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Körmendi Híradó
Gyors és hatékony, ügyfélbarát ügyintézés
Bemutakozik a Körmendi Járási Hivatal		

			7. oldal

Tartalmunkból:

A testvérvárosi kapcsolat
Körmend sokrétű és sokszínű testvérvárosi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyet folyamatosan és tudatosan
n 3. oldal
ápolnak.

A sokoldalú Rázsó
Körmend centrumában, a
8-as főút mellett található városunk patinás, immár 130 éve
működő oktatási intézménye, a
Rázsó Imre Szakközépiskola és
n 6 oldal
Szakiskola. 

Új állandó kiállítás
„Állandó kiállítást berendezni
a legnagyobb felelősség, és a
legnehezebb működtetni azt,
hiszen mindig érdekesnek kell
maradnia.” Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a körmendi
Dr. Batthyány-Strattmann László
Múzeum új állandó kiállítását dr.
Vígh Annamária.  n 10. oldal

Sószoba kicsiknek
Decembertől heti két alkalommal sószoba várja a Mátyás Király Utcai Óvodában
az ovisokat és a bölcsődéseket, az eg yik udvarra pedig
új játék került.  n 11. oldal

A Falcónál is győzni
akar az Egis-Körmend
A körmendi kosárlabdázás
krónikájában a 2014-es év, mind
a 2013/14 és mind pedig a
2014/15-ös bajnoki szezon emlékezetes időszak lesz.
n 11. oldal


Címlapunkon:
A Morvay András vezette fúvószenekar újévi koncertje nagy sikert
aratott.
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rövid hírek

Kiterjesztett
gyermekjólét
A képviselők elfogadták a
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását, mely a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztését tartalmazza Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Harasztifalu, Nagykölked
és Rádóckölked területére is.
Szervezeti változás is történt, a
korábbi 3 alelnök helyett kettő
lesz, illetve a két eddigi bizottságot összevonják pénzügyi és
szociális bizottság néven.

Körmendi Híradó

Lapindító a Körmendi Híradónál
Hagyományteremtő céllal tartott lapindító munkaebédet
szerkesztőségünk január első hetében. A Berki Vendéglőben
Bebes István polgármester üdvözölte a csapatot, majd a
laptulajdonos önkormányzat képviseletében röviden összefoglalta a megújult Körmendi Híradó eddigi tapasztalatait és
megfogalmazta az elvárásokat is.
Mint mondta, az eddig megjelent 7
szám bebizonyította, hogy érdemes
volt belevágni a korszerűsítésbe. Kedvünkre való újságot alkotott a
kollektíva. Olyat, amelyet hamar
megkedveltek, keresnek a körmendiek, s amely nemcsak informatív,
de bőven akad benne tartalmas,
színvonalas olvasnivaló is. Külön is

említést érdemel, hogy a lap sokszínű, szinte minden olyan dologgal
foglalkozik amely a várost érinti és
érdekli - fogalmazott Bebes István.
Aki elmondta, hogy eleinte voltak
gondok a terjesztéssel, ezeket a kiadóval együtt igyekeznek kiküszöbölni. A jövőben még inkább számítanak a város lapjára, mégpedig

a helyi értékek és tervek bemutatásában és népszerűsítésében. A polgármester végül megköszönte a
szerkesztőség munkáját.
Kozma Gábor felelős szerkesztő
ugyanezt tette a tulajdonos és a kiadó irányába, hangsúlyozva: az olvasás ma is érték. - Ha a tartalom
arra érdemes, akkor az emberek
mindig is kezükbe fogják venni az
újságot. S hogy ezen törekvést támogatja a körmendi önkormányzat,
valamint a Pannon Lapok Társasága, mint kiadó, azért köszönet jár mondta. Ezt követően az újságírók
elbeszélgettek, majd egy békés, boldog újévre, valamint az Olvasók
egészségére koccintottak.

Támogatták a
jelöltet
A képviselő-testület támogatta Márainé Márkus Ibolya kinevezését a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pozíciójára. A feladatot jelenleg
megbízottként ellátó pályázó
egyedüliként jelentkezett a feladatra. A véleményezésre a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete kérte fel a testületet,
mert az intézménynek telephelye működik a városban.

90 éves hölgy
köszöntése
Bebes István polgármester
köszöntötte Horváth Józsefné
szül. Simon Máriát 90. születésnapján. Mariska néni özvegy,
2015. január 6- án töltötte be a
90. életévét.

testvérvárosok

Körmendi Híradó

Van, ahol naponta bejárja a várost a polgármester

A testvérvárosi kapcsolat mindenkit gazdagít
Körmend sokrétű és sokszínű testvérvárosi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyet folyamatosan és tudatosan
ápolnak. Arról kérdeztük Bebes István polgármestert, hogy
mikor kezdődtek a kapcsolatfelvételek, és mire terjednek ki
az együttműködések.
-Az első testvérvárosi kapcsolat
hivatalos megkötésére már több
mint 50 éve került sor, hiszen az első
ilyen megállapodás Fürstenfelddel
jött létre még 1964-ben. Az egymáshoz viszonylag közeli, hasonló léptékű osztrák településsel élénk
sport és kulturális kapcsolat indult
el – fogalmazott a polgármester. Hasonló kapcsolatfelvétel történt
még Ausztriában Güssinggel.
Ugyancsak régi a kapcsolat a cseh
Roznov Pod Radhostem településével, mely tánccsoportok révén
indult,majd kulturális és iskolai
kapcsolatokkal bővült. A szomszédos országok közül Szlovéniában
Muraszombatot említhetem, ha távolabb tekintünk a német-holland
területről Kranenburg, Groesbeek
és Übbergen településekkel ápolunk kitűnő kapcsolatokat. Kiemelkedő a testvérvárosi együttműködés a finn Heinävesivel, s nemrég
indultunk el ezen az úton az ukrajnai Juzsnijjal- húzta alá Bebes István. Aki arra a kérdésre, hogy miért jó mindez Körmendnek, a következőket válaszolta.
-Megg yőződésem, hog y minél
több kapcsolatot építünk ki, minél
több kultúrát ismerünk meg, annál

több tapasztalatra, új impulzusokra, vagy ahogy ma divatos mondani
szokták jó gyakorlatokra teszünk
szert. Juzsnij egy fiatal, dinamikusan fejlődő város a Fekete tenger
partján, rendkívül komoly gazdasági potenciállal. Zömében fiatalok
lakják, komoly civil és sportélettel
rendelkezik. Látogatásunkkor nagyon tetszett a településen a közterületek rendezettsége, gondozottsága. Mielőtt szétnéztünk volna a településen a polgármester említette,
hogy ő bizony naponta körbejárja a
várost, személyesen győződik meg
róla, hogy minden úgy működik-e,
ahogy kell. Megvallom ezt hitetlenkedve fogadtam, hisz majd háromszorosa a település lakóinak száma
Körmendhez képest. Én is mindig
nyitott szemmel járok a városban,
hetente külön figyelmet fordítok a
város rendezettségére, de mindennap bejárni, erre bizony nincs idő a
napi feladatok mellett. Aztán később megértettem, hogy ez hogy lehetséges Juzsníjban. A településen
szinte kizárólag többemeletes (8-10
szintes) lakóépületek, tömbházak
vannak, így valóban bejárható a település akár naponta is. Most kezdenek hozzá a településen a tenger-

A Körmendi Híradó csapata a polgármesterrel a lapindítón. Balról-jobbra: Jámbori Tamás, Vilics Tamás, Kálmán Viktória, Rózsa
Melinda, Kozma Gábor, Bebes István,Takács Marietta és Tóth Judit. A képről hiányzik Kékesi István és Csihar Tamás.

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

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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Heinevesi Központjában mutatta be műsorát a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes

Csodálatos környezetben terül el az ukrán testvérváros. Jól látható impozáns
stadionja is.
parti területek kialakításának, az
eddigi szabadstrand helyett a szabadidő eltöltésére alkalmas fürdőhely kialakítását célozták meg. Ezzel szeretnék a turizmusban rejlő
lehetőségeket kihasználni..
A testvérvárosok mennyiben segíthetik városunk kulturális, gazdasági fejlődését a jövőben?-tettük
fel a következő kérdést Bebes Istvánnak. - A kapcsolatokat elindítani és megteremteni természetesen
mindig a kulturális és sport területén a legkönnyebb és a leggyorsabb.
A kezdeti lépéseket követően a
résztvevőkön múlik, hogy tudják-e,
és főként akarják-e más tartalommal is megtölteni az együttműködést. Az elmúlt két és fél évtized
számos olyan változást hozott, ami
korábban elképzelhetetlen volt számunkra. Megváltozott az ország berendezkedése, megnyíltak a határok, tagjai lettünk az Európai Uniónak, számos lehetőség nyílt meg
ezzel a testvérvárosi kapcsolatok
terén is. A gazdag kulturális és
sportkapcsolatokon kívül több projektben működtünk és működünk
együtt. Említhetem a kastélyparkok
felújítását célzó szlovén – magyar
határon átnyúló programot Muraszombattal, a szociális területen
történő együttműködést a német –
holland testvérvárosainkkal, a kö-

zösen tartott Európa Napok rendezvényeket. A régió összefogását célzó 24 város eg yüttműködésben
ugyancsak együtt dolgoztunk a
szlovén és osztrák testvérvárosainkkal is. A települési szintű hivatalos kapcsolatokon kívül nagyon
fontosak a civil kapcsolatok, melyek
jelentős mértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy minél színesebbé és
összetettebbé váljanak kapcsolataink. Ezért köszönet jár azoknak,
akik ezeket a szálakat folyamatosan erősítik, s természetesen nem
megfeledkezve azokról sem akik
ezt elindították, és már nincsenek
közöttünk. Nyomon követjük azokat
a pályázati lehetőségeket is, amelyek elősegítik együttműködéseinket, így jelenleg is dolgozunk azon,
hogy az Európa a Polgárokért Program keretében forrásokat tudjunk
biztosítani a kapcsolatok elmélyítéséhez. Az Unión belül is nagy lehetőségek vannak az országok közötti
régiós eg yüttműködésekben, a
meglevő kapcsolatok komoly alapot
teremtenek ezek kihasználásához.
Juzsnij esetében Ukrajna EU társult tagságának, a város ipari potenciáljának, a városvezetés pozitív
viszonyulásának fényében ugyancsak érdemes energiákat fektetni,
melyek kamatozni fognak a jövőben- mondta el a polgármester.
n KG
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koncert
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Kultúrcsemege az új év kezdetén
Igazi kultúrcsemegével kezdődött az új esztendő Körmenden. A Városi Fúvószenekar Egyesület újévi hangversenyére több százan voltak kíváncsiak, így zsúfolásig
megtelt érdeklődőkkel a sportcsarnok. A közönségnek
nem kellett csalódnia, hiszen a Morvay András vezette
zenekar nagyszerű repertoárral lépett színpadra.
Az újévi hangverseny második részében a könnyedebb szórakoztató
muzsikáé volt a főszerep. Louis Armstrong, Freddie Mercury és Frank Sinatra slágerei csendültek fel, utóbbit Tóth
Dániel énekes közreműködésével idézték meg a fellépők. A koncert magyar
összeállítással ért véget, majd következtek a ráadás dalok, többek között a
Radetzky-induló és a Europe együttes
nagy slágere a The final countdown.
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Egy hely, ahol szeretik a testes vöröseket

Több százan tekintették meg a hangversenyt

Az új év első kultúreseményén Bebes
István polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a karácsonyi ünnepek áhítata és a szilveszteri
szórakozás után olyan rendezvénnyel
indul az év, amely közös élményt, feltöltődést, energiát jelenthet mindenki
számára. Hozzátette, egy kicsit különleges alkalom is ez, hiszen fél lábbal az
óévben vagyunk még, de félig már az
újban. Ez jó lehetőség arra, hogy összegezzük a múltat, és fogadalmakat tegyünk a jövőre vonatkozóan. Például
egy olyan közös fogadalmat, amely
arra irányul, hogy képesek vagyunk
jobban odafigyelni családunkra, településünkre, térségünkre és országunkra.
Az ünnepi bevezető után Jan Van
der Roost Puszta című négytételes
műve hangzott el először, amely kitűnő
hangulatot teremtett már a koncert
elején. Ezt követően holland és spanyol
zeneszerzők művei csendültek fel. Nem
hiányzott a repertoárból Johann
Strauss sem: A cigánybáró című daljáték bevonulási indulóját Komor András, a zenekar örökös tiszteletbeli karnagya vezényelte.
A szünetben Bebes István meghívására a közönséget pezsgős koccintásra
várták.

borászat

Körmendi Híradó

Bebes István polgármester köszöntötte a város polgárait és boldog új esztendőt
kívánt.

Zsúfolásig megtelt a körmendi sportcsarnok. Jól szórakozott a közönség.

Vörös vagy fehér? Vagy inkább
eg y "uhu"? Körmendtől csak eg y
ugrás (15 kilométer) a Gaas (Pinkakertes) melletti szőlőhegy, ahol
generációk óta borászkodik a Herczeg család – és a felsoroltak mind
megtalálhatók náluk.
"A borral először a nag yapám
kezdett el foglalkozni, majd az
apám folytatta" – meséli Ronald.
"Ő eg yrészt megnövelte a szőlészet területét, másrészt nagyobb
hangsúlyt fektetett arra, hogy minőségi borokat állítson elő. Én
már tudatosan készültem erre a
pályára, a nyolcvanas években borászati iskolát végeztem."
Első borát még kiskamaszként
készítette. Keze alatt kezdettől
fog va minőségi borok születnek az
öt hektárra növelt birtokon, és a
hagyományok ápolása mellett nem
idegen tőle a modern borászat, az
izgalmas útkeresés sem.
Feleségével, Melanieval pár éve
határozták el, hogy intézményesítik a vendéglátás iránti szenvedélyüket. Ekkor alapították a kis heg yi borozót, vag y ahog y a határ
túlsó
oldalán
mondják,
buschenschankot – amelybe izgalmas ötleteik mellé bizony szívüket-lelküket is belecsempészték,
hogy a vendég a lehető legjobban
érezze magát.
Az időszakos nyitvatartás alatt
nem csak Ronald és Melanie veszi
ki a részét a munkából, de mindkettejük szülei is, illetve két mag yar munkatárs is segítségükre
van. Egyikük a konyhán, másikuk
a pultban, ami kifejezetten jó dolog, hiszen gyakran megfordulnak
magyar vendégek a pinkakertesi

szőlőheg yen. "Főleg estefelé jönnek, és egyre többen, köszönhetően annak, hog y hirdetünk Magyarországon, újságban és interneten i s, a h atá r v idéken
plakátolunk is."
Amíg beszélgetünk eg y pohár
rozé mellett, felmerül a kérdés,
van-e különbség aközött, hogy milyen borokat keresnek a magyar,
illetve az osztrák vendégek. Ronald Herczeg úgy látja, a magyarok jellemzően jobban kedvelik a
vörösborokat. "Nem tudom, miért,
de ez tény. Jobban szeretik a testesebb borokat, igaz, mostanában a
fiatal rozék is népszerűek. Például
ez a Junger Pinkataler, amely egy
gyümölcsös, félszáraz bor, és november elején került a palackba."
És ha már a palackoknál tartunk... "Körülbelül harmincezer
palack kerül ki tőlünk évente. 2014
nem volt ugyan a legjobb év a borászok számára, nem volt kedvező
az időjárás... Így az igazán minőségi borainkból kisebb mennyiséget tudtunk palackozni."
Ami a fehérborokat illeti, van
olaszrizling, ami igen jellemző
erre a vidékre, valamint fehér burgundi és chardonnay. Vörösből
zweigelt és kékfrankos, illetve kisebb mennyiségben merlot, amit
alapvetően barrique feldolgozásra
szánnak.
"És
természetesen
van
uhudlerünk", teszi hozzá Ronald
Herczeg. Az uhudler egy kifejezetten Dél-Burgenlandra jellemző,
helyi specialitás. Ez egy olyan bor,
amit vag y nag yon szeret valaki,
vag y
eg yáltalán
nem.
Herczegéknél készül uhudler sző-

A képen Roland Herczeg, a Herczeg pincészet vezetője és tulajdonosa. Fotó: Rózsa Melinda
lőlé és frizzante (habzóbor), és kínálnak "Uhudler Jausét" is. Ez egy
olyan kóstolótál, ami kifejezetten
az uhudler mellé illik, a ház egyik
specialitása. Az "uhut" azok is
kedvelik, akik ódzkodnak a vegyszerektől, mivel – direkt termő fajtákról lévén szó – az alapanyagául
szolgáló szőlők rendkívül ellenállóak, nem kell permetezni.
A buschenschank vendégei nyáron főleg a fehérborokat keresik,
télen a vöröseket. (Az uhudler meg
egész évben igen kedvelt.) Száz
vendég tud leülni bent, nyáron a teraszon további ötvenen férnek el.
A hog y az már kiderült, a
buschenschankban nem csak inni,
enni is lehet. Jellemzően helyi specialitásokat kínálnak. Nyáron
népszerűek a saláták, télen a tartalmasabb ételek, uzsonnatálak,

mint például a "Speckjause", amely
tartalmaz disznósajtot, sonkát,
sajtot, különféle szendvicskrémeket (az Ausztriában igen kedvelt
"Aufstrich"-eket) és köményes sült
húst.
A buschenschankban lehetőség
van termelői áron vásárolni a hegy
levéből, valamint értékesítenek interneten
keresztül,
és
vinotékákban is jelen vannak, a
közelben az eisenbergiben például, de Bécsben is kaphatóak a Herczeg-féle borok.
A buschenschankok időszakosan, Dél-Burgenlandban általában
évente 3-5 alkalommal vannak
nyitva. Herczegék legközelebb a
jövő hónapban várják vendégeiket, egész pontosan február 12-17ig és 19-22-ig. Egészségünkre!
n Rózsa Melinda


Te dönthetsz a sorsodról - rockzenész a drogokról

A körmendi fúvószenekar ezúttal is színvonalas produkciót mutatott be 

Fotó: Jámbori Tamás

A Szociális Szolgáltató és Információs Központ egy sikeres pályázatának köszönhetően tavasszal dr.
Zacher Gábor tartott előadást a
drogprevencióról általános és középiskolásoknak a Városi Színházteremben. Most ősszel a „Te dönthetsz a sorsodról” pályázat keretében tartottak a témával foglalkozó
megbeszélést a Rendészeti Szakközépiskolában.
Zsúfolásig megtelt általános és
középiskolásokkal a Rendészeti
Szakközépiskola ebédlője. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ egy sikeres pályázatnak kö-

szönhetően már szervezett egy hasonló rendezvényt, tavasszal dr.
Zacher Gábor addiktológus főorvos
volt az előadó a városi színházteremben. A mostani programon először Stemler Mihály addiktológus
köszöntötte a megjelenteket, majd
egy többszörös díjnyertes filmet
mutatott be a kivetítőn. A film azt az
utat ábrázolja, ahogy egy fiú egymás után eladja a számára korábban legértékesebbnek tartott dolgokat, csakhogy a később halálát okozó kábítószerekhez jusson. Miként
Stemler Mihály megfogalmazta a
tanulságot: a drogfüggőség rabszol-

gasorsot jelent. A rendezvény egyes
pontjai között Takáts Tamás (Takáts Tamás Blues Band) egyik zenészével, Gál Gáborral adott elő közösen számokat. Köves Éva egy öngyilkossági kísérletet követően 14
év droghasználat után hagyta el a
szereket. Az öngyilkossági kísérlete során oxigénhiányos lett az agya
a nagy vérveszteségtől, aminek
máig ható következményei lettek.
Az előadáson nagyon lassan, tagoltan tudott csak beszélni. Már csaknem tíz éve nem nyúlt kábítószerhez, hamarosan megjelenik Mámor
és boldogság?! című könyve. Saját

drogos múltjából mesélt el megdöbbentő élményeket. Mint mondta,
megtalált hitének köszönhetően tudott a múltjával szakítani. Stemler
Mihály többször is megerősítette,
hogy a drogok rabul ejtenek, és fogságukból nagyon nehéz a szabadulás. Épp ezért legjobb nemet mondani már a kipróbálásukra is. A drogok használata a lehetőségek kizárása, ahogy elmerül bennük az ember, egyre több lehetőségét veszíti
el. Egyaránt tönkreteszik az életidőt és az életminőséget. A döntés
az elején mindenképp az egyén ken cst
zében van.
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A hagyomány kötelez, avagy a sikeres szakiskolai képzés titkai

Bemutakozik a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala

Körmend centrumában, a 8-as főút mellett található
városunk patinás, immár 130 éve működő oktatási intézménye, a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola. Az
iskola Körmenden fogalom: Rázsósnak lenni életérzés,
életforma. Az iskola névadójáról viszont kevesen tudják,
hogy a mezőgazdaság és agrártudomány területének
egyik kiválósága volt. S mivel az iskola fő profilja mindig is
a mezőgazdaság volt, ezért viseli 1987 óta az intézmény
az ő nevét.

A járási hivatalokat Magyarország állam- és közigazgatásának
átszervezése során hozta létre a kormány immár két éve:
egyrészt az önkormányzatok állami feladatainak mérséklése,
másrészt a központilag szervezett gyors és hatékony, ügyfélbarát ügyintézés, a lakosságot szolgáló „Jó Állam”, mint
stratégiai cél elérése érdekében.

A sokoldalú Rázsó – színvonalas oktatás

-A kezdetek a 19. század végéig
nyúlnak vissza, ugyanis 1884-ben
vette kezdetét Körmenden az ipari
tanoncok képzése a római katolikus
fiúiskola épületében, két párhuzamos előkészítő és egy első osztály
indításával – mondja az intézmény
vezetője, Varga Zoltánné Katalin
igazgatónő. -. A képzési szerkezet az
idők folyamán többször átalakult,
változtak a helyszínek és módosultak az oktatási formák. A városban
kialakított új iskolapolitikai koncepció 1985-ben a helyi középiskolai
szerkezet teljes átalakításával járt.
Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: a mezőgazdasági
szakközépiskola és az ipari szakmunkásképző intézményt rendelték
egymás mellé. Az önállóvá vált gimnázium elköltözött a szakmai oktatásra alkalmas Rákóczi úti épületből. A jelenlegi képzés az egykori főiskolai szellemiséget és légkört próbálta és próbálja továbbvinni, átörökíteni a későbbi generációk számára. Mivel nemcsak Körmend és térségéből érkeznek tanulók, hanem az
Őrségből, a Vasi Hegyhátról, Zala
megyéből és Szombathelyről egyaránt, az egykori pezsgő kollégiumi
élet megszűnése érzékenyen érintette a nagy beiskolázási körzettel rendelkező intézményt- fogalmaz.

Gyakorlati óra az iskola mintaboltjában 

Az iskolában szakközépiskolai és
szakiskolai képzés folyik. Az oktatott
szakmákhoz a tárgyi és személyi feltételek magas színvonalon rendelkezésre
állnak. Az elméleti képzés a kor követelményeinek megfelelően interaktív
eszközökkel felszerelt tantermekben,
szaktantermekben történik. A gyakorlati képzés alapozó része az iskolai tanműhelyekben zajlik, ahol minden eszköz biztosított az előírt gyakorlati tananyag elsajátításához. A felsőbb évfolyamos gyakorlati oktatás vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál zajlik
tanulószerződéses jogviszonyban. Közel 40 céggel van kapcsolata az iskolának. A kormányzati törekvéseknek
megfelelően – amely a szakképzésre
helyezi a hangsúlyt – az iskola erősíteni
kívánja a kapcsolatot a gazdasági élet
szereplőivel. A beiskolázás során kiemelt figyelmet fordít az általános iskolai pályaorientáció koordinálására.
Éveken keresztül nagy népszerűségnek örvendett a 7. osztályosok körében
a Kisinas tábor, melynek keretében a
gyerekek bepillantást nyerhettek az itt
folyó szakmai képzésbe. De melyek is
ezek a szakmák? – kérdezzük az igazgatónőt.
- A szakközépiskolai ágazatban logisztikai ügyintézők, autószerelők, a
szakiskolában pedig eladók, kárpitosok, asztalosok, mezőgazdasági gép-

Fotó: Klemencsics Sándor

Varga Zoltánné au intézmény igazgatója.
szerelők képzése folyik. A
munkaerőpiaci igényekhez igazodva új
profilként kerül bevezetésre 2015 szeptemberétől az ügyviteli titkár és az ipari
gépész szakma. Az átlagostól eltérő képességű tanulók felzárkózatására, fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk.
Az utóbbi évek tehetséggondozási munkájának sikerét tükrözik az országos
szakmai tanulmányi versenyeken elért
kimagasló eredmények. A 2014-es tanévtől kezdődően gyógypedagógiai és
fejlesztő pedagógiai ellátásban részesülnek a kevésbé jó képességű, illetve
sajátos nevelési igényű és tanulási zavarokkal küszködő diákok, akik így
nagyobb eséllyel teljesítik a képzési követelményeket. A közismereti tantárgyak területén is eredményesek voltak
a diákok. Egykor az iskolánk padjait
koptatta az olimpiai és Európa bajnok
kalapácsvető, Pars Krisztián, a jelenleg
is válogatott kosárlabdázó Ferencz
Csaba, Sömenek Martin – halljuk.
Az iskola tantestülete tanuló centrikus gondolkodású, empatikus pedagógusokból áll, akik számára nemcsak a
szakmai és közismereti tantárgyak oktatása a lényeges, hanem az is, hogy
olyan légkört teremtsenek az iskolában, ahol a diák szívesen tartózkodik,
érzi a törődést, az odafigyelést. A tantestület figyelmet fordít a szakmai megújulásra, az önképzésre, a továbbképzéseken való aktív részvételre és a korszerű technikai eszközök kínálta lehetőségek alkalmazására. Együttműködési megállapodás köti a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjához, melynek keretében
fiatal pedagógus jelöltek gyakorlati
képzéséhez biztosít helyet és feltételeket. Jelenleg is több pedagógus folytat
egyetemi tanulmányokat, mentorképzésben, mérnöktanári, közgazdásztanári és fejlesztő pedagógusi szakirá-

nyon. A nemrégiben bevezetett pedagógus életpálya-modell követelményeihez
igazodva többen is rendelkeznek már
szakvizsgával, illetve portfólióval.
-Célunk, hogy intézményünk közösségi térré alakítsa önmagát – folytatja
Katalin asszony. - A tanár-diák kapcsolat nemcsak kizárólag az oktató-nevelő
tevékenységre korlátozódik, hanem a
szabadidő hasznos eltöltése, a közös
kikapcsolódás is egyfajta életformává
válik. Erre kiváló lehetőséget nyújtanak a sport és kulturális rendezvények,
szakmai és tanulmányi kirándulások.
A hagyományokat követve évente megrendezésre kerül az új diákok avató
rendezvénye, a közös karácsony, a végzősök szalagavatója, a diáknap és a
ballagás. Aktív sportélet folyik az intézményben, a mozogni vágyók változatos
sporttevékenységek közül választhatnak, például a hagyományos labdajátékok mellett zumbára, és testépítésre is
lehetőség nyílik. Az évek során számos
kiemelkedő sportsikereket értek el a
labdajátékok és az atlétika terén a gyerekek- halljuk.
Az itt folyó kulturális életet színesíti
az iskola saját színtársulatának egyegy előadása, ahol a vállalkozó szellemű diákok és tanárok együtt viszik
színre az írói vénával megáldott, tehetséges tanulók színműveit. Zenei téren is
lehetőség van a kibontakozásra, többek
között a Melitta & don’t mess with my
ass nevű együttes nemcsak az iskolai
rendezvényeken lépett fel, hanem a
Körmendi Napokon is bemutatkozott.
Minden itt zajló eseményről, eredményről, megvalósult programról naprakész
szöveges és képekkel illusztrált tájékoztatást nyújt az iskola honlapja. E
sokoldalúság, a múlt hagyományai és a
jövőre, a modern oktatásra való törekvés adja meg a Rázsó igazi rangját a 21.
n kozma gábor
században. 
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Gyors és hatékony, ügyfélbarát ügyintézés

A Körmendi Járási Hivatal 2013.
január 1-én kezdte meg működését. Hivatalvezetőnek Gombásné
Nardai Ibolyát nevezték ki, aki korábban 30 évig a Körmendi Polgármesteri Hivatalban dolgozott hatósági üg yintézőként, osztály vezetőként, aljeg yzőként, illetve
megbízott jegyzőként. Vele beszélgettünk.
- A járási hivatal a kormányhivatal szervezeti eg ysége, amely
önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, törzshivatalból és járási
szakigazgatási szervekből áll. A
járási törzshivatal szervezeti egységei az okmányirodai osztály, és
a hatósági osztály. A körmendi járás közel 27 ezer fős népességével
a harmadik a megyében. A járást
46 település alkotja, melyből két
város és 44 község. Településszám
szerint a megyében a legnagyobb
járás – tájékoztatott a hivatalvezető. - A Körmendi Járási Hivatal a
teljes járási szakigazgatási palettával rendelkezik: g yámhivatal,

építésügyi hivatal, amelynek illetékessége a szentgotthárdi és a
vasvári járásra is kiterjed. Ezen
kívül adott az élelmiszer-ellenőrző hivatal, illetékességi területe a
szentgotthárdi járásra is kiterjed,
a földhivatal, illetékessége a
szentgotthárdi járásra is kiterjed,
munkaüg yi kirendeltség, népegészség üg y i sza k ig azg atási
szerv, illetékessége a szentgotthárdi és vasvári járásra is kiterjed. A körmendi Járási Hivatal
Őriszentpéteren Kirendeltséget
működtet, ahol okmányirodai,
gyámhivatali és hatósági ügyintézés lehetősége biztosított.
Gombásné Nardai Ibolya elmondta: a lakosság legg yakrabban a két város – Körmend és Őriszentpéteri kirendeltség okmányirodáján keresztül vált, illetve válik a járási hivatal üg yfelévé.
Mindkét okmányiroda kormányablakká történő átalakítása 2015.
évben várható. - A körmendi járás
16 településén meghatározott idő-

Képünkön Gombásné Nadai Ibolya, a Körmendi Járás Hivatal vezetője
ben - az önkormányzatok és az általuk képviselt lakosság igényeinek figyelembevételével - települési ügysegédek bonyolítják az ügyintézést. Az elkövetkezendő időszakban - az egyre bővülő járási
hatáskörökre tekintettel - fontos
feladatnak tekintjük a települési
üg ysegédi feladatok ellátásának
folytatását – húzta alá a hivatalvezető asszony. Hozzá téve: az elmúlt két évben elmondható, hogy

„járásnyi közelségbe került az állam”. Amit alátámaszt, hogy 2014.
évben a hivatalhoz tartozó ügyfélszolgálatokon a járás lakossága
öt venezret meghaladó számú
üg yet intézett. - Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy ügyfeleink az államigazgatási ügyek intézésénél magas színvonalú szolgáltatást tudjanak igénybe venni – fogalmazott.
n kg


Vas megyei kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala
ügyfélfogadási rendje 2015. január 1-től
Okmányiroda
(Körmend, Szabadság Tér 7. és
Őriszentpéter, Városszer 106.)
Hétfő:
7.00-17.00 Óra
Kedd:
8.00-16.00 Óra
Szerda:
8.00 -16.00 Óra
Csütörtök:
8.00 -18.00 Óra
Péntek:
8.00 -14.00 Óra
Járási Hivatal Törzshivatal
(Körmend Szabadság Tér 7.)
Hétfő:
8.00 – 16.00 Óra
Kedd:
8.00 – 16.00 Óra
Szerda:
8.00 – 16.00 Óra
Csütörtök:
Nincs Ügyfélfogadás
Péntek:
8.00 – 12.00 Óra
Járási Gyámhivatal
(Körmend, Szabadság Tér 7. És
Őriszentpéter, Városszer 106.)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 16.00 Óra
Nincs Ügyfélfogadás
8.00 – 16.00 Óra
8.00 – 16.00 Óra
Nincs Ügyfélfogadás

Szerda:	
08.00-16.00
Csütörtök:08.00-16.00
Péntek:	
08.00-12.00

Járási Építésügyi Hivatal
(Körmend Szabadság Tér 7.)
Hétfő: 
8.00 – 17.30 Óra
Kedd:
8.00 – 16.00 Óra
Szerda:
8.00 – 16.00 Óra
Csütörtök:
Nincs Ügyfélfogadás
Péntek:	
8.00 – 12.00 Óra

Körmendi Járási Hivatal Járási
Földhivatal
(Körmend Szabadság Tér 4.)
Ügyfélfogadási Rend
Hétfő:	
10.00-11.30, 13.00-15.00
Kedd:		
-
Szerda:	
8.00-11.30, 13.00-15.00
Csütörtök:		 -Péntek:		
8.00-11.00, 
-

Körmendi Járási Hivatal
Járási Állategészségügyi És Élelmiszerbiztonsági Hivatal
(Körmend Szabadság Tér 4.)
Hétfő:	
08.00-16.00
Kedd:	
08.00-16.00

Körmendi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltség
(Körmend Szabadság Tér 5.)
Hétfő:
8:00 - 12.00, 13.00 – 15.00
Kedd:
8:00 - 12.00, 13.00 – 15.00
Szerda:Nincs

Csütörtök: 
Péntek:	

8.00-12.00, 13.00-15.00
8.00 - 12.00

Körmendi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
(Körmend Szabadság Tér 4.)
Hétfő:	
8.00-12.00
Szerda:	
13.00-16.00
Péntek:	
8.00-12.00
Csvsz Ügyfélfogadás:
Hétfő:	
8.00-12.00, 13.00-16.00
Csütörtök:	9.00-13.00
Csvsz Időpont Előjegyzés:
Hétfő és Csütörtök:
8.00-9.00
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Telefon: (06 94/592-930)
Fax: (06 94/410-623)
E-mail: hivatal@kormend.jaras.gov.hu
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A Kecske éve meleg nyarat és őszt hoz, meg reménységet

Ön milyen évet remél? - Optimistán 2015 kezdetén
Asztrológusok szerint ebben az esztendőben a változás iránti
vágy, az életmódváltás és a régi értékek újragondolása lehet
meghatározó. Február 19-én beköszönt a Kecske éve, amely a
kínai horoszkóp szerint nem a legkedvezőbb jegy ugyan, de 2015re inkább jót, mint rosszat ígér. Amellett, hogy a világban több
konfliktushelyzet is kialakulhat, az idei a reménység éve lehet, tele
kompromisszumokkal.
A meteorológusok azt állítják, ez
az esztendő időjárás szempontjából is igencsak változatos lesz
majd. Az előrejelzések szerint március első felében lehet az első melegebb időszak. A hőmérő májusban
már egészen magas értéket mutathat, hozzáértők azt állítják, megint
nem lesz átmenet a tavasz és a nyár
között. Állítólag júniusban és júliusban nagyon meleg lesz, augusztusban nem annyira. A jó idő sokáig kitarthat, egészen október közepéig, végéig. Decemberben két hullámban érkezik a hideg, de azt
mondják, 2015-ben sem lehet fehér
karácsonyra számítani.
De jóslatok ide, előrejelzések
oda, a legtöbben bíznak, és optimistán indulnak neki a 2015-ös
esztendőnek. Megkérdezettjeink
közül Szentesi Viki a családra
összpontosít, Fodor Klaudia utazásokat tervez, Ferencz Csaba pedig
a sportra figyel, és nem utolsósorban kerek születésnapot is ünnepel
az idén.
Ferencz Csaba a körmendi kosárlabdacsapat játékosa nem bánja, hogy vége van 2014-nek. Nem
sok jó történt vele tavaly. Csak
eg yetlen dolgot tudok kiemelni
2014-ből, amelyet pozitívumként
értékelek. Ez pedig a válogatott
nyári szereplése volt, akkor minden nagyon jól összejött. Negatívum viszont volt bőven. A körmendi
csapat tavasszal meglehetősen
alulteljesített, a nyolcadik helyen
zártunk, ez nem túl fényes. Sajnos,
a sikertelenség folytatódott ősszel
is. Ennek meg vannak az okai, le
kell vonni belőle a tanulságot. Nem
tehetünk mást, tovább kell lépni, és
a jövőre kell koncentrálni. Csabi
hozzátette, hogy az elmúlt évben
két tragédia is érte. Elveszítette a
kutyáját, akit - ahogy mondta -,
szinte fiaként szeretett, decemberben pedig szeretett nag ypapája
hunyt el. Nem csoda, hogy nem zárta a szívébe 2014-et és bizakodva

tekint ez idei esztendőre. Azt várom, hogy a csapat kimásszon a
gödörből, és szépen fejezzük be a
szezont. Remélem, a magánéletemben is minden rendben lesz. Párommal nyáron biztosan elutazunk valahová, hiszen erre az elmúlt három évben nem volt lehetőségünk a válogatottbeli szereplésem miatt. Bízom benne, hog y a
családom támogatására idén is
számíthatok, ők nagyon sokat segítettek az egész pályafutásom
alatt. Igazából, az elmúlt években
akárhányszor megkerestek más
csapatoktól, mérlegeltem. Mindig
meghatározó volt a kötődés a szülővárosomhoz, a családhoz, ezért
is maradtam.
Csabi számára ez az év azért is érdekes lesz, mert idén májusban tölti
be a harmincat, amelyet csak így
kommentált: hát ez is eljött. A bará-

Ferencz Csaba a körmendi kosárlabda csapat kiváló játékosa

Megérkezett a Kovács család szemefénye, Márton

tokkal biztosan csapnak majd egy
nagy bulit a kerek születésnapon, de
addig is a játékra összpontosít, hogy

Szentesi Viktória és párja, Kovács Gábor számára bizony meglehetősen örömteli volt az évkezdet.

minél jobb eredményekkel örvendeztessék meg a kitartó szurkolókat a
hátralévő mérkőzéseken.

A Zala Meg yei Kórházban Újév
napján született meg kisfiúk, Márton Gábor, aki első gyermek a családban és kimondhatatlan boldogságot jelent mindenkinek. Igazából
készültünk a szülésre, de azért azt
nem gondoltam volna, hogy éppen
szilveszter éjszakáján vajúdok
majd. Éppen egy kis buliban voltunk a családdal Halogyon, amikor
éreztem, hogy itt az idő. A bátyám
vitt bennünket a zalaegerszegi
kórház szülészetére. Hosszú szenvedés és fájdalom után, végül reggel 6 óra 50 perckor született meg a
fiúnk, 2860 grammal és 50 centivel.
Két héttel a kiírt időpont előtt érkezett, ő lett a zalaegerszegi kórház
első kisbabája 2015-ben. Nagyon
hálás vagyok dr. Kádasi László főorvosnak és dr. Regényi Péter adjunktusnak, valamint a szülésznőknek és nővéreknek. Nehéz szülésem volt, de szakmai hozzáértésüknek és nyugodtságuknak köszönhetően végül minden problémamentesen zajlott. A páromra,
Gáborra pedig rendkívül büszke
vagyok, ő végig mellettem volt, hősiesen viselkedett a csaknem tíz
óra alatt.
Viki azt is elmondta, hogy a tavalyi esztendő a várakozás jegyében

telt, idén pedig már az év első napján kiteljesedett az öröm, hárman
lettek. Öt napig voltak kórházban,
és most már Rákóczi úti otthonukban kényeztetik a pici Mártont,
akinek rendkívül jó étvágya van,
hosszú órákat alszik és keveset sír.
Sok időt töltenek Halogyon is, Viki
családjánál. Az unokatestvérektől
rengeteg jó tanácsot kapnak, a
nagyszülők, testvérek pedig mindkét részről sokat segítenek. Remélik, hogy ez az év boldogságban telik majd, középpontban a kis Mártonnal.
Fodor Klaudia abszolút nag y
tervekkel kezdte ezt az évet, igaz a
tavalyira sem panaszkodott, bár
nagy változások történtek az életében. 2014-ben az egyik legnagyobb
esemény volt számára húga, Betti
izgalmas lánybúcsúja és csodálatos esküvője. Nem sokkal később
feladta korábbi munkáját külföldön, és egy időre hazatért Bécsből.
Egy grófi családnál dolgoztam évekig bébiszitterként, és az osztrák
főváros egyik legélhetőbb részében
laktam. Két kisiskolást kaptam,
akik pótmamára, jó barátra, tanító
nénire, edzőre, jó pajtásra vágytak
- mindenre, amelyet jó kedvvel, szívesen tudtam nyújtani. A várost
most már második otthonomnak
tekintem, bár kisvárosi lányként
először rengeteg nehézségbe ütköztem, de végül mindig jött egy
biztató üzenet, egy sikeresen megoldott feladat, amely nem szegte a
kedvemet. Szépen lassan felvettem
a ritmust, és elkezdtem élvezni ennek a csodás városnak a lüktetését. Bécsben beiratkoztam eg y
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nyelvtanfolyamra is, és azt hiszem,
ott éreztem meg igazán, mennyire
fontos a nyelv, és milyen határokat
képes ledönteni. A hat hónap alatt
összesen huszonhárom országból
voltak csoporttársaim, így többek
között sushiztam egy japán osztálytárssal, vacsoráztam görögökkel, néztem meccset spanyolokkal
és salsaztam leng yel lányokkal
egy éjszakán át. Azt hiszem, a kinti
élmények meghatározzák az életemet, így az idei évemet is. Nemrég a
stegersbachi fürdőben vállaltam
munkát, mert vágytam arra, hogy
emberekkel kommunikálhassak,
legyen tanulási lehetőség és kihívás, ismerkedés. Hogy mit hoz a
jövő nem tudom, de az biztos, hogy
hiba lenne elszakadni az igazi közegemtől, a gyerekektől. Hogy merre, mikor én sem tudom, lehet, hogy
itthon, de az is lehet, hogy Ausztriában vagy Erdélyben Böjte Csabánál.
Klaudia imád úton lenni, azt
mondja, ez maga a boldogság.
Ezért 2015-re is jól teleírta a naptárját. Tavasszal szeretne visszatérni Svájca, ahol már korábban is
járt. Nyárra fügeszüretet tervez
Révfülöpön, és ha minden jól megy,
az idén is átússza a Balatont, immár ötödször. Talán belefér majd
egy reggeli is valamikor Vonyarcvashegyen és egy komolyabb utazás is Tunéziába, ahová édesanyjával indul a nyári szünetben. Igazából nem is az úti cél, hanem maga
az utazás fontos és kedves nekem,
de hazatérve mindig jó újra otthon
lenni a családdal szeretetben,
n Toth Judit
egészségben. 

Fodor Klaudia szeretné még jobban megismerni a világot

Fotók: Jámbori Tamás
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kultúra

Körmendi Híradó

Új állandó kiállítás a múzeumban
„Állandó kiállítást berendezni a legnagyobb felelősség, és a
legnehezebb működtetni azt, hiszen mindig érdekesnek kell
maradnia.” Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a körmendi
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum új állandó kiállítását
2014. október 28-án, Körmend város ünnepnapján dr. Vígh
Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezetője.
A kastély díszlépcsőházából
nyíló első teremben a város történetével ismerkedhet meg a látogató. Az első vitrinben a város környéke földtörténeti múltjának
könyvébe nyerhetünk betekintést,
a fosszilizálódott növény- és állatmaradványok közt egy mamut fogát is kiállítottuk. A következőkben a város alapítása előtti és középkori, a régészek által megtalált
emlékek idézik fel Körmend múltját. IV. Béla 770 évvel ezelőtt adta
ki a város alapítólevelét, erre az
oklevél pecsétjének tapintható
másolata emlékeztet a kiállításban. Körmend koraújkori és újkori
történetével további két vitrin ismertet meg.
A második teremben további
szemelvények láthatók a város
történetéből: a polgári életmód
emlékei, a Kossuth-kultusz, a település eg yház- és hadtörténete
mellett a Körmendhez kötődő ismert személyiségek – Molnár Lajos, Csaba József, Németh Mária –
is kaptak egy vitrint. Egy érintő-

A körmendiek körében egyre népszerűbb az új tárlat 
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Megjelent a Körmendi Figyelő legújabb száma

Körmend és a Batthyányak évszázadai

A „Körmend és a Batthyányak
évszázadai” című új kiállításban
három korábbi állandó tárlat
anyagát egyesítettük: a húsz éve
fennálló, a város történetét bemutató „Nemzedékek öröksége”, a
2005-ben meg nyitott dísztermi
„Batthyányak évszázadai” és a
hét éve létrehozott „Hunyd le szemedet és láss!” című tapintható
kiállítást. A koncepció szerint a
kiállítások a kastély nyugati és
délnyugati szárnyának első emeletére kerültek át, ahol a korábbi
három kiállító helyiség mellett két
irodát és két raktárt is a műtárgyak bemutatásának helyszínévé
alakítottunk át. A fő elképzelésünk az volt, hogy gyűjteményeink
válogatott darabjait a kiállításnak
otthont adó hercegi kastélyhoz
méltó, főúri életmódnak megfelelő
környezetben mutassuk be. Ennek
érdekében alkalmaztunk a felújítás során intarziás táblaparkettát, fa falburkolatot, kristálycsillárokat és elegáns fa-üveg installációt.

közélet

Körmendi Híradó

Fotó: Jámbori Tamás

Móricz Péter múzeumigazgató a helyzet magaslatán
képernyős monitoron további híres körmendiekről nyerhetőek információk, Németh Mária énekét
pedig meg is lehet hallgatni.
A harmadik terem az egyesületeké és a kézműiparé. A 19. századi
egyletek közül a tűzoltóegyletet és a
vasparipa egyesületet emeltük ki.
Utóbbi velocipédjei közül kettőt mutatunk be, de a kiállításra elkészítettünk egy velocipéd rekonstrukciót,
amelyet vállalkozó kedvű látogatóink ki is próbálhatnak. A 19. századi
kézműipart egy-egy órás, könyvkötő, mézeskalácsos, kékfestő, csizmadia, bognár, lakatos, bádogos és toronyórás műhely képviseli a kiállításban. Természetesen továbbra is
látható és hallható Sándor Ferenc
1888-ban készített negyedütős toronyóra szerkezete a terem közepén.
A következő helyiségben a kastél�lyal és a várkerttel ismerkedhet meg
a látogató. A kastély építéstörténetével kapcsolatos tárgyanyagot két
makett egészíti ki, melyek az épület
1605 körüli és jelenlegi állapotát
szemléltetik. A 2. világháború előtt a
kastélyban őrzött híres gyűjtemények közül a fegyvertár és a levéltár
Körmenden megmentett, vagy ide
visszakerült darabjait is kiállítottuk. A levéltár oklevelei és egyéb dokumentumai egy fiókos vitrinben tanulmányozhatóak. Tapintható tárgyak is helyet kaptak a kiállításrész-

ben: a körmendi kincs edényei,
ágyúgolyók a kastély környékéről.
A következő terembe lépve Batthyány I. Ádám öltöztetett szobra és
1647-ben készült ágyúja tűnik szembe. Itt láthatóak a család felemelkedésének tárgyi emlékei a 17. századig. Egy érintőképernyős monitor a
főúri família híres tagjaival ismerteti meg az érdeklődőt.
A hatodik terem a hatalmuk csúcspontján, a 18-19. században mutatja
be a Batthyány családot. A három
kiemelkedő családtagot – Batthyány
Lajos nádort, Batthyány Fülöp mecénást és Batthyány Lajos miniszterelnököt – öltöztetett szobraik személyesítik meg. Itt kapott helyet a nádor
aranygyapjas rendi láncának és
rizsporos parókájának felpróbálható másolata.
Az utolsó kiállítási egység egyben
a kastélykápolna oratóriuma. Az itt
elhelyezett Boldog Batthyány László
kiállításból betekinthetünk a kápolnába, ahol a hercegorvos ravatala is
volt.
Az állandó kiállítás létrehozásáért köszönet illeti a múzeum munkatársait, Kiss Dániel belsőépítészt,
Molnár Lajos asztalost és Mátyás
József üvegest. A múzeum az újévben is szeretettel várja látogatóit
megújult állandó kiállításával és
n Móricz Péter,
programjaival!


a kiállítás kurátora

Skandallumok és erények–gazdag tartalom
Igen, valóban elhelyeztek Körmendről egy tanítót, de még
1911-ben. Pavetits Manónak hívták, és egy koholt vád miatt
kellett elhagynia a várost. És azt tudták, hogy Udver bég, azaz
Udvary Ferenc vitézül harcolt a török seregben? Pedig 23 évvel korábban, 1889-ben testvérével, Jenővel elvelocipédezett
Turinba Kossuth Lajoshoz. Hogy mitől lett túlságosan is
fordulatos az élete, az sok más érdekesség mellett kiderül a
Körmendi Figyelő 2014-es számából.
Szabó Ferenc alpolgármester mutatta be december 10-én este a várkastélyban a Körmendi Figyelő
Könyvek XXII. évfolyamának 2014es számát. A rendezvény fotózással
kezdődött a díszteremben, ahol a
kiadvány szerzőit kapta lencsevégre Jámbori Tamás, aki amúgy a kötet fotóit is készítette. A hagyományokhoz híven ez a kép lesz majd a
2015-ös Körmendi Figyelő záró borítóján. Ezután a Dr. BatthyáyStrattmann László Múzeum egyik
kiállítótermében folytatódott a
könyvbemutató. Itt a cikkek, tanulmányok írói ismertették alkotásaikat, a hiányzók helyett pedig Szabó
Ferenc tartott rövid ismertetőt. Dr.
Nagy Zoltán jegyzi az első írást,
amely a kastély ábrázolásával foglalkozik egy 1721-es körmendi térképen és egy 1826. évi céhirat metszetén. Móricz Péter a város történetének skandalumaiból állított
össze kilenc oldalnyi olvasnivalót.
Ezek között szerepel egyebek mellett Pavetits Manó és Udvary Ferenc
története, de kiderül az is, hogy például Batthyány Ádám saját magának ebédre és vacsorára 7,2 liter,
feleségének 3,2 liter bort rendelt. Az
Ágoston-rendi barátok kocsmákba
jártak, verekedtek, rossz hírű nők-

kel érintkeztek. 1653-tól a német
zsoldosok, 1945-től szovjet katonák
garázdálkodtak évekig a városban.
Az utóbbiak elképesztő méretű barbár pusztítást végeztek a kastélyban és gyűjteményeiben. 1683 nyarán Batthyány Kristóf és fia, II.
Ádám „átállt a Thököly Imre kuruc
hadai támogatta törökök oldalára,
majd némi rablást tett Kelet-Stájerországban.” A helybéliek Batthyány
Lajos nádor elleni lázadása, a körmendi boszorkány elfogása, az iskolamester felháborító dolgai, a nemtörődöm plébános története miatt is
érdemes a könyvet fellapozni. Siklósi Gyula a 8-as számú főút térbeli és
időbeli történetét mutatja be a tőle
megszokott alapossággal. Az út hajdan Padovánál kétfelé ágazott, az
egyik útszakasz Montpellierig folytatódott, majd újabb szétágazás
után Bourdeauxig, illetve Cadizig
vezetett. A másik útszakasz Padovától Nápolyig tartott.
Dr. Gyürki László tanulmánya a
Milánói rendelettel és Nagy Konstantin szentföldi építkezéseivel
foglalkozik. Horváth Sándor Móricz János kalandos életútját foglalta össze. Szabó Ferenc Pistis
Sophia apokrif evangéliumának
gnosztikus tanításait ismerteti.

Szabó Ferenc és a szerzők a folyóirat legújabb számával. 
Varga Géza: Közszavak és istennevek című írásában azt állítja, hogy
„Mintha mi magyarok az istenek
nyelvén beszélnénk; mintha minden szavunk egy-egy istennév lenne; mintha a magyar nyelv a teremtés idején, de legalább a vallások
kialakulásakor általánosan használt nyelv; a tudomány és az ősvallás nyelve lett volna.” Ifj. Szabó Ferenc a magyarság és Egyiptom közös gyökereiről vetette papírra bizonyítékokkal igazolt következtetéseit. Grandpierre Attila az ősi
magyar gondolkodás titkait elemzi. A lap egy fénykép összeállítással emlékezik meg Farkas Józsefről, a szerkesztőség tavaly elhunyt
tagjáról. Kékesi István „Lassan

Fotó: Jámbori Tamás

járj, tovább élsz!” című írása korunk fogyasztói társadalmát bírálva mutat alternatívát. Kanizsa József és Ulicska Tamás az idén is
versekkel jelentkezik a Figyelőben.
Tolvaj Győző Körmendi Gergő Győzőről (1878-1919) jelentette meg írását. Kincs Gyula választási „csodákról”, Kincs Elek a gimnázium
első éveiről ír. A lapot dr. Dániel
Emil és Baranyai Sándor cikkei
zárják. Dr. Dániel Emil az öröklési
rendet ismerteti az új Polgári törvényköny vből, Baranyai Sándor
egy közösségi kábeltelevíziós hálózat nehéz óráit tárja az olvasó elé.
A kötetet Andorka Fruzsina művészi illusztrációi díszítik.
n Csihar Tamás


Sószoba kicsiknek– Fejlesztések a Mátyás oviban
Decembertől heti két alkalommal sószoba várja a Mátyás Király Utcai Óvodában az ovisokat
és a bölcsődéseket, az eg yik udvarra pedig új játék került. A fejlesztéseket szülői támogatások
tették lehetővé 2014-ben.
Régi terv volt a Mátyás Király
Utcai Óvodában, hog y sószoba
álljon a kisg yermekek rendelkezésére. Decemberben az intézmény bölcsődei részén eg y teakonyhát alakítottak át erre a cél-

ra. Az új helyiségben himalájai
sótáblák kerültek hátulról szépen
meg világítva a falakra, eg y elektromos ionizáló lámpában pedig
desztillált víz párolog tatja az
ug yancsak himalájai sót, íg y aztán a sószoba a száraz és nedves
sóterápiát eg y ütt alkalmazza.
Minden eg yes óvodai és bölcsődei
csoportbeosztás szerint heti két
alkalommal 20-30 percet tartózkodik benn, ilyenkor ott tartják a
játékos foglalkozásokat. A só pá-

rája jó az asztma mellett különböző légúti megbetegedések kezelésére. A beteg és asztmás g yerekeket többször is beviszik, hog y panaszaik enyhüljenek. Vadász Mária intézményvezető reméli, hog y
az idei évben már érezhető lesz a
szoba pozitív hatása, és csökken
a betegségek, köhögéses esetek
száma.
Az óvoda eg yik udvarán elöregedett a nég ytornyú favár, elkorhadt és balesetveszélyessé vált,

emiatt aztán le kellett bontani.
Helyére már fel is állítottak eg y új
játékot, melynek értéke 476 ezer
forint. A sószoba kialakítása 517
ezer Ft-ba került, mindkét beszerzést a Mátyás Ovi Alapítvány
finanszírozta. Ez a csaknem eg ymillió Ft a szülők 1 százalékos
felajánlásaiból és a báli bevételekből jött össze, ezért köszönet
és elismerés illeti az óvodás g yermekek szüleit és az intézményt
n Csihar t.
támogatókat.
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sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Megismételnék a tavaji sikereket

Új edző, új játékosok,- végre sikerek a kosarasoknál

A Falcónál is győzni akar az Egis-Körmend
Az már biztos, hogy a körmendi kosárlabdázás krónikájában
a 2014-es év, mind a 2013/14 és mind pedig a 2014/15-ös
bajnoki szezon emlékezetes időszak lesz. Történt mindez
úgy, hogy nem anyagi, hanem személyi problémák álltak a
középpontban. Előbb az Aaron Mitchell vezetőedző sikertelensége borzolta a szurkolói kedélyeket, aztán az őt követő
Ante Perica-val sem sikerült az eredményes csapatépítés.
Eközben játékosok jöttek-mentek. Mostanra új edző és új
játékosok álltak hadrendbe, s az első mérkőzések sikereket
hoztak. Haladjunk sorjában.
December 16-án, kedden az
EuroChallenge – sorozatban a csoport első helyén álló észt Tartu University Rock csapatát idegenben (!)
sikerült legyőzni. A 81:83-as végeredmény érdekes gondolatokat hoz
fel az emberben. A hazai bajnokságban hátul kullogó Egis Körmend hat
csoportmeccséből hármat nyert, és
egyszer, mindössze egyetlen ponttal kapott ki. Ez, noha a továbbjutás
nem sikerült, mindenképpen elfogadható produktum. A Paksi Atomerőmű elleni újabb fiaskó azonban
Ante Perica körmendi edzői pályafutásának végét jelentette. Az október 27-én érkezett 44 éves horvát
szakember a ZTE és a MAFC ellenében tudta a Rába-parti együttest
győzelemre vezetni. Az edző és a
csapat nem talált egymásra, új
szakvezető után kellett nézni. December 22-én Perica közös megegyezéssel távozott.
December 23-án a körmendi Déri
Csaba vette át a szakmai munka
irányítását. Ezzel újra helyi kötődésű edző dolgozik a kosárlabdacsatnál. Az 1961-es születésű Déri három szezonban dolgozott a körmendi kispadon,- anno Fodor Péterrel és
Szalai Jánossal. 1993/94-ben, majd
1995-ben, utóbb 2000/2001-ben.Az
új tréner több nyelven például. angolul, szerbül is beszél. Kosárlabda

pályafutását 40 éve, éppen itt a néhai „Körzeti” azaz a Somogyi Béla
Általános Iskolába kezdte. Dolgozott a Falconál is, az utóbbi hat évet
külföldön töltötte, Szlovákiában,
Romániában női-és férfi csapatoknál, folyamatosan nemzetközi megmérettetéseken edződött tudása. Az
eddigi bajnoki szereplés eredménytelensége szerinte több tényezőn is
múlt. Ilyen a teljesen felforgatott,
kicserélt játékosállomány, a csarnokbővítés miatti „otthontalanság”,
illetve az öt idegenbeli mérkőzés
mindjárt a szezon elején. Az év végén december 28-án kezdte a munkát az Egis Körmendnél segítőjével
Hencsey Tamással. Január 7-én jól
sikerült a bemutatkozás: 100:71-re
győztünk a Nyíregyháza ellen. Ezen
a meccsen természetesen már nem
játszott a családi okok miatt hazautazott Walter Lemon, akinek a helyére Will Walkert szerződtették.
Az amerikai irányító 2014 tavaszán
éppen Nyíregyházán játszott s ellenünk 36 pontot ért el. Charles
Burgess mellé tehát Walker érkezett, majd január második hetébe a
még tavaly nálunk játszó Farkas
Attila is az Egis Körmendet erősíti.
Visszatérve a Nyíregyháza elleni
derbire: Ryan Richards 40 pontot és
15 lepattanó labdát szerzett. Következett az Alba Fehérvár elleni

Védőoltások,
veszettség elleni
oltások
- 4D ultrahang
- vérvizsgálat helyben,
saját laborban
- video endoszkóp
- számítógépes EKG

Mikrochip-beültetés
- altatógépes vagy
infúziópumpás altatás
- röntgenvizsgálatok,
diszplázia szűrés
- lágyszervi-, onkológiaiés csontműtétek
- Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél

Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com
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A körmendi szurkolók támogatására is számítanak a piros-feketék
meccs. A játékidő utolsó pillanatában Burgess távoli két pontosával
sikerült nyerni 90:88-ra. Ekkor Richards megfejelte az előző teljesítményét, 41 pontot, ebből nég y 3
pontost szerzet a center! Aztán az
elmúlt hétvégén a jászberényieket
is legyőzték a piros –feketék. E három győzelemmel két helyet javított pozicióján a körmendi alakulat, s immár a kilencedik helyről
várjuk a további sikeres folytatást.
Javunkra szolgálhat, hog y újabb
hazai mérkőzés következik, s nem
túl acélos ellenfél a Zalaegerszeg
vendégeskedik nálunk. / A találkozót lapzártánk után rendezték -a
szerk. / Aztán irány Szombathely,
a Falconál kellene visszavágni az
őszi csarnokavatón elszenvedett
vereségért.
n kéki


Télen is készülnek az íjászok
A helyi kézilabdás lányok február végén folytatják a bajnoki
küzdelmeket, a focisták márciusban indítják a tavaszi pontvadászatot. Kiváló íjászaink a nyáron „erőltetett” menetben
vesznek részt hazai és világversenyeken. Látszólag csend
honol most télen a sportolók háza táján, de ők folyamatosan edzésben vannak, a szinten tartást és a fejlődést
szem előtt tartva. A lovagiasság úgy diktálja, hogy egy férfi
kívánjon boldog új évet egy hölgynek,- a körmendi Kovácsné Bulin Andreát kérdeztem idei terveiről:
-A felkészülés javában zajlik,
sportcsarnokban dolgozunk.
Szerencse például, hog y a 18
méteres pályát fel tudjuk állítani a nádasdi 23 méter hosszú
tornateremben.
K ijárun k
Ausztriába is, a krumphofi pálya 3D-s edzésekre kiválóan alkalmas. A jó idő érkezésével
pedig vége lesz a monoton g yakorlásoknak, aztán irány a szabadtéri edzés! Részt veszünk
az országos bajnokság küzdelmein, ezek kvalifikációs tornák
is eg yben– mondta Bulin Andrea, aki az idei esztendő versenyeiről is szólt: –Júniusban a
horvátországi Pakracban nyílt
nevezéses IA A Európa bajnoki
versenyre készülünk. Idehaza,
Gödöllőn az IFA A Szer vezet
3D-s világbajnoksága lesz. Itt
50 méterig lövünk célra, már
több mint 1200 nevezőről tudunk, aug usztus 22-30 között
kerül lebonyolításra. Azután
szusszanásnyi idő nélkül mehe-

tünk a szeptember 1-6-i WA 3D
világbajnokságra, - ez kvalifikációs torna lesz. Idén sem
könnyű előteremteni a részvételhez a fedezetet. Itt szeretném megköszönni a tavalyi segítséget támogatóimnak: a Körmend Múltja, Jelene, Jövője
Alapítványnak, a Város Önkormányzatának és Török Miklós
íjász barátomnak. Utóbbi úriember az íjbeállítás nag ymestere. Ő éveken keresztül biztosította annak a lehetőségét,
hog y íjaim tökéletesen, megbízhatóan működhessenek. Az említett szponzorok nélkül nem
sikerülhetett volna a tavalyi
szép eredmény, eg yáltalán az
indulás sem. Remélem az említett, nélkülözhetetlen háttérrel
sikerül mentálisan és fizikálisan is felkészülni a kihívásokra és szép eredményeket produkálni 2015-ben is.-mondta a
kiváló íjász.

n kéki
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Újabb körmendi halhatatlanok
A Vasi Halhatatlanok Klubját
1997-ben alapította meg a
megyei napilap, a Vas Népe.
Az évek során 14 sportágból
35-en kapták meg, kiemelkedő eredményeikért, sikeres
pályafutásukért az elismerést. Tavaly karácsony előtt
két körmendi, visszavonult
kosárlabdázó,- szép gesztus
egyszerre apa és fia- Németh István (Csicsa) és fia ifj.
Németh István (Isti) részesült
a kitüntetésben.
Mindketten rengeteget tettek a körmendi kosárlabda sikereiért. Egyik
sem ismert lehetetlent, igazi húzó emberek voltak csapataikban. Megvolt
bennük a kurázsi, hogy nehéz helyzetekben is döntő momentumokat produkálva győzelemre vezessék együttesüket. Példaképek ők.
Idősebb Németh István 1972-től volt
tagja a körmendi kosárlabda csapat-

nak. Részese volt az első NBI-es időszaknak, és a fénykor beálltának,
amikor 1986/87-ben a DMTE megszerezte vidéki csapatként első ízben a
bajnoki címet. Piros-fekete színekben
293 NBI-es mérkőzésen játszott, volt
válogatott is. Isti is a Rába-partján
kezdte pályafutását. Nevelő egyesületében 250 meccset játszott az élvonalban. 2003-ban bajnoki címet, kétszer
Magyar Kupát nyert csapatával. Ezt
követően neves külföldi klubokban játszott. Előbb az olasz Benetton Treviso,
majd a szerb Nis Vojvodina, majd a lengyel Prokom Sopot csapatát erősítette.
Náluk kétszer bajnokságot, egyszer
kupát nyert. Utóbb a görög AEK
Athénnál, illetve a spanyol Menorcánál
és a Carife Ferraránál is megfordult. A
119 szeres válogatott 2010-ben még hazatért Körmendre majd két szezont
lehúzva a Szolnoki Olajban fejezte be
aktív játékos pályafutását. A plaketteket ki más, mint a korábban már a halhatatlanok klubjába választott társak,
barátok, Patonay Imre és Szlávik Csaba adta át apának és fiának. Minden
sport és kosárlabdát szerető körmendi
nevében gratulálunk az elismeréshez!
n kéki


„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta
eltelt 18 évben, 85 millió darab kuplungtárcsát, 75 millió darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.A 2015-ös évben
újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben, valamint bővítjük a termékfejlesztési
osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk pályakezdők, illetve
többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI1)
(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot szerzett kollégákat keresünk)

Déri Csaba korábbi csapata ellen vezényli
a körmendieket

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kiskerti vetőmagok teljes választéka megérkezett!
• Növényvédő- és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák, virágföld
• Zománcedények, háztartási felszerelések, üveg és műanyagáruk
• Barkács szerszámok, szegek, huzalok, vasalatok
• Fólia minden méretben
• Gumicsizmák és kerti cipők, papucsok
És minden,
• Enyvesvászon nagy választékban–mosható változatban is!
ami a ház körül kell!
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból

akinek feladata lesz:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció
elvárásaink:
• műszaki szakmunkás/szakközépiskolai végzettség (előny)
• 3-4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat
• tolómérő használat, műszaki jelölések ismerete
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés,), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.
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Felavatták Für Lajos mellszobrát

Harmincezer fiatal randevúzott a cseh fővárosban

Nemrég avatták fel Für Lajosnak, Egyházasrádóc szülöttének
mellszobrát a település református temploma előtt. Az avatón nemcsak a családtagok, barátok, ismerősök és tisztelők
gyülekeztek. Ott voltak az MDF egykori létrehozói, meghatározó személyiségei is. Így Lezsák Sándor, a parlament alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke, valamint helyettese, V. Németh
Zsolt államtitkár.

A franciaországi Taizé Közösség legutóbbi Európai találkozóját
Prága városában és régiójában rendezték meg 2014. december 29. és 2015. január 2. között a Cseh Püspöki Konferencia és
a Csehországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívására.

Lezsák Sándor a rendszerváltásról
A mellszobor előtt népes társaság tisztelgett. Az alkalomhoz
méltón elő került a gitár is, Dévai
Nagy Kamilla művésznő pengette
a húrokat. Beszédet mondott Lezsák Sándor, aki emlékezett és
emlékeztetett a rendszerváltásra,
a MDF megalakulására. De leginkább Für Lajos érdemeire, Aki
honvédelmi miniszterként tette a
dolgát az első szabad kormányban, pedig igazi tudós alkat volt. A
Nemzeti Fórum elnökét sokan
kérdezték, ő pedig felelevenített a
közös múltat.A többi között elmondta, hog y az induláskor
össznemzeti célokat fogalmazott
meg a demokrata fórum. Für Lajos
is ezt vallotta. Egy percig sem volt
kétséges a lakitelki sátorban,
hogy a magyarság megmaradása,
a nemzeti értékek és érdekek képviselete előbbre való mindenféle,
úgymond, internacionalizmusnál.
A méltóságteljes emlékezés után
Lezsák Sándor megosztotta velünk gondolatait.
- Mi maradt meg, mi maradt
ránk 1988-89-ből? - ezt a kérdést
sokszor és sokan feltették már nekem. Különböző helyeken különböző emberek dokumentálják a
múlt eseményeit. Előbb-utóbb
minden a helyére kerül. A rend-

szerváltás történetét kutató intézet és archívum, amit két esztendeje hoztak létre, vezetője lett az
MDF első alapító elnöke, Bíró Zoltán. Látom, hogy sok fiatal történész és levéltáros is üg yködik,
feldolgozva az akkori eseményeket. Gyűjtik, gyűjtjük össze azokat a dokumentumokat - ez lehet
hangfelvétel, film, röpirat, kiadvány, könyv, levelezés - amelyek
alapján a történészek majd hiteles
véleményt alkothatnak a korról.
Nem lesz könnyű dolguk, annyira
eltérnek a vélemények. Akadnak
nem is kevesen, akik azt mondják,
hogy nem is volt rendszerváltás...
Én erre azt mondom: ahogy az elmúlt ezer-ezerötszáz esztendő
távlatában is akadnak bőven ellentmondások, különvélemények,
úgy a rendszerváltással kapcsolatban is. Ez pedig természetes. A
tényen ez nem fog változtatni. Jelesül azon, hog y végül is rendszerváltás történt. Azok közé tartozom, akik ezt vallják. De hozzá
teszem: nem lett jó az a rendszer.
Lezsák Sándor e ponton hosszasan elemezte az akkori politikai
és társadalmi viszonyokat és
minduntalan egy alapvető okra jutott. Jelesül: nem volt meg az igazi
többsége, kétharmada az Antall-

szemléletű hadsereget, s bár kapott jócskán meg jeg yzéseket,
nag y türelemmel és kitartó alapossággal rakta le a független
magyar hadsereg alapjait. Voltak
csalódásai, kudarcai ahog y nekem is, másoknak is. Voltak olyan
emberek, akikben bíztunk, de
megszédítette őket a váratlan,
magas politikai pozíció. Végül elmondható, hogy sok minden megmaradt a fórumos alapértékekből.
Közte a nemzeti sorskérdések
iránt való érzékenység, vagy a népesedés, a munkahelyteremtés
problematikája. Ezek ma is aktuális kérdések. Számunkra továbbra is alapvető, hog y gazdái legyünk minden olyan magyar ügynek a Kárpát-medencében, amely
hag yományokban és időben ös�szekapcsolódik. A Nemzeti Fórum
ma is jelen van, mint a búvópatak.
Ha szükséges, akkor megnyilvánul - zárta gondolatait a parlament alelnöke.
n kozma gábor

A városért–Találkozás a civil szervezetekkel
Szokásához híven ebben az esztendőben is koordinációs fórumra
hívta a város intézményeit, civilszervezeteit és egyesületeit a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár.
A fórum két fő célja az volt, hogy
a lassan már mögöttünk álló év tapasztalatait, illetve észrevételeit
meg vitassák, valamint a következő évet terveikkel és elképzeléseikkel felvázolják a résztvevők. H.
Vörös Márta igazgatónő elmondta,
ami a leg fontosabb információ

mindenki számára az az, hogy a
színházterem teljesen átalakul
ezért a közeljövőben rendezvények lebonyolítására nem lesz alkalmas. Megközelítőleg a nyár folyamán fognak befejeződni a munkálatok, így addig más helyszínekben kell gondolkodni. A Kulturális
Központ továbbra is biztosítja a
Berzsenyi utcában található épület együttest, a városi kiállítótermet és a Sala Terrenát is.
Ezt követően a szervezetek képviselői ismertették tapasztalatai-

A bizalom zarándokútja Prágában
A zarándoklatra mintegy 30 ezren
gyűltek össze, Magyarországról körülbelül ezer fiatal érkezett. Mi az
egyik résztvevővel, a körmendi Vilics
Eszterrel beszélgettünk a cseh fővárosban eltöltött öt napról. Eszter kiemelte: -Számomra nagyon sokat jelentett ez a találkozó . Örülök, hogy
ilyen sok jó szándékú, segítőkész fiatal vett körül. Csakis pozitívan tudok
szólni az összejövetelekről, amely so-

kormánynak. Íg y félig béna kacsaként mozoghatott csupán.
- 1990-ben, az első szabad választások idején nem kaptunk lehetőséget egy igazi rendszerváltásra. Nem született kétharmados
választási győzelem. Volt egy radikális, kemény prog ramunk,
amelyet összehangoltunk az európai történésekkel. Ug yanakkor
sok mindent nem lehetett kiszámítani. Tapasztalat sem volt elég. De
mégis úg y gondolom, hog y Für
Lajos, Bíró Zoltán ,vag y Csoóri
Sándor, Csurka István, Kiss Gy.
Csaba, valamint Joó Rudolf, Csengey Dénes megfelelő történelmi
érzékkel, ritmussal bírtak. Für
Lajos bár húzódozott a politikai
szerepvállalástól, ő valójában tudós volt, azért csatasorba állt,
kormánytag, honvédelmi miniszter lett. Így ő vezényelte le a Varsói Szerződéséből való kivonulást,
amely már önmagában történelmi
tett. Aztán megszervezte az új

kat, illetve a 2015-ös évre esedékes terveiket. Ami már most biztos, hogy mozgalmas esztendő elé
nézünk jövőre is, hiszen a már hagyományosnak számító, több napos rendezvények mellett, jövőre
több egyesület is jeles évfordulót
ünnepel, amelyre nag yszabású
eseményeket terveznek. Mindezeken kívül több olyan téma is szóba
került, amely a jövőben még inkább elősegítheti a szervezetek
közötti együttműködést, valamint
az egyesületek és a városi intéz-

mények közötti kiváló kapcsolatot. A felszólalók kivétel nélkül elismerően és köszönettel szóltak
arról a munkáról, amelyet a Körmendi Kulturális Központ dolgozói végeztek a mögöttünk álló esztendőben. Ezen az estén is bebizonyosodott, hogy büszkék lehetünk
a körmendi civil társadalomra,
amely aktivitása, segítőkészsége,
színes fantáziája és tenni akarása
révén képes arra, hog y tovább
öregbítse városunk hírnevét
 n kKálmán Viktória
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rán több, nemzeti és nemzetközi barátság is született. Alois testvér (a
Taizé közösség vezetője – a szerk.) a
fiatalok nyelvén egyszerű, de lélekig
hatoló szavakkal beszélt hozzánk; a
lágy dallamok, a belső dekoráció
mind – mind segítettek az elmélyülésben, és megtanulhattuk, hogy néha
mekkora ereje van a csöndnek. – fogalmazott Eszter, aki érdeklődésünkre a napirendről is szólt:

Lakossági tájékoztó
Tisztelt Lakosság!
Körmend város Önkormányzata
előzetesen tájékoztatja a lakosságot, a „Körmend Város szennyvízcsatornázottságának fejlesztése
Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és
Horvátnádalja településrészek bevonásával” (K EOP-1.2.0/09 -112011-0030 projekt) kapcsán kiépített szenny vízhálózatra történő
rákötések feltételeiről az alábbiak
szerint:
A beruházás műszaki átadás-átvételének eljárása 2014.december
hónapban sikeresen lezárult. A
Szolgáltató VASIVÍZ Zrt a létesítményeket üzemeltetésre átvette.
A Szolgáltatási szerződés megkötésének és a rákötések menete:
2015. január-február hónapokban a szolgáltató VASIVÍZ Zrt levélben küldi ki - az Alsóberki városrészen érintett lakosokéhoz hasonlóan -, a Horvátnádaljai és Felsőberki városrész érintett lakosainak szóló tájékoztatást, hogy mi-

kor kezdhetik meg a rákötéseket
fizikailag. A rákötések szakszerűségét a szolgáltató ellenőrzi.
A rákötéskor le kell olvasni a
vízmérő órát, és a bejelentő lapon
szerepeltetni kell - egyéb adatok
megadása mellett -, ezt a szolgáltató felé beküldve kezdeményezhetik a szolgáltatási szerződés
megkötését.
Kérjük, segítsék a szolgáltató
munkáját, hogy a rákötések, és a
szerződések megkötése meg valósulhasson.
A lakossági hozzájárulás mértékéről a Képviselő-testület későbbiekben fog dönteni, a jogszabályoknak megfelelően a beruházás befejezését követően. Az Önkormányzat minden lehetséges központi
forrást igénybe kíván venni, melynek ismeretében tud felelős döntést
hozni. Ennek megtörténtét követően tájékoztatást fognak kapni az
érintettek, addig türelmüket és
megértésüket kérjük.

-Egy ilyen találkozót természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy
reggeltől estig imádkozunk. A délelőtti, kora délutáni és az esti lelki
programokon kívül rengeteg lehetőség volt beszélgetésre, ismerkedésre, kikapcsolódásra: kiscsoportos
eszmecserék, legkülönbözőbb témájú előadások, orgonakoncert, városnézés is szerepeltek a programban.
Az év utolsó estéjén közös szilveszteri mulatság volt az egyházközségekben, melyre minden nemzet egy-egy,
az országára jellemző vidám zenés
vagy táncos produkcióval, játékkal
készült. Az újév első délutánján pedig minden ország külön helyszínen

összegyűlve köszöntötte a 2015-ös
esztendőt. Hála legyen a felettébb
kedves és vendégszerető, befogadó
családunkért, és a megannyi, közvetlen és egymásban bízó, hasonló
gondolkodású fiatalért. A Taizé Közösség 2015. december 28. és január
1. között Spanyolországba, Valencia
városába hívott meg minket. Az ifjak
részvételi szándékát az is jelezte,
hogy Alois testvér bejelentését percekig vastaps és örömujjongás követte - emlékezett Eszter, aki az idegen nyelvek gyakorlásának szempontjából is nagyon hasznosnak
tartja ezeket az összejöveteleket.
n kozma gábor
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