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Körmendi Híradó
Tüdőgyógyászat, életmentés és néptánc
Dr. Liebich Linda: Azt hiszem, igazi müncheni lettem

		

11. oldal

Tartalmunkból:

Megtörtént a szociális
rendszer átalakítása
2015. március 1-jén Magyarországon a szociális ellátások rendszere átalakult. A jogalkotó az állam és az önkormányzat szociális
ellátásokkal kapcsolatos feladatait elválasztotta, amely együtt
járt a finanszírozási rendszer átalakulásával, valamint az önkormányzatok szabályozási mozgásterének változásával, bővülén 4. oldal
sével.

Vásári forgatag,
körmendi színekkel
Az Utazás szakkiállítás és vásár
több évtizedes múltra tekint
vissza. Az ideit, sorrendben a
38-adikat a Hungexpo területén
rendezték meg. A főpavilonban
hazai és külföldi standok váltotn 7. oldal
ták egymást. 

Bluesszeminárium
a pünkösdi hétvégén
Bluesimádó tehetségek, figyelem! Bluesszeminárium lesz a határon, a közeli Rábakeresztúron,
2015. május 22–26-ig. n 10. oldal

Amerikában már ötven
éve nem képeznek
órásokat
Falusi László negyvenhárom
esztendeje dolgozik órásként.
Azt mondja, a kezdetekhez képest meglehetősen átalakult a
szakma; ma már kevés a mechanikus szerkezetű óra, pedig azok
javítása igazi kihívást jelent.
n 12. oldal


Címlapunkon:
A város polgárai méltón ünnepelték
Fotó: Jámbori Tamás
március 15-ét. 
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Házi segítségnyújtás
Módosul a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodása a
házi segítségnyújtás tekintetében. Az ellátást a társulás Nemesrempehollós területén is
biztosítja, ugyanakkor Nádasd,
Daraboshegy, Halogy, Katafa,
Hegyhátsál és Hegyháthodász
esetében a Nádasdi Diakóniai
Központ végzi ezt a feladatot.

A hatékonyabb
önkormányzatért
Nemrég tájékoztatták a képviselőket az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében elnyert pályázat megvalósítása során elkészült elemzések
eredményeiről. Az önkormányzati szervezetrendszer hatékonyságát növelő intézkedések
javaslatai között szerepelnek
többek között a központosított
beszerzések, a pénzügyi informatikai rendszer kiterjesztése
az intézményekre, rossz állapotú üres lakóingatlanok felújítása. Egyhangúlag hagyták jóvá a
képviselők a temetők gondozásáról és az erdész tevékenységéről szóló beszámolókat.

Fenntartható
fejlődés
A képviselő-testület legutóbbi
ülésén elfogadták a város Fenntartható Fejlődésének Lokális
Programját (Local Agenda 21).
A program az Alsó- és
Felsőberkifalut, valamint Horvátnádalját érintő csatornahálózat fejlesztése kapcsán már
korábban elkészült és ismert
volt. Cél a környezet nagyfokú
óvása úgy, hogy az egyéni szempontok is érvényesüljenek. Kiemelt feladat a környezettudatos gondolkodás, a természeti
értékek védelme (a képviselőtestületi ülések előterjesztései
megtalálhatók az önkormányzat honlapján:
(http://ekormanyzat.kormend.hu).
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Nőnapi köszöntő a nyugdíjasklubnál

Gyógyszersegély 1 évre jár – Jön az újszülöttek támogatása

Március 8. jeles dátum a naptárban. Ezen a napon ünnepeljük ugyanis a nemzetközi
nőnapot, amelynek alkalmával
a férfiak köszöntik fel hölgy társaikat. Körmenden immáron
hagyománynak számít, hogy
Bebes István polgármester
személyesen üdvözli a város
legnépesebb civil szervezetének, a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klubnak hölgy tagjait.

Jelentős változás következett be március 1-jétől az önkormányzatok által igénybe vehető ellátások területén. Alapja a szociális törvény módosítása, amely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
feladatkörét a járási hivatalok hatáskörébe utalta, míg a február
28-ig rendszeres szociális segélyre (megszűnő ellátás) jogosultak
a járási kormányhivataloknál kaphatnak foglalkozást helyettesítő
támogatást vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatást. Megszűnt a méltányossági közgyógyellátás és a
helyi lakásfenntartási támogatás, az elmúlt évben megállapított
jogosultságok lejáratukig érvényben maradnak, az idei évben
azonban már csak február 28-ig lehetett megállapítani.

Idén a hagyományoknak megfelelően a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületében
gyűltek össze a klub hölgy tagjai,

Bebes István köszöntötte a vöröskeresztes klub szép számban megjelent hölgy
Fotók: Jámbori Tamás
tagjait 
akiket városunk polgármestere
egy szál virággal és köszöntővel fogadott. Beszédében kitért a nők
helyzetének korszakokon átívelő

A Rázsó Imre szakközépiskola diákjai adtak színvonalas zenei műsort

Rövidke történet

Szürke délután volt, a bolt mellett
haladtam. Akkoriban kezdte kön�nyekkel búcsúztatni a telet a tavasz.
Az egyhangú, csöpörgős időben egy
anyuka viharzott ki az üzletből,
nyomában két kisfia. Az asszony
megpakolt szatyra mellett csak üg�gyel-bajjal tudta a becsomagolt
édességet kibontani, végül a fogával tépte fel. A mögötte ráérősen
ballagó srácok közül a nagyobbik,
olyan iskolásforma, először az öc�cse finomságát nyitotta ki, a kicsi
kezébe adta, majd az övé következett. Mindkettő csomagolását a ke-

zében tartva majszolta a finomságot. Eközben az anyjuk hátranézés
nélkül nyomult előre, de tele szájjal
eleresztett egy hangos, barátságtalan „gyertek má!”-t. Ezalatt a csomagolófóliát eleresztette. Az a földre hullt, a gyenge szélben vizesen,
nehézkesen ténfergő lehullott falevelek közé. Ekkor a nagyobbik fiú –
az iskolásforma – rászólt az anyjára, „anya ne szemetelj, ott a kuka!”.
A nő végre megállt. Eltorzult arccal
vetette a gyermeke felé – „majd
mondd meg nekem, mit csináljak,
meg mit ne!” A fiú odaért szülője

változásaira, valamint a családban
és a férfiak életében betöltött szerepére.
– Vajon mennyiben alakult volna
másként a történelem, ha a régi
időkben a nőknek nagyobb beleszólásuk lett volna a közügyek intézésébe? – tette fel a kérdést a város
első embere. Majd gyorsan meg is
válaszolta azt: valószínűleg sokkal
kevesebb szenvedés, fájdalom és vér
jutott volna az emberiségnek. – Köszönet illet meg minden nőt, azért a
sok fáradozásért, amit értünk, férfiakért és a világért tettek – zárta
mondandóját Bebes István. Ezt követően a Rázsó Imre Szakközépiskola diákjai színvonalas zenés, verses műsorral ajándékozták meg a
nyugdíjasklub megjelent hölgyeit.
 n POH
szemetéhez, felvette és öntudatos,
de kissé szégyenkező ábrázattal az
arcán azt válaszolta, „De hát nem
szabad szemetelni, ma délelőtt is a
suli körül szemetet szedettek velünk”. Az asszony ekkor már mes�sze járt. A nagyfiú megfogta az öc�cse kezét, odamentek a hulladékgyűjtőhöz, beledobta a szemeteket,
s tempósan elindultak az anyjuk
után. Összenéztünk a fiúval, rájuk
köszöntem. Ők visszaköszöntek.
Majd eltűntek a sarkon. Mire én a
sarokhoz értem, szinte észrevétlenül megállt az eső, halovány napsugár követelt helyet magának a felhők közül.
n kéki


Jelentősen megváltozott a szociális ellátások rendszere

– Ezek a változások az önkormányzatok számára a szociális ellátórendszer átgondolását tették szükségessé
– mondta el Bebes István polgármester. – Ennek szellemében új rendelet
tervezete került a képviselő-testület
elé, amely a települési támogatás néven egységes rendszerben öleli fel az
ellátásokat – fűzte hozzá. Kiemelte a
polgármester azt is, hogy ezekhez az
ellátásokhoz nincs központi támogatás, az önkormányzat saját bevételeiből kell a forrást biztosítani, amelyre a
költségvetés kialakításakor figyelemmel voltak. A rendkívüli helyzetekre
adható támogatásokat már korábban
szabályozták önkormányzati támogatás néven, amelynek kialakult gyakorlata továbbra is érvényben marad az új
rendelet kereteiben is.
Az új rendelet biztosítja a szociális
törvény 45.§ (4) bekezdése szerinti

rendkívüli élethelyzetekre – elemi kár,
betegség, haláleset, várandós anya támogatása gyermeke megtartásához,
gyermek hátrányos helyzete, létfenntartási gondokkal küzdők megsegítése
– szóló támogatásokat, eseti jelleggel,
főszabály szerint évente 4-nél nem több
alkalommal. Kialakult annak gyakorlata is, hogy a támogatás elsődlegesen
nem pénzben jár, hanem tartozások
kiegyenlítésére szolgál, és közvetlenül
a lakást bérbeadó Városgondnokság
vagy közműszolgáltatók javára fizetik
ki. Ez rendkívüli támogatásként azt
biztosítja, hogy rendkívüli élethelyzetben senki olyan ne maradjon támogatás nélkül, aki arra rászorul.
A törvény által megszűnő támogatások esetén a méltányossági közgyógyellátás helyébe a gyógyszertámogatás lép. A jogosultsági feltételek
és a támogatási összegek változatla-

nok lesznek, az ellátás természetbeni
lenne, vagyis a családsegítő szolgálaton keresztüli beszerzése történne a
gyógyszereknek. A gyógyszertámogatás egy évre jár, felülvizsgálat után
lehet újabb egy évre megállapítani. A
lakásfenntartási támogatást a lakhatási támogatás váltja ki, amely közvetlenül a közműszolgáltatónak, önkormányzati lakás esetében a Városgondnokságnak, vagy társasházi közös költség esetén a társasháznak
kerül kifizetésre. Ugyancsak éves ellátás, amely felülvizsgálat után újból
megállapítható lesz.
Új ellátásként a fűtési időszakban
fűtési támogatás vehető igénybe a rászorulók számára, amely minden évben szeptember 30-ig nyújtható be, és
október 15-től április 15-ig állapítják
meg. Összege 8 ezer forint havonta, a
közműszolgáltató számára közvetlenül folyósított, egyedi fűtés esetén elszámolási kötelezettséggel terhelt
lesz az ellátás.
Szintén új forma lesz az újszülöttek
támogatása, amely alanyi jogon jár a
Körmend közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező szülők
számára, amennyiben az újszülött
anyakönyvi kivonatának és a szülők
körmendi állandó lakcímének (gyermek születésének időpontjában érvényes) bemutatásával kérelmezik. Továbbra is élni fog a temetési segély és a
köztemetés, utóbbi elrendelését a polgármesterre ruházza a rendelet. A kivételes méltánylást érdemlő körülmé-

Bebes István tájékoztatott a szociális
rendeletről
nyek esetén jövedelem- és vagyoni
helyzettől függetlenül is nyújtható támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40, különleges méltánylást igénylő esetben 70
százalékáig.
Bebes István hangsúlyozta, hogy a
rendelet elfogadásával az önkormányzat továbbra is széles körű felelősségvállalást vállal a városban élő nehéz
helyzetben levő emberekért, az ellátások körét, és a ráfordított összeget is
növelve. A beterjesztett rendeletet a
képviselő-testület egyhangúlag, 11
igen szavazattal támogatta.  n Kor

A gimnázium csatlakozott a Fény Nemzetközi Évéhez
A fény kiemelten fontos szerepet játszik életünkben, ezért az UNESCO
2015-öt a Fény Nemzetközi Évének
nyilvánította. A hozzá kapcsolódó eseménysort az Európai Fizikai Társulat
kezdeményezte, s megszerezte az
ENSZ és az UNESCO támogatását,

majd világeseménnyé emelte a kezdeményezést. Kroó Norbert fizikus, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja
vállalta a hazai védnökséget, és felhívta az iskolák figyelmét a programra.
A fény „természetének” vizsgálatával foglalkozó több kutatás is évfordu-
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Molnár Eszter tanárnő nyitotta meg a Fény Évét

lós ebben az évben, ezért lett 2015 a
Fény Nemzetközi Éve – tudtuk meg
Molnár Esztertől, a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium kémia szakos pedagógusától, aki úgy gondolta,
hogy a gimnázium is csatlakozzon a
programhoz, mivel a fény és a kémia
közötti kapcsolat jelentős. A nyitórendezvény az iskola galériájában volt.
Molnár Eszter tanárnő bevezető előadása, kísérletei és elgondolkodtató
felvetései olyan roppant hétköznapi
kérdésekre is segítettek választ találni, mint például, hogy miért világít a
gyertya, ha meggyújtjuk. A helyesen
válaszolók – akik tudták, hogy azért,
mert izzó szénszemcsék vannak a
lángban – egy bagoly alakú gyertyát
kaptak ajándékba.
Ezen a délutánon az is a figyelem
fókuszába került, hogy a fény nemcsak
a tudomány, hanem a művészetek világában is fontos forrás. Ezt bizonyította

Czene Kristóf 13. osztályos tanuló szavalata, aki fény ihlette saját költeményét adta elő. Majd a 9. évfolyam két
diákja tartott prezentációval egybekötött előadást. Szájer Dominik a világítás történetét, Tornyos Ádám a
fényszennyezés környezetvédelmi és
élettani problémáit mutatta be a hallgatóságnak. A résztvevők nagy kíváncsisággal várták az örömtűz, azaz
a görögtűz gyújtását az udvaron. Így
aztán a Kölcsey-szobor különleges
fénymegvilágítása közepette a körmendi gimnáziumban hivatalosan is
megnyitották a Fény Nemzetközi Évét.
Az előadások anyagát az iskola aulájában felállított tárlókon kiállították,
így az a gimnazisták és az intézménybe látogatók számára a későbbiekben
is újraolvasható, megnézhető. A rendezvényt fényjelekkel megvalósított
morzézás zárta Faragó Zsombor és
Fülöp János közreműködésével. n tm
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A szociális ellátások 2015. március 1-jét követő változásának szabályozása

A Brenner-gyilkosság hátteréről

Megtörtént a szociális rendszer átalakítása

Beszélgetés a kommunizmus áldozatainak emléknapján

2015. március 1-jén Magyarországon a szociális ellátások
rendszere átalakult. A jogalkotó az állam és az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatait elválasztotta,
amely együtt járt a finanszírozási rendszer átalakulásával,
valamint az önkormányzatok szabályozási mozgásterének
változásával, bővülésével.
2015. március 1-jével a jegyzőktől
a járási hivatalokhoz került az aktív
korúak ellátásának megállapítása
elnevezésű támogatási forma.
A támogatás célja, hogy a mindennapi megélhetéshez segítséget biztosítson az ügyfeleknek és családjuknak, akik nem vagy nagyon alacsony
jövedelemmel rendelkeznek.
Az aktív korúak ellátásán belül
két jogcímen kaphatnak majd pénzbeli támogatást az ügyfelek: az
egyik az eddig is ismert foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a másik
pedig az új típusú ellátási forma, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lesz. Erre azon
személyek lesznek jogosultak, akik
egészségkárosodottak, vagy 14 éven
aluli gyermekük napközbeni felügyeletét megoldani nem tudják.
2015. február 28-ig a jegyzők az
aktív korúak ellátásán belül két ellátási típust állapíthattak meg: a már
említett foglalkoztatást helyettesítő
támogatást és a rendszeres szociális
segélyt. Ez utóbbi ellátási forma
2015. március 1-jével megszűnt, és
azok az ügyfelek, akik 2015. március
1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak, a jövőben foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatást
kaphatnak.
Fontos, hogy az eddig rendszeres
szociális segélyre jogosult ügyfelek
továbbra is megkapják a pénzbeli tá-

mogatást, csak az más jogcímen kerül folyósításra.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a
változással kapcsolatban az ügyfeleknek teendőjük nem volt, az eddigi
jogosultságukat a jegyzők 2015. február 28-ig felülvizsgálták, és részükre megállapították az új szabályozás
szerinti, megfelelő támogatást.
A 2015. február hónapra járó, foglalkoztatást helyettesítő támogatást
és rendszeres szociális segélyt 2015.
március 5-ig a települési önkormányzatok folyósították, azonban a
2015. március hónapra járó – április
5-ig esedékes – támogatási összegek
kifizetéséről már a Kormányhivatal
gondoskodik fizetési számlára utalással vagy postai úton.
2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátását már a járási hivataloknál és a járási hivatalok települési ügysegédeinél lehet kérelmezniük az ügyfeleknek.
A körmendi járásban a hatáskörbővülés kapcsán kezdettől fog va
kiemelt figyelmet fordítottunk arra,
hogy gyorsan és eredményesen tudjuk megoldani az új feladatot.
A gördülékeny átmenet érdekében felmértük a jegyzők által intézett ügyek számát, az ellátásra jogosultak körét, áttekintettük az elmúlt két évben – a jogosultságok intézése során – keletkezett ügyiratok számát, nagyságrendjét.
2015. március 6-ig kellett átvennünk a körmendi járásban lévő 7

A változásokról Gombásné Nardai Ibolya, a Körmendi Járási Hivatal vezetője
Fotó: Jámbori T.
tájékoztatta olvasóinkat 
közös önkormányzati hivatal jegyzőjétől az aktív korúak ellátása tárgyában folyamatban lévő ügyeket.
Bár a felülvizsgálatról a jegyzők az
ügyfeleket értesítették, a járási hivatalnak azonban jogszabályi kötelezettsége, hogy a hatáskörváltozásról minden érintett ügyfél értesítést kapjon.
A járási hivatalok március első
hetében az egész megyét tekintve
több ezer üg yiratot vettek át. A
Körmendi Járási Hivatal vonatkozásában a hét közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 46 településről összesen 386 darab ügyirat
került átadásra, átvételre és feldolgozásra.
Ezen felül 25 db új kérelem érkezett 2015. március 9. napjáig. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatás továbbfolyósításáról a járási
munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági bizonyítvány alapján 44 esetben született döntés.
Ezen munka eredményes elvégzése érdekében humánerő-átcsoportosítás mellett munkatársaink

részére egységes módszertani útmutatókat készítettünk, szakmai
napokat, belső képzéseket tartottunk, így elmondható, hogy mind a
települési ügysegédek, mind pedig
a szociális ügyintézők felkészülten hajtották végre a feladatot.
Annak érdekében, hog y a megye, a járás minden pontján elérhetőek leg yenek a járási hivatalok, minden járásban bővítettük a
települési ügysegédi rendszerünket, így 2015. március 1-jétől a megyében 152 településen 51 települési ügysegéd munkatársunk várja az ügyfeleket. A körmendi járás
46 települése esetében 29 helyszínen tartunk üg yfélfogadást települési ügysegéd által. Az őriszentpéteri kirendeltségen állandó ügysegéd tart ügyfélfogadást. Az ügysegédi ügyfélfogadásokon kívül a
Járási Hivatal székhelyén szociális üg yintézők naponta üg yfélfogadási időben állnak az ügyfelek
rendelkezésére.
n Gombásné Nardai Ibolya


A kommunizmus áldozatainak emléknapját az Országgyűlés 2000-ben hozott határozata értelmében február 25-én
tartjuk. Az emléknap alkalmából szervezett beszélgetést
másnap a Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesülete
és az intézmény Az egyházüldözés és áldozatai a kommunista diktatúrában címmel.
A rendezvényen az iskola két öregdiákját, Nagy Gábor irodalomtörténészt, József Attila-díjas költőt, a Hitel
főszerkesztőjét és Soós Viktor Attila
történészt, hittanárt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját kérdezte Laczó
László, a gimnázium történelem szakos tanára.
Laczó Tamás intézményvezető a diákságon kívül a városlakók érdeklődésére is számot tartó rendezvény
elején elmondta, hogy a tanórai megemlékezésen túl hitből és meggyőződésből egyaránt fontosnak tartják az
öregdiák egyesülettel karöltve olyan
személyek meghívását, akik egy sajátos témában személyes kutatást végeznek.
Ezúttal a Brenner-g yilkosság
hátterét, indítékait és bizonyítékait
kutató ismereteikről beszéltek a
meghívottak. Brenner János
rábakethelyi káplánt 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka
megtámadták és több késszúrással
véget vetettek életének. A brutális

lány magas volt. Füstölt és telefonált, okostelefonján. És haladt a biciklijével, elég jó tempóban. Én is
leszorítottam a fejemet, magam elé
nézve, a szél a hópihéket az arcomba vágta. Északi irányba haladtam
gyalog, úgy, mint az ifjú nő bringájával. Fékcsikorgásra, dudálásra
kaptam fel a fejemet. A kerékpáros
ugyanis a kereszteződéshez ért –

minő csoda, rajta kívül más is közlekedett az úttesten! Két autós is csóválta a fejét, de hát az amazon egy
kényszeredett mosollyal fékezett,
leállt, odabólintott az autósoknak
és felpattant, haladt tovább úti célja
felé. A magam részéről örültem,
hogy nem lett baj, s hogy a férfi sofőrök a tünemény láttán nem gurultak
nagyon dühbe. Én a csuklyája miatt

Ambrus Ferenc rozsnyói tanár volt a vendége a Várostörténeti Akadémia legutóbbi rendezvényének. Előadása
az Andrássyakról, azaz egy felvidéki főúri család irodalmi
vonatkozásairól szólt.

hivatalvezető

nem láttam az arcát, jó eséllyel bűbájos teremtmény lehetett, hogy az
autós férfiak nem csináltak nagyobb ügyet a dologból… Pedig egy
hajszálon múlt, hogy aznap este
több család nem bánattal tért nyugovóra. Mindössze azért, mert vannak, akik felelőtlenül, meggondolatlanul közlekednek. És ez aztán szon kéki
morú. 

A képen: Nagy Gábor, Laczó László, Soós Viktor Attila
latok Történeti Levéltárában, hanem
egészen véletlenül Budapest Főváros
Levéltárában talált meg. Az ezeroldalas nyomozati iratanyagot nem a megfelelő helyen őrizték és hiányzott belőle a család és a papok tanúvallomása.
Továbbá az ügyben a szentgotthárdi
rendőrségnek kellett volna eljárnia, de
a nyomozást 24 órán belül leállították,
és Szombathelyről rendeltek ki két
nyomozótisztet. A sajátságos intézkedések, a meghamisított jegyzőkönyvi
adatok és a halált okozó késszúrások,
az elszenvedett sérülések és a holttest
megbecstelenítése egyaránt azt valószínűsítik, hogy a pártközpontból
megrendelt gyilkosság és koncepciós
per történt a Brenner-ügyben.
Soós Viktor Attila végezetül arról
beszélt, hogy Császár István kör-

Fotó: Jámbori T.

mendi káplánnal együtt 90 tanút
szólaltattak meg, akik ismerték
Brenner Jánost. Ezek a feljegyzések
is részét képezik annak a mintegy
900 oldalas életösszefoglaló anyagnak (a teológus és történész szakértők által összeállított Brenner-életrajz mellett), amit tavaly novemberben eljuttatott Rómába a szombathelyi egyházmegyei hatóság. Ha ezt
elfogadják, akkor a bíborosok testülete elé kerül Brenner János boldoggá avatásának ügye. Soós Viktor
Attila bízik abban, hogy a 2003-ban
boldoggá avatott BatthyányStarttmann László után hamarosan
újabb boldogot avathatnak az egyházmegyében, a kommunizmus áldozatául esett Brenner Jánost.
n Takács Marietta


Az Andrássyak szerepe a magyar irodalomban

Tüneményes kaland a közúton
Alkonyodott. A szürkületben egy
kerékpáros fiatal hölgy tekert. Fején csuklyás kabátjának szőrmés
változata, minimális kitekintést,
hallást biztosítva viselőjének. Közben cigarettázott. Mindeközben telefonált. Éles szél fújt, repkedett a
hó. Nem voltak ideálisak a feltételek
a közlekedéshez, de hát akinek kell,
az megy. Így vagy úgy. Szóval: a

papgyilkosságról könyv és dokumentumfilm is készült.
Nagy Gábor 2009-ben elnyerte a
Barankovits István Alapítvány irodalmi ösztöndíját, ennek köszönhetően
jelent meg 2009-ben Ki a konkolyt vetette című regénye. A szerző – mint elmondta – az interneten fellelhető
anyagokat végigolvasva 23 hasonló
esetre bukkant, amelyekben a papokat emberi méltóságukban és papi hivatásukban egyaránt megalázták, sajátos „módszertant” követve. Ezek
után írta meg fiktív történetét arról a
60-es évek végi rejtélyes ügyről, amikor is egy nyugat-magyarországi falu,
Vadaskend káplánja brutális gyilkosság áldozata lesz. A könyv fülszövegében olvasható az alábbi idézet: „Az Istent szeretõknek minden a javukra
válik.” Brenner János rábakethelyi
káplán † 1957.
Soós Viktor Attila kifejtette, hogy
kutatásaihoz rendőrségi iratanyagot
keresett a Brenner-gyilkosságról,
amit nem az Állambiztonsági Szolgá-

Ambrus Ferenc adott elő a Várostörténeti Akadémián

A Várostörténeti Akadémia legutóbbi előadásának most is a Polgármesteri Hivatal nagyterme volt a helyszíne.
A közönséget dr. Vörös Ottó nyelvész
professzor, a Csaba József Honismereti Egyesület elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy az est előadója, Ambrus
Ferenc tanár a szlovákiai Rozsnyóról
érkezett városunkba. Az ottani lokálpatriótáknak ugyanazt jelentik az
Andrássyak, mint a körmendieknek a
Batthyányak. A Batthyányak földesurak, az Andrássyak iparbárók voltak. Ők szállították például a Lánchíd
építéséhez a vasat, és a XIX. század
nagy vasútépítkezéseihez is. A honismereti egyesület tagjai felvidéki útjuk
során ismerkedtek meg Ambrus Fe-

renccel, azóta tart a kapcsolat. A rozsnyói tanár azzal kezdte előadását,
hogy röviden ismertette mindazt, amit
Rozsnyóról és Gömörországról tudni
érdemes. Ezután fotókat osztott ki a
krasznahorkai várról, aminek 2010ben leégett a tetőszerkezete, és máig
nem építették újjá. Arra kérte hallgatóit, hogy tervezzenek, rajzoljanak új
tetőszerkezetet a várra. Elmondta,
hogy Gömörország és Palócföld azonos egymással, és valójában ott kezdődik a Felvidék, amit sokan tévesen
Szlovákia teljes területével azonosítanak. Körmend és Rozsnyó nagyon távolról úgy kapcsolódik egymáshoz,
hogy házasságok révén közel száz
évig volt kapcsolat az Andrássyak és a
Batthyányak között. Az Andrássyak
betléri kastélyának tizenötezer kötetes könyvtára máig nincs feldolgozva,
ez a feladat a remények szerint jó volna, ha egy fiatal magyar könyvtáros
muzeológusra várna. Gyöngyösi István (1629–1704) a legnépszerűbb köl-

tője volt korának, és tíz évig szolgálta
a krasznahorkai Andrássy családot,
dicső cselekedeteiket műveiben örökítette meg. Andrássy Istvánról, a Lőcsét védő hős kurucról, az Andrássyak
egyik legismertebb figurájáról csupa
szépet írt Jókai. Andrássy Manó Kelet-Indiában járt, utazásait könyvben
örökítette meg. A kiegyezés utáni első
magyar miniszterelnök, Andrássy
Gyula életét Wertheimer Ede történész vetette papírra. Károlyi Mihály
felesége Andrássy Katinka volt, aki
életrajzát két kötetben jelentette meg
„Együtt a forradalomban” és „Együtt
a száműzetésben” címmel. Nővérének,
Andrássy Ilona grófnőnek első világháborús naplója „Mindennek vége!”
címmel került az olvasók kezébe. Az
Andrássyak mauzóleumáról tíz évvel
ezelőtt adtak ki egy könyvet.
Ambrus Ferenc előadása végén hos�szú felsorolást tartott mindazokról a
könyvekről, amelyek az Andrássyakkal
n Csihar Tamás
foglalkoznak. 
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Körmendi Híradó

Csökken a gyermeklétszám, mégis többen tanulnak az iskolában

– Nagy öröm és kihívás ez számomra. Szakmailag jól felkészült, tapasztalt pedagógus kollégákkal és olyan
támogató szülői körrel dolgozhatok
együtt, akik nagymértékben segítik a
munkámat. Célom az, hogy iskolánk
minél jobban megfeleljen a partnerei
elvárásának: tanulóknak, szülőknek,
fenntartónak, működtetőnek – mondta
az intézményvezető, majd az oktatás
technikai feltételeiről tájékoztatott: –
Iskolánk épülete három szinten ad teret az oktatásnak-nevelésnek. Az épülethez csaknem 3000 négyzetméteres
sport- és játszóudvar tartozik. A felújított sportpályák tág teret adnak a
megnövekedett számú testnevelésórának, a szabadidős tevékenységeknek.
Termeink jól felszereltek, a kor követelményeihez igazodva olyan eszközök, mint a digitális táblák is megtalálhatóak bennük. Nevelőink szívesen
használják ezeket és jól ötvözik a hagyományos, bevált módszerekkel. Oktatásunkat szaktantermek segítik: a
könyvtár, a tornaterem, a tornaszoba,
a művészeti, a természettudományi,
az informatikai, a technika szaktanterem mellett megtalálható a nyelvi
labor és van még két fejlesztő terem is.
A korábbi években önkormányzatunk
finanszírozásával és támogatásával
részleges felújítás történt az épületben. Így a fűtés és az elektromos hálózat korszerűsítésére is sor került. Legutóbb 2014-ben a könyvtárunk, majd
év végén a természettudományi termünk is megújulhatott a működtetőnk
támogatásával. A fenntartónkon és
működtetőnkön kívül nagyon sok segítséget kapunk a szülői körből, az
alapítványunktól, a Körmenden működő vállalkozásoktól, nagyvállalatoktól. A szülőkkel összefogva a terveink között szerepel udvarunk parkosítása, egy még kellemesebb szabadidős
tér kialakítása – sorolta az intézmény
vezetője.
Kevés iskola mondhatja el, hogy a
csökkenő gyermeklétszám mellett
növelni tudja a tanulók számát. Az

Olcsai ilyen iskola. – Nagyon örülünk
annak, hogy az utóbbi négy évben tanulóink száma emelkedett, szívesen
választják iskolánkat az óvodát befejező gyermekek szülei. Úgy gondolom, mindez az intézmény falai között
folyó magas szakmai színvonalat
közvetítő oktatásunknak, gyermekeink elfogadásának, tiszteletének,
szeretetének, népszerű képzési programunknak és sikeres beiskolázási
tevékenységünknek köszönhető. Első
osztályos tanulóinkat szeretettel, türelemmel neveljük és oktatjuk, pozitív
értékelést alkalmazunk, és elég időt
hagyunk az óvodás-iskolás kor közti
átmenetre, az iskolai élet szokásrendszerének kialakulására. Tanítóink nagy szakmai tapasztalattal, kiváló nevelési érzékkel, empátiával
rendelkeznek, gyermekszeretetük,
türelmük, kedvességük, gyermekekhez való viszonyuk példaértékű. Jelenleg a 330 ide járó gyermek 15 osztályban tanul. Intézményünk jól és
eredményesen működő, városszerte
megbecsült iskola. A változásokra
pozitívan reagálni képes, tapasztalt
nevelőtestületünk mindent megtesz,
hogy így is maradjon. 31 pedagógus, 4
óraadó és egy könyvtáros kollégánk
dolgozik nap mint nap tanulóink sikeréért. Nagy hangsúlyt helyezünk
nyelvi képzésünkre, az idegen nyelvek emelt szintű oktatására. Emellett
fontosnak tartjuk az informatikai
tartalmak közvetítését, az alapkompetenciák elmélyítését, a tehetséggondozást, a segítségadást, a felzárkóztatást az egyéni fejlődési ütemben
haladók számára is. Csaknem 20 éve
foglalkozunk sajátos nevelési igényű
tanulóink fejlesztésével, akiket
gyógypedagógusaink, fejlesztőpedagógusaink nagy szakértelemmel látnak el. Úszásoktatásunk órarendi
keretben a 2., 5., 7. évfolyamon osztályonként heti 1–1 órában van – mondta Fazekasné Mittli Piroska, majd a
képzési programjuk legfontosabb
tudnivalóit ismertette:
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Bebes István: Ez nagy megtiszteltetés és siker

Olcsai, a sokszínű kompetenciafejlesztés színtere
Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola jogelődje 1948-ban
kezdte meg a működését mint katolikus leányiskola, a Szent
Erzsébet-templom szomszédságában. 1961-ben került az akkor újonnan megépített „várkerti” épületbe, majd 1979-ben
a jelenlegi helyére a Thököly utcába. Az intézmény 1987-ben
vette fel városunk díszpolgárának, Olcsai-Kiss Zoltán őrségi
születésű szobrászművésznek a nevét. Fazekasné Mittli Piroska
2013 augusztusától vezeti az intézményt, amelynek kilenc
évig az igazgatóhelyettese volt.

magazin

Körmendi Híradó

Vásári forgatag, körmendi színekkel
Az Utazás szakkiállítás és vásár több évtizedes múltra
tekint vissza. Az ideit, sorrendben a 38-adikat a Hungexpo
területén rendezték meg. A főpavilonban hazai és külföldi
standok váltották egymást. Első ízben sikerült Vas megyének önállóan kirukkolnia, s a kiállítótérben ott volt a
Batthyány Örökségközpont is.

A szülők angol és német, valamint francia nyelvet is választhatnak
– Intézményünk sajátos képzési
programot kínál a tanulóinak. A szülők angol és német nyelvet választhatnak első osztálytól a gyermekeiknek,
amelyet magasabb óraszámban tanulnak alsó tagozatban. Felső tagozatban
a képzés különválik, és ez Körmenden
csak az Olcsaiban van így. Két képzést
kínálunk: választható a nyelvi képzés,
ahol az idegen nyelvet heti 5 órában
tanítjuk; vagy a képességfejlesztő képzés, ahol heti 3 óra idegen nyelv mellett
az alapkompetenciákat erősítjük. Lehetőség van második idegen nyelv tanulására is szakköri keretek között:
kínálatunk kiegészül a francia nyelvvel. Az idegennyelv- és a matematikaoktatásunk eredményességét növeli,
hogy a felső tagozatban 14–15 fős csoportokban tanítjuk gyermekeinknek a
tantárgyakat – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, aki a szabadidős lehetőségeket is megemlítette:
– A tanulás, tanítás mellett színes,
változatos élet jellemző iskolánkra.
Délután választható sportkörök, szabadidős tevékenységek, énekkar, közösségformáló iskolai és osztályprogramok várják a gyermekeinket. Lehetőség van gyógytestnevelés igénybe
vételére is. A sportban megyei és országos eredményekkel is büszkélkedhetünk. Minden évben erdei iskolába jutnak el a negyedikesek. Bekapcsolódtunk a Határtalanul programba: tavaly
a Felvidéken jártak tanulóink. Diákjainknak lehetőségük van idegen nyelvi
táborban, anyanyelvi környezetben
gyakorolni a német, az angol nyelvet.
Idén a németországi Oberreute-ba indulnak. Mindezen adatok és sok más
információ is megtalálható iskolánk
honlapján, az olcsai.kormend.hu-n, melyet naprakészen, nagy gonddal szerkesztünk, készítünk – hallottuk, majd a
szakmai munka színvonaláról is szó
esett, amire nagyon büszkék lehetnek
az iskola tanárai, diákjai és támogatói.
– Szakmai munkánk színvonalát jelzi, hogy évekre visszamenőleg tanulóink magasan az országos átlag felett

teljesítettek a kompetenciamérésen,
úgy matematikából, mint szövegértésből. A tagozatos képzésben részt vevő
tanulók több mint fele tesz le államilag
elismert alapfokú nyelvvizsgát a 8. tanévben. Állandó résztvevői vagyunk a
különböző tanulmányi versenyek megyei döntőinek, német és francia tanulmányi versenyek országos döntőinek.
Tavaly országos 1. (francia) és 14. (német) helyezést szereztek diákjaink.
Eredményes az informatikaoktatásunk is. Tanórán, valamint 5. évfolyamtól választható szakköri keretek között
is tanítjuk. Az utóbbi évek statisztikája
alapján a végzősök 50–60 százaléka
tett le legalább ECDL START vizsgát,
de gyakori a FULL (7 modulos) eredményes vizsga is. Büszkék vagyunk,
amikor középiskolából visszalátogató
gyermekeink arról számolnak be, hogy
jól megállják a helyüket, támaszkodhatnak az itt megszerzett ismeretekre.
Nagy lelkesedéssel kapcsolódunk be
olyan jellegű pályázatokba, amelyek
növelik tanulóink és szüleik elégedettségét, és hosszabb távon gyarapítják a
diákok kompetenciáit. Ebben a tanévben egy komplex egészségfejlesztési
programot kínáló eseménysorozaton
veszünk részt. Végzős tanulóinkat az
első helyre megjelölt középiskolába jellemzően felveszik. Népszerű a két tannyelvű középiskola választása – érvelt
az iskola vezetője, majd szólt arról is,
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése is a feladataik
közé tartozik:
– A Hunyadi utcai épületben működik
az intézményegységünk. Ott gyógypedagógusok látják el azokat a sajátos
nevelési igényű gyermekeket, akik ebben a képzési formában vagy ebben az
iskolatípusban tudnak eredményesen
előrehaladni a tanulmányaikban. Korszerű eszközpark – digitális táblák, tanulói notebookok, fejlesztő eszközök –
segítik a tananyag elsajátítását és a rehabilitációs, habilitációs foglalkozások
eredményességét – hangsúlyozta Fazekasné Mittli Piroska.

– Ez nagy megtiszteltetés és siker
– mondta el Bebes István polgármester, aki több látogatóval is elbeszélgetett. Mint mondta, a lényeg azon van,
hogy vigye el Körmend, s vele a
Batthyányak hírét a nagyvilágba a
vásár. S miközben többen megkóstolták a grófi tortát, lapozgatták a kiadványokat, rövid sétát tettünk a vásárban a Körmenden is utaztató Mátyás Tiborné Ibolyával, a Gabbiano
Travel utazási iroda vezetőjével. A
legnagyobb területen Törökország
rendezkedett be, de több egzotikus
afrikai állam is felvonult. A Magyar
Fürdővárosok Szövetsége standjánál
Szabó Zoltán titkár jóféle balatoni
borral kínált, s egy gyors menedzsermasszázst is igénybe vehettünk. A

séta végén a szakember így összegzett: – Minden évben egy picit ös�szébb megy a vásár, érezhető az internet hatása. Leginkább a személyes kapcsolatok ápolásán, az új termékek bemutatásán van a hangsúly,
az üzletek jó része már a világhálón
köttetik. Személy szerint nagyon
örülök a körmendi stand sikerének,
mert, ha szabad így mondani, a Batthyány Örökségközpont jól eladható
turisztikai termék. E városból is vannak kedves vendégeim, törzsutasaim,
csoportjaim. Ha megnyílik a Batthyány Örökségközpont, bizonyára
útba ejtjük majd – fogalmazott a
szombathelyi iroda vezetője.

n kor

Bebes István polgármester Körmend díszpolgárával, Erwin Schmitz-cel a Batthyány
Örökségközpont standjánál

Fotók: Kozma Gábor

A vasi standon a celldömölki színeket Grünwald Stefánia képviselte

Kedves vásári jelenet a belföldi kiállítóknál

Egzotikus afrikai országok is kiállítottak a budapesti turisztikai szakvásáron
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Bebes István mondott beszédet – Néptánc, lovas forgatag, színvonalas kulturális műsor a Szabadság téren

Március 15-ei ünnepség a Batthyányak városában
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján
több száz körmendi emlékezett a Szabadság téren. Az ünnepségen Majthényi László helyett Bebes István polgármester
mondott beszédet, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke ugyanis
betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Március 15-én minden évben megélénkül a város főtere, idén sem volt ez
másként. A hideg ellenére több százan
gyűltek össze emlékezni az 1848-as
márciusi ifjakra és a szabadságharc
hőseire. Először a Kölcsey Ferenc
Gimnázium diákjai adtak zenés műsort, felidézve az 1848-as esztendő kiemelkedő történelmi és irodalmi alakjait, valamint a fontosabb eseményeket.
Bebes István polgármester ünnepi
szónoklatában kiemelte, hogy március 15-e hazánk egyik olyan ünnepe,
amikor nem vereségre emlékezünk,
hanem a reményteli kezdetet, a magyar történelem egyik legfelemelőbb
pillanatát ünnepeljük. Véleménye szerint március 15-e egy ígéretes jövő nyitányaként jelent meg nemzeti történetünkben. A márciusi forradalmi ifjak
szívében a szabadság és függetlenség
reménye és az összetartozás öröme
volt jelen.
Az ünnepi beszédben az is elhangzott, hogy a reformkorban sokat és
látványosan fejlődött az ország, több
nagyszerű alkotás született akkor: a
Lánchíd, a Nemzeti Színház, a Magyar
Tudományos Akadémia, amelyek
mind a kor fényességét hirdetik egészen napjainkig. A nemzeti kultúra

gazdag tárháza jött létre, amelyre méltán büszke nemzetünk. Az újításokhoz, a változásokhoz szükség volt hitre, bátorságra és összefogásra, amely
a kor nagyjaiban megvolt, és ez példa
lehet a ma élő utódok számára.
Nem Magyarországé volt az első
szikra, Bécsben és Párizsban, Olasz-
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országban és a német államokban is
ekkor támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai. S mégis, egy év
múlva „Európa csendes, újra csendes”
volt – csak a mi hős elődeink maradtak
egyedül talpon, akik emelt fővel helytálltak, sikeresen védték szabadságu-

kat a császári és cári seregek nyomasztó túlerejével szemben is. Mindez
azért, mert a márciusi ifjak felismerték
azt a pillanatot, amikor megteremthetővé és sikerre esélyessé vált a forradalom, tévutak, túlkapások és kisiklások nélkül – mondta a polgármester.

A szónoklat után zenés műsor következett, Pál Kriszta, Domby Bertalan és Svertsits Tamás közreműködésével. Végül a Béri Balogh Ádám
Néptáncegyüttes műsorát láthatta a
közönség, Korbacsics Tibor erre az
alkalomra összeállított koreográfiája
méltó zárása volt a városi megemlékezésnek.
A kulturális műsorok után koszorúzás következett. A politikai pártok
tagjai, a városvezetők, az intézmények vezetői és a különböző civil csoportok helyezték el a megemlékezés
koszorúit Kossuth Lajos szobránál,
valamint a szabadságharc körmendi
honvéd hőseinek emléktáblájánál. A
nemzeti megemlékezésen közreműködtek a város civil csoportjai, a Városi Fúvószenekar és a Batthyány
Lovasbandérium. 
n tóth judit
Fotók: Jámbori T amás

Majd hozzátette, hogy a magyar forradalom nem szokványos eseménysor
volt Európa történelmében, mert sohasem tért le a törvényes útról. A magyar
nép történelme során sokszor bizonyította, hogy van hite, kész tenni hazájáért, és képes megvívni mindennapi

A szélnek kitett Kossuth-szobor
A Kossuth-szobor a Szabadság tér
meghatározó eleme – mondta Móricz
Péter, a Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum igazgatója. Az intézményvezető azt is hozzátette, hogy a
forradalom kormányzójának tisztelete már életében elkezdődött, halála
után röviddel kultusszá alakult.
Kossuthról 1896-ban utcát neveztek el, a századforduló táján pedig az
országos mozgalommá terebélyesedő szoboremelés hullámai is elragadták Körmend polgárait. Az ötlet
Kossuth születésének centenáriumi
ünnepségén fogalmazódott meg,
majd 1905-ben szoborbizottság alakult, s megindult az anyagiak előteremtése. Az egész alakos szobor elkészítését Horvay János fővárosi
művész vállalta, a talapzatot az
ugyancsak neves, vasi születésű
Tóth István tervezte, építette meg. A
szobor helyét a hercegi lovarda előtt
jelölték ki. A készre öntött művet
ugyan tévedésből Kőszegre szállították, de 1907. október 6-án, Kossuth
Ferenc kereskedelmi miniszter je-

küzdelmeit saját és hazája érdekében.
A történelmi sorscsapások után mindig kész volt újraépíteni országát, és
hittel építeni jövőjét. A szónok szerint
éppen ez 1848. március 15-e legfontosabb üzenete. Ha nehéz körülmények
között is, de meg kell vívni a mindennapok harcait, hiszen a jövő építésének, a célok elérésének sikeressége
csakis azon múlik, mennyire tudunk
együttműködni, összefogni.
Az ünnep mindig tükröt tart elénk:
belepillantva nem kerülhetjük el, hogy
önmagunkat is lássuk. Ezért önfeledten ünnepelni és méltón megemlékezni csak tiszta lelkiismerettel lehet.
Nemzeti ünnepünk tiszta lelkiismeretet követel tőlünk. Azt, hogy végiggondoljuk, mit tettünk vagy éppen mit
mulasztottunk el megtenni nagyobb
közösségünk, a nemzet érdekében –
mondta végül Bebes István.
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lenlétében Körmenden avatták fel a
„tündérkerttel” övezett, Vas megyében máig egyetlen egész alakos Kossuth szobrot – mondta a több mint
száz évvel ezelőtt történt eseményekről Móricz Péter.
„Áll a szobor, él az emlék” – kezdte
szónoklatát az avatási ünnepségen a
Kossuth fiú, s hatalmas tömeg hallgatta lelkes szavait. Az akkori ünnepségen Barabics Ferenc városbíró
vette át a szobrot a város nevében:
„Boldog lesz a város, ha annak őrizetét gondjai közé számíthatja. Átves�szük és megőrizzük vele együtt azt a
hazaszeretetet is, melyet a nagy Kossuth szobra kifejez, s ide jövünk magunk, ide hozzuk gyermekeinket,
hogy megtanuljuk mindannyian, hogyan kell a hazáért küzdeni, szenvedni.”
A körmendi Kossuth-szobor – a
Dunántúl első, egész alakos bronzszobra – nagy rutinnal megoldott
mestermunka, ami nem meglepő, hiszen Horvay pár esztendő alatt tizenegy darabot készített e témakörben.

Szinte azonos sémát követett, csak
egy-egy mozdulatot, részletet módosított. Szobrunk „szélnek kitett” változat, amit a lobogó köpeny és a kis
hajtincs igazol. Egyébként a kormányzót szokásos pózban látjuk,
magyaros, zsinóros atillában, feszes
nadrágban, szétterülő köpönyegben.
Tekintete előre nyújtott jobbját követi. Balja kitámasztott kardján pihen.
A szobor, amelynek talapzatán „A
körmendi iparos ifjúság kezdeménye-

zéséből emelte Körmend város és vidéke hazafias közönsége 1907.” felirat
olvasható, az orosz megszállásig állt a
helyén. Akkor szétdarabolták, s a
Heiszig-ház Korona felőli oldalán, az
Országzászló helyén állították fel. Itt
sem állhatott sokáig, mert hamarosan
újra áthelyezték, s a városi bíróság
szecessziós épülete előtt találta meg új
helyét. Mellette az 1848/49. évi szabadságharc honvédeinek címeres emléktáblája őrzi a körmendi hősök nevét.
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Dr. Liebich Linda: Azt hiszem, igazi müncheni lettem

Ezúttal a körmendi kórházat támogatták az oroszlánok

CGSM sensorral segítették a cukorbeteg-gondozót

Tüdőgyógyászat, életmentés és néptánc

Ismét jótékonykodott a körmendi Lions Klub. Az elmúlt év
végén két életmentő berendezést, egy infúziós pumpát és
egy motoros szívót dokkoló állomásokkal együtt adományoztak a mentőállomásnak. Ezúttal egy CGMS sensorral
segítették a körmendi cukorbeteg-gondozó munkáját.

A körmendi születésű Liebich Linda kitartó fiatal nő, aki sok
mindent elért. A grazi egyetemen végzett orvosként, most
Münchenben él és a város egyik legnagyobb vállalatának
üzemorvosa. Délutánonként a fehér köpenyt és a sztetoszkópot bakancsra és sisakra cseréli, mellékállásban ugyanis
mentőorvosként dolgozik. Egy másfél milliós nagyvárosban
ez is nagy kihívás, hiszen egész nap megy a mentő a sürgős
esetekhez.

A belgyógyászati szakrendelőben Haholt Zoltán, a körmendi
Lions Klub soros elnöke és Sütő
Kálmán szóvivő adták át az ajándékot dr. Paizer Ildikó belgyóg yász diabetológus főorvosnak,
aki egyebek mellett elmondta, hogy
a cukorbetegek száma világszerte
rohamosan nő, 2010-ben 220 millióra becsülték a számunkat, amely
2030-ra a duplájára emelkedhet.
– A probléma megoldásában nagy
jelentősége van a korai felismerésnek, a hatékony betegoktatásnak és
a korszerű beteggondozó hálózatnak. A cukorbeteg-szakellátó helyek
szakmai feltételeit, követelmény-

rendszerét, akkreditációját a Magyar Diabetológiai Társaság dolgozta ki, s ők végzik a szakmai irányítást is. A cukorbeteg-gondozás
teammunka, licencvizsgával rendelkező orvosok, szakasszisztensek,
dietetikusok, g yóg ytornászok,
edukátor-pszichológusok részvételével történik. Körmenden 1984 óta
van cukorbeteg-gondozás szervezett
keretek között. 2015-ben a hatékony
betegoktatás megvalósítása érdekében a technikai feltételek (elektronikus edukáció) további javítását tervezzük, a Magyar Diabetológiai Társaság támogatásával – tájékoztatott
dr. Paizer Ildikó.

Haholt Zoltán, a körmendi Lions Klub soros elnöke átadta az ajándékot dr. Paizer Ildikó belgyógyász diabetológus főorvosnak
A főorvosnő elmondta, hogy az
optimális kezelés megtervezése
mellett a betegoktatásban is jól
használható a CGMS (folyamatos
szövetcukor-mérő rendszer) vizsgálat. Ezért nagyon hasznos szá-

A sensor felhelyezése

munkra a körmendi Lions Klub által adományozott eg yszer hasz
nálatos, jelenleg még nem támogatott sensor, amely segíti a cukorbetegek magasabb színvonalú ellátá
n vita
sát Körmenden.

Bluesszeminárium a pünkösdi hétvégén

Udo Preis és barátai negyedszázada rendezik meg a Bluesszemináriumot

Bluesimádó tehetségek, figyelem!
Bluesszeminárium lesz a határon, a
közeli Rábakeresztúron, 2015. május
22–26-ig. A szervező az osztrák
Limmitationes nevű civil szervezet,
amelyet közel negyedszázada hozott
létre Udo Preis és barátai. Az azóta
eltelt időben megszámlálhatatlan
jazz-, blues- és világzenei koncertet,
szemináriumot és fesztivált szerveztek.
Udo Preis és csapata nemzetközi,
nemcsak az osztrák színtéren tevékenyek, de szoros az együttműködés magyarokkal, szlovénekkel,
horvátokkal és szlovákokkal; az általuk felkarolt zenei paletta képviselői pedig a világ legtávolabbi

csücskeiből érkeznek a régióba. A
májusi szeminárium tanárai is:
Mike Kindred, Joe Fonda, Emil
Gross, Miksey Jandrisevits,
Zappa, Judith és Arthur Fandl. Az
oktatók Texasból, New Yorkból,
Bécsből és Burgenlandból jönnek –
van köztük billentyűs, gitáros, harsonás és persze szájharmonikás –
játszani és tanítani a blues különböző alfajait és a boogie-t.
Lesz egyéni és csoportos oktatás,
négy napon át, napi 6–8 órában, esténként közös örömzenéléssel.
Minden tanár egy-egy csoporttal
foglalkozik, közösen alkotva meg a
bluesdalokat. A szeminárium hallgatói együttesként dolgoznak együtt,

közösen alakítva ki a melódiákat,
ritmusokat, harmóniákat és a szólókat. Ezzel párhuzamosan az egyéni
és kiscsoportos foglalkozásokon
hangszeres és énekoktatás lesz. A
részvétel bármilyen hangszerrel lehetséges!
A zárónapon délig lesz oktatás, a
délután már a próbáké és az előkészületeké, hiszen az utolsó estén közös, nyilvános koncertre kerül sor.
A helyszín Rábakeresztúr
(Heiligenkreuz im Lafnitztal),
Pummer Rudi fogadója. A részvételi
díjból a Magyarországról érkezők
kedvezményt kapnak. További információk a www.limmitationes.com
n rose
oldalon. 

– Körmenden születtem 1981-ben,
itt kezdtem az iskolát, majd még az
általános iskolás évek alatt a családdal Németországba költöztünk. Párhuzamosan végeztem a német és a
magyar iskolát, a gimnáziumi évekre
viszont újra Körmendre jöttünk, hogy
ne felejtsem el a magyar nyelvet, illetve itt érettségizhessek le. A gimnáziumi évek meghatározóak voltak, zeneiskolával, énekkarral, néptánccal
és sok más kalanddal. Érettségi után
felvettek a pécsi orvostudományi
egyetemre, ahonnan egy félév után
váltottam a grazi orvosi egyetemre.
Német nyelven mindig is szívesebben
és sikeresebben tanultam. Emellett
az a tapasztalatom, hogy a külföldi
iskolákban nagyobb teret adnak az
egyéniség fejlődésének. Egyetem
alatt több külföldi gyakorlaton vettem
részt, megismerhettem például a
svájci egészségügyet és egy ilyen
gyakorlat alkalmával szerettem bele
Münchenbe is – mondta Liebich Linda
doktornő az elmúlt évtizedekről.
A fiatal szakember egy kisvárosi
kórház belgyógyászatán tanulta meg
a szakma alapjait, innen egy
középnémet klinikára került és tüdőgyógyászatra specializálódott. A legjobb professzoroktól, a tüdőgyógyász
szakma nagyjaitól tanult és a szakterület legérdekesebb betegségeit ismerte meg és kezelte. Több külföldi
gyakorlaton járt, többek között Izra-

elben és Amerikában. A klinika, ahol
most dolgozik, olyan tüdőátültetéseket végez, amelyeket hamarosan Magyarországon is bevezetnek. Linda
ezeket a betegeket látja el a műtét
körüli időszakban, emellett krónikus
tüdőbetegséggel élőket és cisztás
fibrózisos betegeket is kezel.
– Rendkívüli dolognak tartom,
hogy 2012 óta álmaim városában,
Münchenben élhetek. Tavaly szereztem meg első szakvizsgámat, foglalkoztatás-egészségügy területen. A
mostani munkám is ehhez kapcsolódik, három éve a város egyik legnagyobb cégénél vagyok üzemorvos.
Tevékenységem itt is változatos: a
dolgozók rendszeres vizsgálata mellett helyszíni bejárásokat végzek többek között erőművekben, uszodákban és a tömegközlekedés helyszínein. Délelőtt fehér köpeny és sztetoszkóp, délután munkabakancs és sisak. Mellékállásban ugyanis mentőorvosként dolgozom, és oktatok is,
ami nem mindennapos kihívásokat
rejteget. Hamarosan leteszem a második szakvizsgámat, belgyógyászat
szakterületen, így részmunkaidőben
továbbra is foglalkozhatok ezzel.
Szakmai céljaim közé tartozik még
egy közgazdász mesterképzés elvégzése, hogy néhány éven belül vezető
pozícióban dolgozhassak. Németország olyannyira nagy teret ad a nők
karrierlehetőségének, hogy itt tör-

Liebich Linda doktornő szabadidejében most is gyakorolja a néptáncot

A felelősségteljes munka közben is vannak vidám pillanatok
vény szabályozza a női vezetők számát. Itt az egészségügyben amúgy is
hetvennégy százalék a nők aránya,
ennek megfelelően sok a női főorvos,
illetve professzor is – mondta Liebich
doktornő.
Hozzátette azt is, hogy nyugaton
rengeteg lehetőséget nyújtanak a fiatal anyáknak a gyermekvállaláshoz.
Emellett a kisgyerekes időszakra is
sok segítséget nyújtanak. Külföldön
az sem szokatlan, hogy az apukák
mennek gyesre, így a mama hamar
visszamehet dolgozni, legtöbbször
részmunkaidőben. Ezek mind elősegítik a nők szakmai érvényesülését,
főleg egy olyan területen, mint az orvosi szakma.
Németországban az egészségügy
nagyon magas színvonalat képvisel.
Az orvosok szaktudása és a kezelések spektruma nagy gyógyulási lehetőséget biztosít a betegeknek. Az orvosok általában empatikusak, türelmesen elmagyarázzák a betegnek a
problémát, és rögtön elmondják a kezelési lehetőségeket, mindezt hálapénz nélkül. Az ott büntetendő lenne.
Az is elképzelhetetlen lenne, hogy a
betegnek magának kell vinni a kórházba a gyógyszereit. Szóval van még
mihez felzárkóznunk – mondta.
Linda üzemorvosi munkája mellett
a mentőorvosi tevékenység sem mindennapi kihívás. Szorosan együtt dolgoznak a rendőrséggel és a tűzoltósággal. Az esetek különbözőek, legtöbbször szívinfarktus gyanúja, légszomj vagy magas vérnyomás miatt
hívják őket. A nagyváros tipikus prob-

lémája a kábítószer és az alkohol, ilyen
esetek minden ügyeletben előfordulnak. A legnagyobb kihívást azonban a
gyermek-sürgősségi esetek jelentik,
igaz, ezt általában egy külön gyermekmentő látja el, ám ha ez éppen foglalt, akkor ez is Linda feladata.
A doktornő szabadidejében sokat
utazik, rengeteget sportol és héber
nyelvet tanul. Ezt a különleges nyelvet több okból választotta. Egyrészt
azért, mert egy rendkívül hangzatos,
vidám csengésű nyelv, ráadásul azáltal, hogy jobbról balra írják és olvassák, az agyat is trenírozza. Linda
imádja Izraelt és szeret az ország
nyelvén beszélni. Következő nagyobb
utazása is Izraelbe viszi. München
mellett Tel Aviv és Budapest a kedvenc városai, legkedvesebb nyaralóhelye pedig a francia Riviéra
A körmendi származású orvosnő
Németoszágban sem hagyta abba a
magyar néptáncot. Sokan nem tudják, hogy külföldön, így Németországban is nagy tisztelettel és szeretettel
ápolják a magyar haza hagyományait. A heti két néptáncpróba mellett
havi egy-két alkalommal táncházat is
tartanak, élő népzenével. Rendszeresen hívnak Magyarországról, illetve
Erdélyből táncoktatókat és évente
több fellépésük is van. Most a müncheni magyar táncháztalálkozóra
készülnek. Ez a kis magyar közösség
nagyon fontos nekem, persze sok német barátom is van. A régi otthoni
barátok közül néhánnyal interneten
tartjuk a kapcsolatot. A gimnáziumi
legjobb barátnőmmel rendszeresen
találkozunk, de már Münchent tartom igazi otthonomnak. Évente 3–4
alkalommal látogatok haza, és mindig örülök, ha az utcán vagy a bevásárláskor látok ismerősöket. Nyáron
kötelező a közös nyaralás anyuval,
illetve a szülőkkel, télen pedig a közös pihenés egy termálfürdőben. Szüleimmel napi kapcsolatban vagyok
telefonon és interneten.
München nagyon zöld város rengeteg kultúrprogrammal, és a hegyek
közelsége miatt túrázni is szoktam.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de itt
Münchenben igazából a metró „illatába” szerettem bele. A sors vicces fordulata, hogy most egy tömegközlekedési vállalat orvosa vagyok, és naponta van dolgom a metróval.
Azt, hogy végleg hazaköltözzek,
nem tudom elképzelni, hiszen akkor
ezt az otthonomat hagynám el. Igen,
azt hiszem, igazi müncheni lettem.

n Tóth j.
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Sok szép munkát, ismertséget és népszerűséget hozott a patchwork

A házat korábban megrongálták, csúfította a városképet is

A Foltvarró Klub már készül a tavaszra. Hangulatos virágdíszeket és húsvéti figurákat készítettek legutóbbi foglalkozásukon.
A kreatív csoport évek óta működik, nagy sikerrel. Kiállításaikon, rendezvényeiken mindig szemet gyönyörködtető alkotásokkal, apró kis csodákkal találkozhatunk.

Fontos döntések születtek a legutóbbi képviselő-testületi
ülésen. A városatyák górcső alá vették a Bartók Béla lakótelep
egyik sanyarú sorsú épületének állapotát, s arról is határoztak,
hogy támogatják az Ifjúsági Kerekasztal létrehozását. Az ülés
elején Bebes István polgármester tájékoztatta a képviselőket
az időszerű történésekről.

A kiállításon apró kis csodákkal találkozhatunk

A Foltvarró Klub 1998-ban alakult, azóta a Körmendi Kulturális
Központ égisze alatt működnek. Az
intézménytől sok támogatást kapnak, cserébe viszont a klubtagok is
segítenek. Különféle rendezvényeken foglalkozásokat, játszóházakat
vezetnek.
Biczó Lászlóné Edit – vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Dodi –,
vezeti a klubot. Ő szinte már profinak számít a foltvarrás területén,
mindent meg tud csinálni. Sok évvel
ezelőtt egy komolyabb betegség után
vágott bele a foltvarrásba, hogy kikapcsolódjon, feltöltődjön. Mára a
szenvedélye lett a patchwork, találkozókra, bemutatókra jár.
A Foltvarró Klub jelenleg kilenc
fővel működik. A csoport legfiatalabb tagja Baranyai Fanni általános iskolás kislány, aki édesapjával,
ifjabb Baranyai Sándorral látogatja a foglalkozásokat október óta.
Hegedüs Kata szintén az utánpótlást erősíti, ő most nyolcadik osztályos és négy éve tagja a klubnak. Azt
mondja, nagyon szereti ezt a kreatív
munkát, mindig van sikerélménye,
és ez örömet okoz neki.

Hideg Tímea tanárnő és Gerencsér Anita óvónő egy-két éve kezdték
a foltvarrást, az alapokat már megtanulták, most azon vannak, hogy a komolyabb fogásokat elsajátítsák.
Hidasi Györgyné Ági az egyik újító a csapatban, mindig újabb és újabb
minták után kutat, és általában meg
is valósítja, amit eltervez. Korábban
óvónőként dolgozott, így a kézügyessége megvolt a varráshoz. Amikor
évekkel ezelőtt a férjétől kapott egy
varrógépet, körbekérdezett, mihez
kezdhetne vele, és a foltvarrást ajánlották neki. Az évek során nagyon
sok figurát készített, többek között
nyuszit, csibét, hernyót, zsiráfot, babát. Nem csak egyfélét, hanem különböző fajtájú és méretű kis játékokat.
Gerencsér Istvánné Vera oszlopos tagja a klubnak, immár tizenhárom esztendeje. Azt mondja, neki a
sok szép munkán kívül népszerűséget is hozott a Foltvarró Klub, hiszen
a kiállítások kapcsán nagyon sokan
megismerték és többször meg is szólították az utcán. Ha egy kicsit bos�szús és kikapcsolódásra vágyik,
azonnal dolgozni kezd, van úgy,
hogy naponta több órát varr.

A fiataloknak is kedvenc időtöltése a foltvarrás
Eg y német származású hölg y,
Mayerhoffer Lori is tagja a csoportnak, ő már a kezdetektől aktív tag a foltvarróknál.
A vezető, Dodi végül azt is elmondta, hog y a foltvarrás másfajta kézüg yességet igényel, mint a
varrónői munka, igaz, a varrógép
használta náluk is dominál, azt
meg kell tanulni. A körmendi klub
tradicionális patchworkkel foglalkozik, blokkokból készítenek
párnát, takarót, faliképet. Használati tárg yakat is csinálnak,
például edény- és fedőfogót, valamint tűpárnát. Az ünnepek előtt
díszeket varrnak és szebbnél

szebb g yerekjátékokat is készítenek.
A klub többször bemutatkozott
már kiállításokon, tavaly pedig ők
szervezték a nyugat-dunántúli régiós találkozót, amelyen több mint
kilencven foltvarró vett részt.
A csoport tagjai egytől-egyig szeretik az újításokat és a kihívásokat,
ezért tartják fontosnak, hogy részt
vegyenek foltvarró találkozókon,
rendezvényeken. Ha tehetik, táborokba is elmennek. Az alapító tagok
közül többen elhunytak vagy már
nem járnak, ezért a klub örömmel
vár minden érdeklődőt, aki szeretné
n thj
megtanulni a foltvarrást. 

Amerikában már ötven éve nem képeznek órásokat
Falusi László negyvenhárom esztendeje dolgozik órásként.
Azt mondja, a kezdetekhez képest meglehetősen átalakult a szakma; ma már kevés a mechanikus szerkezetű óra,
pedig azok javítása igazi kihívást jelent.

Falusi László órásmester munka közben

– A tanulóéveim után Szombathelyen, a Műszeripari Javító Szövetkezet
Fő téri műhelyében kezdtem dolgozni.
Azok nagy idők voltak, szinte éjjelnappal ment a munka. Sokszor, ha
nem tudtuk befejezni a szövetkezetben
a javítást, hazavittük és otthon folytattuk – kezdte Falusi László, az Olcsai
téri órásüzlet tulajdonosa. Hozzátette,
a 70-es és 80-as években tizenhat órás
működött a közös javítóműhelyben.
Páncélszekrényekben több ezer óra
várt javításra, általában hathetes határidővel vállalták a munkákat. Ez volt

a mechanikus órák fénykora, öröm
volt ezeket javítani – mondta.
Mára azonban teljesen megváltozott a helyzet. A kvarcórák elterjedésével átalakult a munka, a legtöbbször
elemcserére és óraszíjcserére van
igény. Nagy ritkán hoznak svájci szerkezetű órákat, de ez nem jellemző, hiszen ezeknek borsos az ára, és a többség nem engedheti meg magának.
Olykor-olykor szovjet falióra, kakukkos óra is kerül az üzletbe javításra,
ezek régiek, de megjavíttatják, mert
ragaszkodnak hozzá a tulajdonosok.
Falusi László 1985 óta dolgozik magánvállalkozóként. Néhány évig a szövetkezet keretein belül működtette az
Olcsai téri üzletet, 1988-ban azonban
megvásárolta a helyiséget.
Az elmúlt harminc évben sokan
megismerték Falusi órást, aki napon-

ta jár Szombathelyről Körmendre. Felesége körmendi, így a családi kapcsolatokat illetően is van kötődése a városhoz.
Az órás azt mondta, addig csinálja,
amíg tudja. Jobbára szervizmunkái
vannak, meg kulcsmásolások, de ezek
igazi rutinszerű feladatok.
Múltkor hallottam a rádióban egy
nyilatkozatot. Egy olyan szakember
beszélt az órás szakmáról, aki korábban maga is tanított. Azt mondta, ma
hivatalosan nem létezik ez a szakma,
nem tanítják, de Amerikában már régóta így van ez. Több mint ötven éve
nem képeznek órásokat. Én azt vallom, ki kell tartani, amíg lehet, különben is még jó pár évem van a nyugdíjig
– mondta végül az órajavító szakemn Tóth J.
ber.
Fotó: Jámbori Tamás
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Megújulhat a Bartók lakótelep 5. számú épülete

Hányatott sors jutott a Bartók
lakótelepen lévő, 5. számú épületnek. Eg yes lakói elhanyagolták,
berendezéseit megrongálták, civilizált környezethez méltatlan állapotokat idézve elő. A város közönsége eg yetértett abban, hog y a
helyzeten változtatni kell, s most
erre el is érkezett az idő. Az épület
felújítását célzó pályázat benyújtását, amelyet Bebes István polgármester terjesztett a testület
elé, valamennyi képviselő és mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta.
A polgármester utalt rá, hog y
hosszú ideje keresi azt a lehetőséget az önkormányzat, amelynek
segítségével a lakók által megrongált, városképet erősen csúfító
Bartók lakótelep 5. számú épület
felújításra kerülhet. Januárban az
Otthon Melege Program keretében
jelent meg a Társasházak energia
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása elnevezésű pályázati
felhívás, amelyet március 9-től lehet benyújtani a források kimerüléséig. – A kiírás 10 milliárd forint
keretösszegű, a több mint 4, de
maximum 60 lakással rendelkező
társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt benne – tájékoztatott a városvezető. – Emellett
az épületeknek 1946. utáni építésűnek kell lennie, de legkésőbb
2006. december 31. napjáig kiadott
építési engedély is szükséges. További kritérium, hogy távfűtéssel
vagy házközponti fűtéssel, illetve
lakásonként eg yedi fűtéssel kell
hogy rendelkezzenek.
Pályázatot társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak be,
a támogatás mértéke az energetikai tanúsítvánnyal igazolt széndioxid-kibocsátás csökkentésével
áll arányban. Homlokzati nyílászárók cseréje és homlokzatok/zárófödémek hőszigetelése esetén
minden megtakarított, szakszöveggel: CO2 kg/év után 750 forint,
meg ú ju ló energ ia -ha sz nosítá st
eredményező beruházás esetén

950 forint, míg előzőekbe nem tartozó beruházások esetén 450 forint támogatás nyerhető. Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel
rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazán cseréjéhez további 150 ezer forint támogatás adható lakásonként.
Ugyanakkor a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja
meg az elszámolható költségek
maximum 50 százalékát. Az ülésen hangsúlyozták: a támogatás
homlokzati nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréjére (felújítás nem támogatható);
homlokzatok és zárófödémek hőszigetelésére; épületgépészeti
rendszerek korszerűsítése, energia-meg takarítást eredményező
felújítására; megújuló energiafelhasználás kialakítására vagy növelésére vehető igénybe.
A kérdéses társasház felújítása
a külső hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére és a fűtés korszerűsítésére terjed ki a pályázat keretén belül. Mindehhez az előzetes
számítások szerint 81,1 millió forint kell majd, amelynek fele finanszírozható a pályázatból. Az
épületben ezeken túl egyéb építészeti, villanyszerelési és gépészeti
tevékenységeket is el kell végezni.
Ez további 58,1 milliós saját forrást igényel az önkormányzattól.
A képviselő-testület egyhangúlag
támogatta a pályázat benyújtását,
biztosította a pályázathoz szükséges forrást.
Ezt követően pedig az Ifjúsági
Kerekasztal megalapítása került
terítékre. Mint elhangzott, az önkormányzat hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a városban élő fiatalok egyre nagyobb teret kapjanak véleményük és igényeik kifejtésére, vegyenek részt a korosztályukra kiható döntések előkészítésében. A város jövőjét meghatározó kérdés, hogy a fiatalok tevékeny
részesei leg yenek azoknak a folyamatoknak, amelyek befolyásolják lehetőségeiket, s kialakulhat
bennük az a kötődés, amelynek

eredményeként Körmendet választják otthonuknak a későbbiekben is.
Az elmúlt időszakban történt
egyeztetések alátámasztják, hogy
meg van a fiatalokban az igény
arra, hogy legyen egy olyan fórum
létrehozva, ahol a saját lehetőségeiket, igényeiket, várost érintő
javaslataikat meg fogalmazzák,
meg vitassák, s javaslataikat az
önkormányzat döntéshozó fórumai elé terjesszék. Ennek terepe
lenne az Ifjúság i Kerekasztal,
amelyben delegálás útján részt vehet minden olyan helyi civil szervezet, csoport, intézmény, támogató szervezet vagy magánszemély,
aki/amely tevékenysége során az
ifjúságot érintő ügyekkel foglalkozik vagy elkötelezett a korosztály
problémáinak megoldása mellett.
A polgármester a testületi ülésen
is hangsúlyozta, hog y politikamentes szerveződésként kell működnie az Ifjúsági Kerekasztalnak, tehát pártok és önkormány-

zati választásokon induló szervezetek nem delegálhatnak tagot.
Működési rendjét a tagok határozzák meg, tevékenységük koordinálásához segítséget nyújt az önkormányzat társadalmi és ifjúsági
ügyek bizottsága, amely fórumot
is biztosít számukra javaslataik
részletes kifejtéséhez.
– Az ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terv kidolgozása és végrehajtásának koordinálása kiemelt
feladata lenne a kerekasztalnak –
hangzott el az ülésen.
A képviselő-testület felkéri az
ifjúság képviselőit, helyi tanintézményeket, diákköröket, ifjúsági
szerveződéseket, hog y 2015. május 31-ig írásban, szándéknyilatkozat formájában jelezzék részvételi szándékukat az Ifjúsági Kerekasztal működésében (formanyomtatvány a város honlapján
elérhető lesz). Az önkormányzat
költségkeretet is biztosított az
éves működéshez, mégpedig nettó
n kor
500 ezer forint erejéig. 

A LuK Savaria Kft. a következő pozícióba
várja a jelentkezőket:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI5)
akiknek feladata lesz:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció

elvárásaink:
• műszaki szakmunkás végzettség (előny)
• 3-4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat
• tolómérő használat, műszaki jelölések ismerete
Önéletrajzát a következő címre várjuk: E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály 9700 Szombathely, Zanati út 31.
Önéletrajzában kérjük tüntesse fel a megpályázott munkakört
a referenciakóddal együtt.
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A kilencedik helyről kell javítaniuk a kosarasoknak

Méltánytalanul mellőzöttek e sportág szerelmesei

Az alapszakasz utolsó két
mérkőzésén először a rivális
Szegedet sikerült megvernie
idehaza az Egis Körmend
csapatának. Az is szempont
volt, hogy az őszi tízpontos
Tisza-parti fiaskónál nagyobb
pontarányban nyerjünk,
hiszen az egymás elleni eredmény is számít a végelszámolásnál. Ez sikerült, 97:82-re
győztünk. A listavezető Paks
ellen azonban a papírformának megfelelően az Atom
nyert Körmenden 81:88-ra.
Ezzel a tavaszi hazai veretlenségi sorozat megszakadt.
Csapatunk a 9. helyről folytathatja a középszakaszban a
felzárkózást.

1992-től működik Körmenden a Mátyás király utcai tekéző, a Teke Panzió
részeként. Itt jelenleg tizenegy csapat
gurít a városi bajnokságban. A tulajdonos Budai Miklós elnökségi tag a
Vas Megyei Tekézők Szövetségében.
Körmendi delegáltként igyekszik támogatni a helyi tekesportot. Saját csapata az NB III nyugati csoportjában az
ötödik helyen áll. Őt kérdeztük a sportág jelenlegi helyzetéről.

Vasárnap a Szeged lesz az ellenfél

A Szeged ellen Seals, Tóth Norbert, Latinovics és Richards játékában láthattunk kiemelkedő
mozzanatokat. A Pakssal vívott,
vereséggel végződött meccsen
Török Rolland, Popadics és Richards volt húzóember. A végjátékban néhány vitatható játékvezetői ítélet és az Atom rutinja nem
engedte, hog y nyerjünk. Déri

– Alapvetően baráti társaságok alkotják, zömében amatőrökből állnak.
Korosztály szerint a most 45–55 évesek vesznek részt évek óta a városi
bajnokságban. Akadnak igazolt játékosok is, nos, ők inkább a fiatalok közül kerülnek ki. Vegyes csapatokról
van szó, jelenleg 11 gárda vesz részt
hétről hétre a küzdelmekben, a mérkőző felek 4+1 főből állnak. Cserelehetőség van. Hétfőn, kedden, szerdán vannak a versenynapok, este fél hétkor

kezdődnek a mérkőzések. Néha akadnak hölgyek is egy-egy csapatban, de
a teke inkább férfisport.

– Mit mutat a tabella jelenleg a városi
bajnokságban?
– Nyolc forduló után első a Boldizsár
TRANS, második a Halászcsárda
Panzió, harmadik a Budai SE. Meg kell
még jegyeznem, hogy 90 százalékban
régi csapatok szerepelnek, plusz a
Szőce gárdája tartozik a 11 csapat
közé. Az NB III nyugati csoportjában
szereplő együttesünk pedig pillanatnyilag az ötödik. Sérülések és egyéb
problémák miatt a 12 játékosunkból 6
áll rendelkezésre, remélem, tudunk
még javítani helyezésünkön a bajnokság hátralévő részében.

– Milyen a tekesport helyzete jelenleg?
– Jobban meg kellene becsülni ezt
a sportágat, úgy vélem, méltánytalanul mellőzöttek vagyunk. Ha csak

11 csapat vesz részt a szívonalas városi bajnokságban 
azt veszem alapul, hogy hetente legalább 40–50 fő sportol szervezetten,
már ez nem kis dolog. A pályázati
lehetőségeink korlátozottak. Városban nehezebb pénzhez jutni, mint
vidéken. Akadnak támogatóink, például az adójuk 1 százalékát felajánlók, a városi pályázat, egyéb szponzorok, de elkelne egy felújítás, sporteszközök cseréje, és még sorolhatnám a tennivalókat. Lenne helye a

Fotó: Jámbori Tamás

pénznek, ha lenne… A tekézés egész
évben zajlik. Májustól szeptemberig
szünet van, de nyári időszakban is
van bajnokság, amelyben hármas tarolásra játszanak. Itt bárki, akár
kezdők is kipróbálhatják magukat.
Kiváló szabadidős tevékenység,
társas együttlét, mozgás, koncentráció és állóképesség-javító sport a
teke. Egészséges drukkolás, kikapn kéki
csolódás. Mi kell még? 

Bízunk abban, hogy szombaton ismét ünnepelhetnek a körmendiek
Csaba vezetőedző irányításával a
lejátszott 12 mérkőzésből nyolcat
megnyertünk. Sok pontot szereztünk, de sajnos sokat is kaptunk.
A védekezés továbbra is g yenge:
sok védő és támadó lepattanót
szerzett az ellenfél. Érthetetlen
módon, hiszen már a g yermekeknek úg y tanítják a kosárlabdázást, hog y „menjél a lepattanó-

Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
a folyamatosan bővülő vevői igények kiszolgálására
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

KÁBELGYÁRTÓ
Fő Partnereink:

Sok embert mozgat meg a teke a városban

– Kikből tevődik össze most egy-egy
csapat?

ra!”. Ehhez el kellene indulni érte,
jól kellene helyezkedni, és agres�szíven küzdeni a játékszerért.
Még sokan emlékezhetünk rá,
hog y például az első vidéki bajnokként jeg yzett körmendi csapatban Hódi Laci pontjainak jelentős részét úg ynevezett második hullámban érkezőként, a lepattanó labdát juttatta a kosárba.

Amit érdemes tudni rólunk:

3 műszakban
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• Stabilitás: 1991. óta folyamatos termelés
• Biztos jövő: folyamatos technológi
beruházások
• Növekedés: dolgozói létszám 2008-ban 580 fő
 2014-ben több mint 900 fő

Amit nyújtunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Emelt pótlékok
(40% műszakpótlék, munkarendi pótlék)
• Erzsébet utalvány
• Bónuszrendszer
(Minőségi bónusz, Jelenléti prémium)
• 100 % utazási támogatás (bérlet vagy céges
buszjárat Szombathelyről, Zalaegerszegről,
Vasvárról és Körmendről)

Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.
Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki út 5.

A hárompontos dobások is változó
sikerrel, g yakran g yenge százalékkal működnek. Mivel pozíciós,
kontrollált játékot nem igazán
játszunk, a rohanásba sokszor
hiba csúszik. Meg mag yarázhatatlan az is, hog y jó nevű, profi
játékosok hog yan foghatnak ki
el képesztően g yenge napot?
Seals és Walker a Paks ellen szinte értékelhetetlen produkcióval
vétette észre magát. Bizony nyerhető meccsen maradtunk alul, s
ebben nag y része volt az említett
két légiós g yenge teljesítményének. A szakvezetés mindenesetre
bizakodó, tagadhatatlan, hog y
szép eredmények is születtek a
fakó őszi teljesítmény után. A középházi programban a Péccsel, a
Szegeddel, a Szombathellyel és a
Székesfehérvárral játszunk odavissza meccseket. Az itt első három helyet elérő eg yüttes kerül a
felsőházi rájátszásba a 6., 7., 8.
helyen, amikor már a Szolnok
gárdája is bekapcsolódik a hazai
bajnokságba.
Lapzártánk után játszottak a
körmendi fiúk Pécsett, és izgalmas végjátékban kerekedtek felül
ellenfelükön. Ezzel a győzelemmel
az Egis Körmend csapata nagy lépést tett meg a nyolc közé kerülésn kéki
hez vezető úton. 

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

„Kezdődjön jövője a SCHOTT-nál”
A SCHOTT Gyógyszeripari Csomagolás üzletága a világ egyik vezető gyógyszeripari csomagolóanyag beszállítója.
A világszerte több, mint 5000 munkavállalót foglalkoztató cég az egyedi igényekre szabott speciális üvegcsövek és a gyógyszeriparban használatos elsődleges üveg csomagolóanyag fejlesztésére és gyártására specializálódott.
Sikeres csapatunk erősítésére keres a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára
munkatársakat az alábbi munkakörben:

Vizuális ellenőr
Feltételek:
- legalább középfokú végzettség
- termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat
- megbízható, precíz, pontos munkavégzés
- jó kommunikációs képesség

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

Nézzen be hozzánk, megéri!

Feladatok:
- termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
- megadott folyamatok követése, végrehajtása
- minőségi követelmények betartása
- folyamatos képzési lehetőségek
Bemutatótermünkben

4 műszakos munkarendben

állandó akció!

Jelentkezni lehet önéletrajzzal az alábbi címeken 2015. március 30-ig.

Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron

Osztozna velünk sikereinkben?
Várjuk jelentkezését!
SCHOTT Hungary Kft.
HR osztály
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Tel: 06 94 568 400
E-mail: hr.pph@schott.com
www.schott.com/pharmaceutical_systems
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utazás-hirdetés

Körmendi Híradó

Pillanatkép a török standról. A körmendiek is jól szerepeltek 

y jobban
Szeretné, hozglet,
menjen az üt,
akciót hirdekatársat
esetleg mun
keres?

Akkor
HIRDESSEN
jó tipp
a Körmendi Híradó!

Takács Marietta
hirdetésszervező

Tel.: 06 30 285-9132

Fotó: Kozma Gábor

AKCIÓS OLAJCSERE + INGYENES
TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS
Más kedvezménnyel
össze nem vonható!
Érvényes 2015.
április 30-ig.

ENI I-SINT
PROFESSIONAL
MOTOROLAJ
+ GYÁRI MINŐSÉGŰ
OLAJSZŰRŐ +
MUNKADÍJ

Márka:
Suzuki
Citroen
Fiat
Ford
Opel
Peugeot
Renault
Honda
Skoda

Bruttó ár:
8.760 Ft-tól
8.865 Ft-tól
8.780 Ft-tól
9.535 Ft-tól
8.860 Ft-tól
9.735 Ft-tól
9.820 Ft-tól
8.930 Ft-tól
9.800 Ft-tól

Konkrét modellre vonatkozó árajánlatok:

Castrum Ferreum

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

