a Galériában – 60 csoda a falakon
„Szeretem képek” címmel nyílt kiállítás hat fotós hatvan
fotójából november 11-én este a Sala Terrena Galériában. A
megnyitón gitározó, éneklő gimnazisták és tűztáncot lejtő
hölgyek működtek közre.

Szentgotthárd és Zalalövő után
november 11-én Körmendre érkezett a „Szeretem képek” című kiállítás. A 18 órai megnyitó három
gimnazista, Csendes Máté, Czene
Kristóf és Joó Attila gitárjátékával, énekével kezdődött, majd Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturá lis Központ, Múzeum és
Köny vtár igazgatóhelyettese köszöntötte a Sala Terrena Galériában megjelent nag yszámú érdeklődőt. Ezután a közönség kiment a
Sala Terréna elé, ahol a Táncoló
lángok formáció látványos, tűzvarázsos műsora következett. A Galériába visszatérve Fekete Tamás, a 3F-K fotóklub vezetője lépett a mikrofonhoz. Elmondta,
hog y a hat fotós hatvan képéből
összeállított vándorkiállítás tulajdonképpen hatvan csodát jelenít meg a hétköznapok apró történéseiből. Sokan csak elhaladnának ezek mellett, nem vennék
észre őket. A fotók nemcsak szép-

séget, hanem gondolatokat is közvetítenek, az alkotók eg ymástól
eltérő módon mutatnak be különböző témaköröket. „A szeretem
képek azok, amiket szeretünk
nézni, és szebbé teszik az életünket” – mondotta.
Fekete Tamás szavait követően
Jene Sándor, az eg yik körmendi
kiállító beszélt röviden Szuhai Péternek a Yellowstone Nemzeti
Parkban készült fotóiról, Gyarmati Szilárd madárképeiről, Steffel
Csaba és Jámbori Tamás alkotásairól. Steffel Csaba képein életre
kélnek a tárgyak, Jámbori Tamás
ismét bizonyítja sokoldalúságát.
Jene Sándor saját munkásságáról
szerényen hallgatott, nem beszélt
lírai hang vételű felvételeiről. A
megnyitó végén a közönség megtekintette a kiállítást, beszélgethetett a fotográfusokkal.
A kiállítás már csak november
30-ig várja a látogatókat.
n Cst
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Bebes: Most ünnepelünk, de sokat kell még dolgozni

Vélemények a körmendi sportcsarnokavatón
Az ünnepélyes csarnokavatón sikerült exkluzív interjúkat készíteni dr. Hodász Istvánnal, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatójával, Kiss Norberttel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős helyettes államtitkárával, V. Németh
Zsolttal, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárával
és Bebes Istvánnal, Körmend Város polgármesterével. Az itt
elhangzott gondolatokból adunk közre néhányat.
Dr. Hodász István: „Öröm megtapasztalni a híres körmendi, vérmes
szurkolótábort. Az ember hátán végig fut a hideg… Nagyon jó dolog,
hogy a város zászlós-hajó sportágát
tudjuk támogatni. Az egészség a

sport fontos számunkra, remélhetőleg a gyermekek is motiválva vannak a sportra ez által. Remélhetőleg
meg is tartják egy egész életen át a
sport iránti szeretetüket azok, akik
belekóstolnak az itteni hangulatba.

A beruházás elkészült most a csapatot kell építeni, összekovácsolni.
A támogatásért természetesen sikereket várunk. Számunkra nem
mindegy, hogy csak a gyógyszeres
dobozokon találkoznak az Egis felirattal, vagy ez most a sport terén is
meg valósul. Bulgáriában például
sikerült beleégetni a cég nevét az
idegenben szerzett győzelemmel.”
Kiss Norbert: „Amikor aktív kosárlabdázó voltam, itt mindig nehéz
volt játszani. A közönség pokoli
hangulatot tud varázsolni. az itteniek szentély arénának nevezték el a
csarnokot, s ez már sokat elárul a
hely szelleméről, fontosságáról.
ahogy a közönség, úgy Bebes pol-

A képen balról: Bebes István, Szalay Ferenc, V. Németh Zsolt, Kiss Norbert, Dr. Hodász István

hirdetés

gármester is szent ügynek tekinti a
kosárlabda ügyét. Örülök, hogy kormányzati szinten is sikerült támogatni a körmendi kosárlabdázás jelenét és jövőjét. A gyermekek, fiatalok, szurkolók csillogó szemét látva
méltó helyre került a támogatás.”
V. Németh Zsolt: „Zsúfolt volt a
csarnok, jó néhányszor jelezték a
szurkolók, hogy szükség lenne fejlesztésre, ezért lépni kellett. Sikernek tartom, hogy a kormányzat lehetővé tette a bővítést, felújítást,
és, hogy ehhez egy nagyszerű támogató is csatlakozott. Éppen azon
tanakodtam, hogy amikor a ’80-as
években Körmenden kezdtem dolgozni az első bajnokság megnyerése utáni reggelen a város összes
kocsmája előtt háborús állapot,
üvegszilánkok voltak. Akkor ébredtem rá igazán, mit jelent a városnak a kosárlabdasport. Remélhetőleg a felújított csarnoknak is
köszönhetően még sok örömét leli
az itteni közönség.”
Bebes István: „Most ünneplünk,
de sokat kell még dolgozni. Először
a forrásokat kellett megszerezni,szinte lehetetlennek tűnt. Aztán öt
és fél hónap alatt kellett átépíteni a
sportcsarnokot. Az összefogás
eredményének köszönhetően mégis
sikerült. Számomra a város, az itt
élő emberek és a csapat egyformán
fontos. Nem mondok újat azzal sem,
hogy sportolói múltam okán is szívem csücske a kosárlabda.”
n Kéki
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Tehetséges fiatalok a kosárlabda csapatban
Az idei év sok változást hozott az Egis Körmend kosárlabdacsapat életében. Gondolok itt a megszépült sportcsarnokra,
és a megújult együttesre. Három tehetséges fiatal játékos
Doktor Péter, Molnár Levente valamint Németh Ákos lehetőséget kapott, hogy ebben a szezonban először a keret
tagjai lehessenek.
A folyton vigyorgó és jókedvű srácokkal beszélgetve sok mindent megtudtam. Elmondták, kis koruk óta az
lebegett a szemük előtt, hogy milyen
érzés lehet egy ekkora múltú csapatban játszani, ezért nagyon boldogok,
hogy ez az álom most megvalósulni
látszik. Hozzátették, hogy a legfontosabb kötelezettségük a tanulás, amire sajnos kevesebb időt tudnak fordítani, de igyekeznek megfelelni minden elvárásnak. A legfőbb kérdés pedig, hogy ki az a bizonyos példakép,
akire felnéznek. Természetesen a
nagyoktól csak tanulnak, de ha mégis egy embert ki kellene emelniük az
Ferencz Csaba „Fepu” lenne, aki tősgyökeres körmendi és a srácoknak
példa a játék iránti alázata, szeretete.
A fiatalokkal a klub amatőr szerződést kötött és kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy ne csak a kötelező edzéseken vegyenek részt, hanem külön
„órákon” is fejlesszék kosaras tudásukat. Ezeknek a tréningeknek a
gimi tornaterme ad otthont, ahol
Hencsey Tamás a csapat másodedzője foglalkozik velük, aki sokat mesélt
róluk.
Elmondta, hogy a kosárlabda technikai elemeinek fejlesztése a célja

Körmenden, a Bástya utcában új építésű lakások
Lakásméretek
2
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ezeknek a külön edzéseknek. A mai
kosárlabda megköveteli a játékosoktól, hogy minden pozícióban megfelelő technikai képzettséggel rendelkezzenek.
-Ennyi idősen ez egy óriási lehetőség a fiatalok számára. Igaz, hogy
nem tudnak részt venni mindannyi-

an a felnőtt csapat edzésén, de mérkőzések előtt a bemelegítést a felnőtt
csapattal együtt végezhetik. Természetesen a meccsek előtti, közbeni,
illetve a végén elhangzó taktikai
megbeszélések is fejlesztik a képességeiket. Néha azonban számomra
úgy tűnik, mintha nem értékelnék
megfelelően e lehetőségeket. Mikor
én ennyi idős voltam minden rám
szabott feladatot maximális intenzitással hajtottam végre. Tisztában
vagyok vele, hogy manapság rengeteg más szórakozási lehetőség akad
a fiatalok számára, de ha igazán jó
játékosok szeretnének lenni, akkor
bizony ez sok lemondással jár- folytatta Hencsey Tamás.

-Néha azt hallom tőlük, hogy túl
fáradtak, mert sok az edzés vagy sokat kell tanulni. Az első lecke, ami
fontos, hogy a saját idejüket megfelelően tudják beosztani. Értem ez
alatt, ha tanulnak, akkor kizárólag a
tanulásra kell fókuszálni, ha pedig
edzés van, akkor pedig ott kell maximálisan helytállni. A tanulás nagyon
fontos dolog, mert senkinek sem tudjuk garantálni, hogy a sportban
olyan magasságig jusson, melyből
később a megélhetését biztosíthatná. Természetesen megpróbálunk
minden segítséget megadni, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, nagyon
sok összetevő szükséges. -mondta a
körmendi tréner.  n Kálmán Viktória

A körmendi fiúk tagjai voltak a utánpótlás válogatottnak is

8-as Bútorház

ELADÓK
195 000,- Ft/nm áron

Vasvár, Járdányi út 5. • Tel./Fax: 94/370-117
Nyitva: hétfő–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

KARÁCSONYI AKCIÓK!
MINTABÚTOROK KEDVEZMÉNNYEL!

Fenyő,
laminált
komódok

Kárpitos
garnitúrák

Sarokgarnitúrák

RÁBA Bútorház
Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
(a Halászcsárdával szemben)
Nyitva: h–p: 8–12, 13–17, szo: 8–12

RÁBA Bútorház
Szekrénysorok

Szentgotthárd, Hunyadi u. 33.
(Lurotex Tüzéppel szemben)
Nyitva: h–p: 8–16, szo–v: zárva
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Molnár Csaba arany fokozatú oklevelet kapott

Elismerték az edző és testnevelő tanár munkáját
Körmend várossá nyilvánításának 770. évfordulóján a város
érdekében kifejtett sportmunkájáért arany fokozatú oklevelet
kapott a Somogyi Béla Általános Iskola testnevelő tanára. A
pedagógus nevéhez fűződik hosszú évek óta az úszásoktatás
és a vívóedzői tevékenység is. Molnár Csabával a kitüntetést
követően beszélgettünk.
- Hogyan fogadtad az elismerést?
- Meglepetésként ért. Jól esett a kollégák, barátok, ismerősök gratulációja.
Munka közben, azaz az órákon, az edzéseken, vagy a versenyeken nem jut az ember eszébe a kitüntetés. Az évek során
megkapom azt, ami jó a gyermekektől,tehát a titok a hétköznapokban van.

- Szakmailag milyen gondolatok kavarognak a fejedben?
- Azt várom, hogy a heti öt testnevelés
óra talán elindít valamit az életmódváltozás terén a gyermekek, a szülők között,
hiszen a mozgásnak mindennaposnak
kell lennie! A másik dolog, hogy a városnak abban kellene lépnie, hogy itt, ahol
sok sportszerető ember él, számukra az

egész év során rendelkezésre álljon az
uszoda. A vízben való mozgás az egyik
legegészségesebb. Nem elég, hogy csak
szezonálisan van mód az úszásra. Itt a
Rába-partján, mint „vízi városban” rengetegen rászorulnak például a
gyógyúszásra is. A víz élettani hatása vitathatatlan, ezért egy város sem engedheti meg magának, hogy nem ad esélyt lakóinak az úszásra. Hallottuk a város vezetőitől, hogy az MJUS megnyitásán is gondolkodnak,- csak üdvözölni tudom a törekvést.

- Hol tart a vívásoktatás a városban?
- Mindig büszke voltam arra, hogy egy
ilyen kisváros vívóklubot tart fenn. A szerény támogatás mellett a szülők odaadó
hozzájárulásával jöhetett létre. Most ifj.

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

Molnár Csaba sokat tett Körmend város sportjáért
Sövegjártó Zoltán munkájának köszönhetően ott tartunk, hogy sikerült növelni a
létszámot. Itt kell elmondanom, hogy
nagy öröm számomra, amikor olyan híreket hallok, hogy a sportágat nálunk kezdők innen elkerülve is keresik a vívási lehetőséget. Tehát nem dolgoztunk hiába.

- A testnevelés az egészség egyik alapja.
Mára nyilvánvaló, hogy kell valami áttörés
az ügyben. Mi lehet az esély a heti öt tesi
órán kívül?
- 2015 januárjától indul egy egészségállapot felmérés az iskolákban. Nem a gyermekek egymás közti különbsége a mérés

tárgya, hanem saját egészségi állapotuk.
Például testtömeg indexmérés, szív –és
tüdőműködés terhelésre stb. Három kategória szerint sorolják a mérési eredményeket: egészséges, fejlesztésre szorul,
vagy fokozottan fejlesztésre szorul. Közép és hosszú távú célokat lehet így kitűzni. A gyermekekre remélem ösztönzően
hat, mivel nem kerül a felmérés eredménye a többiek tudtára, titkossága miatt, viszont remélem ezzel tudatosan lehet
építkezni. Az elképzelést egyébként Amerikából vettük át. Van tehát tennivaló bőven…
Gratulálunk és további sikeres munkát
n Kékesi István
kívánunk!

LEGERO
minta-cipőbolt Körmenden!

Másodosztályú termékek akciós áron!

kell!

LEGERO Hungária Kft.

Körmend, Dienes u. 7., Tel.: 94/594-071,
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00

hirdetés

Körmendi Híradó

Egy döntetlen, egy hely visszafelé
Megyei első osztályban a helyzet változatlan,- a Körmend őrzi a
negyedik-ötödik helyét, tehát ott
lohol a dobogósok nyomában. Itthon a Rábapatyot Makai és Sipos
második félidei góljával vertük
2:0-ra. Ezt követően a Kemenesalját 7:0-ra simán legyőztük. A Körmend még azt is elbírta, hogy
Csert kiállították a második félidő
elején. Táplánszentkereszten 1:1-

es döntetlent hozott a vendégszereplés. Az első félidő végén Kósik
kezezésért piros lapot kapott. A
megfogyatkozott körmendi gárda
végig támadta a második félidőt,
de nem sikerült már betalálni az
ellenfél kapujába, így döntetlen
maradt a végeredmény. A Vép répcelaki győzelmével egy helyet vis�szacsúszva az ötödikek vagyunk a
tabellán.

Tovább tart a vesszőfutás
Az Egis Körmend kosárlabdacsapata nem szerepel mostanában a várakozásoknak megfelelően. A haza bajnokságban a Pécstől és a Kaposvártól is elszenvedte a vereséget idehaza. A z

Megvan az első idei győzelem
Az első pillanattól uralta a mérkőzést, az eddig nyeretlen Körmendi DMTE női kézilabdacsapata. A 11. percben 6:0 állt az eredményjelzőn, a félidő 17:6 lett. A
második játékrészben már 25:6-ra
is vezettünk. A végén némileg kiengedett a győzelemnek örülő fiatal gárda. Ha nem ezt teszik, akár

nagyobb arányú vereséget is mérhettünk volna a Tapolca csapatára. A végeredmény 32:12. Végre
megízlelték a győzelem ízét játékosaink. Lapzártánkkor Komáromban aztán nem sikerült a bravúr, vesztesen utazhattak haza a
lányok (34:25). Az ifi viszont most
is magabiztosan nyert.

Guinness-kísérlet
Az Egis gyógyszergyár dolgozói,
családtagjaik, illetve barátaik a
Szup(p)erbike Spinning Klub szer-

vezésében december 5-7-ig spinning
Guinness-rekordot hajtanak végre
a körmendi sportcsarnokban.

Küzdelem a labdáért a Falco ellen
Fotó: Jámbori Tamás


VAS MEGYEI SZUPERINFÓ
40.000 példány – 17 település
Vas megyében otthon vagyunk!

Ford Focus Technology 1.0 EcoBoost 105 LE 5 ajtós

4.290.000 Ft

Hirdetésfelvétel:
vas@szuperinfo.hu,
06 20 215-9147

A háromSzoroSAN díjNYerteS motorrAl!

AjáNdék téligumikkAl!*

„Hull a pelyhes fehér hó, Bemutatótermünkben
KARÁCSONYI AKCIÓ!” állandó akció!

2014. 12. 12. 800-1600
2014. 12. 13. 800-1200

Ülőgarnitúrák,szófák,
fotelek,franciaágyak,ülőkék,
akár 50-60% kedvezménnyel megvásárolhatóak!
Matracok,ágyrácsok kedvező
árakon!
Szövetek már 349,-Ft/m ártól!

Amíg a készlet tart!

EuroChallengeben az eg y idegenbeli (Bulgária) szerzett g yőzelemmel, majd az itthoni román ellenfél leg yőzésével élt némi remény a továbbjutásra, de az észt
Tartu University Rocktól hazai
pályán kikaptunk, íg y az előny
semmisé vált. A forgatóköny v
idén a következő: akár vezetünk,
akár hátrányban vag yunk, az ellenfél fordítani tud, s a végjátékban eddig csak szerencsével, eg y
hajszálny ival sikerült nyerni.
Edzők, játékosok jönnek-mennek,
eg y dolog már most borítékolható,
-a napokban újra várhatók személycserék a csapatnál. Amely
nem is igazán működik csapatként a látottak alapján. Ettől az
évtől sok jót már nem várhatunk,
de az biztos, hog y ezeket az eredményeket fiatal, hazai erőkkel is
produkálhatná eg y jól motivált
társaság. A légiósok közül Walter
Lemon Jr. hozzáállása, tehetsége
dicsérhető, neki viszont nem irányítót kellene játszani… Kíváncsian várjuk a folytatást, lesz-e
áttörés végre.
Hajrá Körmend!
n Kéki


FÓkuSzBAN A FOCUS
3 automata légkondicionáló 3 tempomat
3 könnyűfém felnik 3 SYNC technológia, Bluetooth

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
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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 november 17 – december 31-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig. Vegyes átlagfogyasztás: 4.7-5.9 l/100 km;
CO2kibocsátás: 109-136 g/km. A kép illusztráció.
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