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Körmendi Híradó
Sokan keresték fel a standot, megkóstolták a tortát
Bemutatkozott az Utazás kiállításon a Batthyány Örökségközpont 		

5. oldal

Tartalmunkból:

Lovas túrákkal
bővülhet a kínálat
A lovas turizmus fejlesztését
szolgálja az a projekt, amelynek
nyitórendezvényét a közelmúltban tartották Nádasdon. A
nyolcvankét települést érintő
fejlesztés a lovas turizmusban
érdekeltek, a szállásadók és a turisztikai szervezetek összefogásával valósulhat meg, a Cserhátalja Leader Egyesület partnersén 2. oldal
gével.

A Korona étteremben
báloztak a gimnazisták
A Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium diákönkormányzata tanáraival közösen idén második alkalommal, február 20án, pénteken rendezte meg diákbálját. A rendezvény a Korona étteremben, családias környezetben, vidám légkörben
n 5. oldal
zajlott. 

Jó kiugrási lehetőség
lehet a Nagyszínpad
„Vizes ruhában fekszünk az
ágyon, közelebb jössz, de elnyom az álom...” – ezek a fülbemászó sorok mára az egész ország rádióhallgatóit meghódín 11. oldal
tották.

Sikerek az övvizsgán
és a versenyen
Övvizsgával és fővárosi versennyel kezdődött februárban
az idei szezon a Castrum SecDinamica SE Körmend kick-boxosai számára. Eredményeik
biztató folytatást ígérnek.
n 14. oldal


Címlapunkon:
Körmendi dinasztiák. Pappné Horváth Ildikó cukrászmester.
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Elhuny a herceg
Elhunyt Batthyany-Stratt
mann László herceg, aki sokat tett a körmendi főnemesi
család emlékének ápolásáért. A herceg sok szállal kötődött városunkhoz, állandó
lakhelyét a Batthyány-kastélyba jelentette be. Temetése március 7-én Németujváron (Güssing) lesz, emlékező szentmisét Bécs mellett Körmenden is rendeznek, utóbbi helyen március
14-én.

Országos lesz az
Alterába
Az Alterába Fesztivál pályázatot hirdet felsőoktatási
intézmények hallgatói önkormányzatai számára, marketingtevékenységre. Hegedüs
László főszervező elmondta,
az a cél, hogy a felsőoktatásban tanulókhoz országos
szinten is eljusson a fesztivál
neve, valamint megjelenése
az intézményekben. A fesztivál szervezői a legjobb 3 pályamunkát 5 napos bérletekkel, napijegyekkel, valamint
a honlapon az intézmény népszerűsítésével honorálja.
Idén a fesztivál július 14–18ig várja látogatóit Körmenden a Rába Szabadidőcentrumban. A többi között fellép
az Ossian, a Lord, a 30Y, a
Firkin, az Ocho Macho együttes.

Tiszti főorvos
emlékezete
Elhunyt az ÁNTSZ Körmend Város nyugalmazott
tiszti főorvosa, dr. Szabó Erzsébet. A 73 éves korában
csendesen eltávozottat január 30-án helyezték örök nyuga lomra Szombathelyen.
Ténykedése során harmonikus és nívós szakmai együttműködést valósított meg a
Rába-parti városban.
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Lovas túrákkal bővülhet kínálat
A lovas turizmus fejlesztését szolgálja az a projekt, amelynek
nyitórendezvényét a közelmúltban tartották Nádasdon. A
nyolcvankét települést érintő fejlesztés a lovas turizmusban érdekeltek, a szállásadók és a turisztikai szervezetek összefogásával
valósulhat meg, a Cserhátalja Leader Egyesület partnerségével.

A projektindító szakmai összejövetelen Sütő Kálmán, a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, hogy a Lovastúra „jó gyakorlat”
továbbadása elnevezésű projekt a
Leader térségek között egy olyan
kezdeményezés, amely az országban
több helyen is sikerrel működik, és
nagy népszerűségnek örvend. Hozzátette, szerencsére ebben a térségben
is van lovas bőven, és kitűnő szállás-

helyek is rendelkezésre állnak. Így
adottak a feltételei annak, hogy a projekt eredményeként akár 8–10 napos
lovastúrák is legyenek majd a turisztikai kínálatban. Ez a magyarok mellett nagyon sok külföldről érkező vendéget is érdekelhet, így a terület fejlesztése elég fontos. A Cserhátalja
Leader Egyesület egyik tagjával, az
Equimage Nonprofit Kft.-vel közösen
dolgozunk a projekten, amely több

Sütő Kálmán a projekt legfontosabb elemeit ismertette

elemből áll. Többek között abból,
hogy a turisztikai szolgáltatókat bevonjuk a programba, és részükre lovas turisztikai képzést biztosítsunk.
Térségi vonzerőleltárt is készítünk a
környék látnivalóiról, nevezetességeiről, felmérjük a lehetséges szolgáltatók körét. Ehhez egy jól átgondolt
marketingmunkát párosítunk majd,
amely a programok népszerűsítése
szempontjából igencsak meghatározó – mondta Sütő Kálmán. A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület jelenleg
az említett vonzerőleltáron dolgozik,
de hamarosan GPS berendezéseket is
beszereznek, amelyek a jövőben a lovas túrázók tájékozódását segítik. A
projektnyitón részt vett Lóska János,
a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség elnöke is, aki a lovas turizmus múltjáról, jelenéről és
jövőjéről beszélt. Véleménye szerint
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni
erre a területre, akár már iskolai keretek között is megismerkedhetnének a gyerekek a lovas programokkal, lehetőségekkel. Az Equimage
Nonprofit Kft. képviseletében Lóska
Eszter vett részt a rendezvényen, aki
a projektelemeket vázolta fel, kiemelve, hogy a sikeresség nagyban függ a
turisztikai szolgáltatók aktív közreműködésétől.

Mindenkit elkápráztat a titánbuzogány
Jancsár Ferencné körmendi otthonában nyílt ki a hatalmas és igen
különleges virág. A szakszerűen
gondozott, szeretettel nevelt növény
ilyen látványos hálája tulajdonosát
dicséri! A fényképen látható növényfaj azonban nem a titánbuzogány, hanem a szintén az óriáskontyvirág (Amorphophallus) nemzetségbe tartozó leopárdkontyvirág
(A. konjac), amely nem Dél-Afrika,
hanem Délkelet-Ázsia trópusairól
származik.
Még nála is hatalmasabb a valódi
titánbuzogány (A. titanum), amelynek egy-három méteres, rengeteg
apró virágból álló torzsavirágzatát
két méter magas buroklevél öleli,
földbeli gumója pedig 75 kg súlyú és
65 cm átmérőjű is lehet. E méreteket
elsősorban hazájában, Szumátra

szigetén éri el. A növényvilág legnagyobb átmérőjű virága ugyanakkor
a szintén az Indonéz-szigetek őserdeiben élő, megporzó rovarait kellemetlen szagával magához csalogató, óriás bűzvirág (Rafflesia
arnoldii), amelynek hússzínű virága egyméteres átmérőjű. A leopárdkontyvirághoz és a titánbuzogányhoz hasonlóan, szintén a kontyvirágfélék (Araceae) családjába tartozik az óriástáró (A locasia
macrorrhizos), amelynek – e sorok
írója által nevelt – jelenleg éppen
három virággal is nyíló, embertermetű, látványos példányát is megtekinthetik mindazok, akik ellátogatnak Szombathelyre, a rovarvilág
végtelen sokféleségét időszaki kiállításon bemutató Savaria Múzeumba.  n Dr. Balogh Lajos, botanikus

közmeghallgatás
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Bebes István: az M8-as építése érdekünk, de vannak problémák

Aggódás és vita a közmeghallgatáson
Hatósági közmeghallgatást tartottak nemrég a Városházán, tűt
sem lehetett leejteni a nagyteremben, annyian voltak. Nem is
csoda, hiszen a 8-as elkerülő, illetve az M8-as, leendő autópálya
volt a téma. Csaknem 200 érintett hallgatta a beszámolókat,
majd kérdéseket tettek fel. Indulatos vitára is sor került, mivel
lakóingatlanokat is elbonthatnak Horvátnádalja térségében.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) hívta össze a hatósági közmeghallgatást az M8as építésének üg yében, erre jogszabály is kötelezi. A körmendi
elkerülő, a Rábafüzesig tartó szakasz építésében érintetteket hívták meg, közte Körmend-Horvátnádalja, Csákánydoroszló, Kemestaródfa érintett ingatlantulajdonosait, illetve a szomszédokat. A kezdésre annyian jöttek,
hog y ki kellett nyitni a nag yterem
ajtóit. Felfokozott érdeklődés közepette kezdték el a tájékoztatást
a NIF képviselői, közte Szalai Lajos és Bodó Imre. Az eseményen
részt vett Bebes István polgármester, de több városi képviselőt
is ott láttunk a tömegben. Ismertették a közmeghallgatás célját,
majd bemutatták a vasi kormányhivatal képviselőjét, Horváth Gábor osztály vezetőt. Aki szintén
hangsúlyozta, hog y az elsődleges
cél most a tájékozódás és a tájékoztatás, hiszen a projekt meg valósítása nem azonnali kérdés. A
vendéglátók részéről Molnár
Géza a jogszabályi hátteret ismertette, majd az építkezés menetéről szólt Homola Zoltán.
A közönség megtudhatta, hog y
a nyomvonal nem változott, a környezetvédelmi eljárásokat lefoly-

tatták, a szükséges engedélyek
rendelkezésre állnak. – Ütemezett építkezésről beszélün k,
amelynek során az első ütemben
kétszer eg ysávos, a másodikban
pedig kétszer kétsávos út épülne.
Ezt indokolja, hog y a forgalomszámlálási adatok nem támasztják alá a kétszer kétsávos pálya
mostani meg valósítását. Az út
Rábafüzesnél csatlakozik majd
az osztrák S7-eshez, majd az A2es autópályához – mondta. Elhangzott, hog y az M8-asra tevődik majd át a nag y forgalom
2030-ra, ami fontos lesz a belterületek tehermentesítése miatt. Az
előadó ezután a két pálya terveit
ismertette, kitérve a Körmend elkerülő szakaszra. Mint mondta, a
beruházás során új csomópontokat, körforgalmakat emelnek, elkerülik a szintbeli kereszteződéseket, mert a kétszer eg ysávos
g yorsforgalmi pályaként épül
meg. Homola Zoltán azzal zárta,
hog y az építkezés legnag yobb kihívása a horvátnádaljai szakasz
megépítése lesz. A közönség ekkor morajlott fel először. A szakember nem kertelt, kijelentette: e
térségben lakóingatlanokat is el
kell majd bontani, mert kevés az
új pályának a hely a vasútvonal
miatt. Ráadásul itt is épül majd

Jancsárné a különleges virággal
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Egy tűt sem lehetett leejteni a városháza nagytermében, olyan nagy volt az érdeklődés

Bebes István elmondta, a tervek nem harmonizálnak a város építési szabályzaFotók: Jámbori Tamás
tával 
csomópont. Ekkor került szóba a
kisajátítás, ami láthatóan leginkább érdekelte az embereket. –
Hor vátnádalján számos épület
közel esik az úthoz. A területet
védeni kell, erdősávok, zajvédő
falak emelésével – hallottuk.
Bodó Imre a kisajátítás szempontjairól beszélt, kiemelve: erre
meg vannak a kialakult technikák
és jogszabályok. A menny iben
nem sikerül megeg yezni az érintettekkel, akkor kerülhet csak
sor polgári peres eljárásra. A
szakember részletezte az eljárások jogi hátterét, de hozzátette:
ez a fórum nem erről szól, hanem
a hatóság tájékozódásáról.
A vitában elsőként Petrovics
János érintett lakó szólalt fel. Kifogásolta a tájékoztatást, aggodalmairól is beszámolt. Mint
mondta, mi lesz azokkal, akik
közvetlenül az út mellett ragadnak? – A házuk, ingatlanuk elértéktelenedik, a kutya sem meg y
feléjük – szólt indulatosan. Majd
azt kifogásolta, hog y nem készültek hatástanulmányok a lehetséges károkról. Dr. Fehér Tamás a
helyrajzi számos értesítést hiányolta. A válaszokból kiderült,
hog y kárról érdemben akkor lehet majd beszélni, ha az út üzemel
és vizsgálhatók a hatások. Akkor
lesz lehetséges a kártérítési igények megfogalmazása is.
Eg y hozzászóló szerint a város
vezetői nem képviselték megfelelően az érintettek érdekeit. Erre

Bebes István válaszolt. Elmondta, hog y számos alkalommal tárg yaltak a gondokról a NIF-fel és
hatósággal. Kijelentette, hog y az
építkezés feltétele a helyi építési
szabályzattal való harmonizálás,
s ez még nincs meg. – Tehát amit
itt és most hallunk, az nem végleges és nem eldöntött állapot! A
térség nek szüksége van eg y
g yorsforgalmi útra, ezen nem lehet vita. Azt is tudjuk, hog y ez
sérelmek nélkül nem meg y. De
addig, amíg a hatóságok nem rendezik gondjainkat, marad a jelenlegi rendezési terv is – húzta alá.
Majd öt megoldandó problémát
említett. A első: ne leg yen két
ütem, elsőre épüljön meg a kétszer kétsávos út. A kártalanítás
g yors és széles körű leg yen. A
környezet védelme az építéssel
eg yütt valósuljon meg, ne úg y,
mint a vasútépítés idején (ma
sincs védőfal néhány állomáskö
zeli helyen – a szerk. meg j.). A
csapadékvíz elvezetését is oldják
meg, mivel ez súlyos gond Körmend több térségében. A polgármester hozzászólását a nyílt színen meg tapsolták. Ezután több
hozzászólás is elhangzott. Eg yebek mellett az, hog y eg y hatályos
kormányzati döntés értelmében
2020-ig Vas meg yében eg yáltalán
nem lesz útfejlesztés. Ezzel kapcsolatban érdemi válasz nem
hangzott el, mivel ez nem a NIF
kompetenciája.

n Kg
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Bemutatkozik Tóth Gábor önkormányzati képviselő

Igazi közösségi tér születik a belvárosban
milyen rendezvényen vesznek
részt nálunk. Kedvet csinálva ezzel a barátaiknak, ismerőseiknek, hog y még aznap, vag y eg y
következő városi megmozduláson
már ők is részt veg yenek.

Most induló sorozatunkban minden egyes önkormányzati
képviselőnek lehetőséget adunk arra, hogy bemutatkozzék
a város közönsége előtt. Beszéljen terveiről, körzete gondjairól és örömeiről, a városépítés aktuális feladatairól. Elsőként
Tóth Gábor osztja meg gondolatait olvasóinkkal.
– Fiatal korod ellenére már viszonylag tapasztalt képviselőnek
számítasz a képviselő-testületben,
hiszen már a harmadik ciklusodat
kezdted meg a tavalyi év októberében. Miként értékelnéd az elmúlt
négy esztendőt a képviselői munka szempontjából?
– 2002-ben kezdtem el az önkormányzati munkát, akkor még a
pénzüg yi bizottság külsős tagjaként. A 2007-es időközi választáson való sikeres részvétel óta pedig a belvárosi 1. körzet képviselőjeként látom el feladataimat, immáron a harmadik ciklust megkezdve.
Azt gondolom, hog y az elmúlt
nég y esztendő rendkívül sikeres
volt és megerősített abban a hitemben, hogy van értelme annak a
munkának, amit 12 éve elkezdtünk, Bebes István polgármester
úrral közösen, hiszen kirajzolódni
látszik a város jövőképe. Mindezeken túl rengeteg biztatást, bátorító szót kapok, kapunk. Hiszen itt
nem eg y eg yszemélyes „harcról”
van szó, hanem egy olyan munkáról, amely széles körű összefogást
igényel. A város az elmúlt években
számtalan sikeres pályázaton vett
részt, amelyek azon túl, hogy részben a városlakók kényelmét szolgálják, a hosszabb távú terveinket
is megalapozzák. Hiszem, hog y
minden felelős döntéshozónak
hosszabb távra kell terveznie.

– Az 1-es választókerületben sikerült ismét egyéni mandátumot
szerezned a Fidesz–KDNP–Polgári
Összefogás Körmendért színeiben.
Ez a választókerület talán az, amelyet az egyik legnagyobb érdeklődés övez, hiszen ide tartozik a belvárosi városrész, a Szabadság térrel, valamint a Batthyány-kastél�lyal. Mit gondolsz, milyen előrelépéseket, fejlesztéseket sikerült
megvalósítanod a körzetedben?
– Az, hogy sikerült megújítani a
város Fő terét, csak a kezdet volt.
Mondhatnánk úgy is, hogy részsi-

ker. Ennél már a tervezési fázisban többre vágytunk. A Kulturális
Központ pedig meg is valósította
az elképzeléseinket, hiszen sikerült a teret megtölteni élettel. Kitartó munkájukkal minden évszakban a város nappalijává varázsolták a város központját. Elindult az a folyamat, amely a kastély
és a hozzá tartozó park felélesztését és újra régi pompájában való
ragyogtatását célozza meg. Első
lépésként meg újult a g yermekkönyvtár és a főépület néhány terme. Ezeken keresztül némiképp
már betekintést nyerhetünk, hogy
miként is fog kinézni a teljes
komplexum akkor, amikor végre
elkészül.
Jelenleg is folyik a valamikori
lovarda felújítása, a terek átalakítása, amely, azt gondolom, minden
arra járó szemlélődőt elégedettséggel tölt el. Persze ez ismét csak
a kezdet, hiszen az átadást követően is sok lesz a munka. Meg kell
tölteni élettel a tereket, be kell indítani a Batthyány Örökségközpontot. A következő lépések egyike a kastélykert megújítása, „életre keltése”. Ez a folyamat is elindult. Már most is öröm kilátogatni
a tó környékére, de azt gondolom,
hogy tavasszal, amikor a sok elültetett növény életre kel, még szebb
látványt fog majd nyújtani a kilátogatóknak. Persze az építkezés
nem mindig könnyű, hiszen az,
amit a város felépít, szépít, megszervez, azt „gondos” kezek készek lebontani eg yetlen éjszaka
alatt. Gondolok itt például a várkerti játszótéren véghezvitt pusztításra. Persze mindez bennünket
nem tántoríthat el. Inkább arra
sarkall, hogy az elért eredményeket, a fejlesztéseket minden eszközzel megóvjuk.

– Mint említetted, a volt lovarda
épületében kerül kialakításra a
Batthyány Örökségközpont. Véleményed szerint milyen hatással
lesz ez az új attrakció nemcsak a
választókerületed, hanem a város
egészének jövőjére?

– Melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyeket mindenképpen szeretnél megvalósítani
még a jelenlegi ciklusban?

– Én személy szerint nagy reményeket fűzök az indulásához, hiszen ez a központ már úg y lesz
kialakítva az előzetes terveknek
megfelelően, hog y az eddig megújult kastélyparki részek és a felújított, élettel megtöltött Szabadság tér egy szerves egészet fog alkotni.
Alkalmas lesz továbbra is színházi előadások megtartására, de
lehetőség lesz különböző filmek
levetítésére, illetve a különböző
helyi termékek bemutatására is.
Mindent összevetve egy igazán
hatalmas és izgalmas közösségi
tér alakul majd ki, ami újabb feladatok elé fogja állítani a várost.
Hiszen e tereket az idegenforgalom fellendítése érdekében programokkal is meg kell tudnunk tölteni.

– Még a tavaly novemberi képviselő-testületi ülésen fogadtátok el
azt a határozati javaslatot, amely
lehetővé teszi egy nyilvános és ingyenes wifi szolgáltatás kiépítését
a Szabadság téren és környékén.
Milyen pluszhozadéka lehet ennek
a funkcióbővülésnek a városközpont életében?
– Véleményem szerint ennek
közvetlen pozitív hatása lehet a
város életére, hiszen a helyiek
vag y éppen a hozzánk látogató
vendégek a zsebükben lapuló korszerű eszközeik seg ítségével
azonnal hírt adhatnak arról, hogy

– Elképzelések, tervek vannak,
de sajnos az anyagi lehetőségeket
is fig yelembe kell venni ezek
rangsorolásánál. Azt gondolom,
hog y az imént említett, az egész
várost érintő terveken túl is várnak ránk feladatok. Égető probléma például a Rábán aluli részek
szenny vízhálózatának kiépítése,
de fontos kérdés ezen a részen a
belvíz, illetve az áradások után
visszamaradó pangó vizek elvezetése is. Ezen problémák megoldásához az idei évben az önkormányzat a városgondnokságnak
lehetőséget biztosít eg y árokásó
gép beszerzésére, amelynek munkába állításával reményeim szerint sokat javulhat a helyzet. További fontos feladat a valamikori
ifjúházasok otthonának megújítása, amely nek k iv itelezéséhez
szükség van a tulajdonosi viszonyok és a teherviselés kérdéskörének rendezésére is. Reményeim szerint most már az ÁFÉSZ is
hajlani fog a megállapodásra és
hamarosan eltűnik ez a csúnya
seb is város szívéből.

utazás

Körmendi Híradó

Bemutatkozott az Utazás kiállításon a Batthyány Örökségközpont

Sokan keresték fel a standot, megkóstolták a tortát
Nagy sikere volt a március elején véget ért Utazás kiállításon a Batthyány Örökségközpontot bemutató projektnek.
A vasi kiállítótérben helyet kapott körmendi bemutatkozás iránt nagy volt az érdeklődés. A vendégek filmet nézhettek, tortát kóstolhattak és információkkal gazdagodva
távozhattak.
– Egy 410 éves történet folytatódik
Körmenden azzal, hogy a Batthyánykastély egykori lovardájában jön létre a Batthyány Örökségközpont. Ez
a beruházás az egyik alappillére annak a jövőbe mutató elképzelésnek,
amelynek célja az, hogy hiteles helyen mutassák be a család, a város és
az ország történetének összekapcsolódását. Logikus, hogy mindezen értékeket a nagyvilággal is megismertessük, s erre jó alkalom lesz az Utazás nemzetközi kiállítás és szakvásár – mondta el Bebes István polgármester, aki felkereste a pavilont és
elbeszélgetett a látogatókkal. A városvezető többek érdeklődésére elmondta, hogy tervek szerint a most
épülő, több mint 700 millió forintból
megújuló egykori lovarda, a leendő
Batthyány Örökségközpont meghatározó szerepet tölt majd be a hazai
turizmusban.
– A fogadóépület elegáns tereiben
azon túl, hogy információkat sze-

rezhetnek be a látogatók a család és
a kastély történetéről, ajánlják majd
nekik Körmend nevezetességeit,
közte az ősfákkal és növényritkaságokkal ékeskedő várkertet. A Körmendet felkeresők számára a Batthyány Örökségközpontban alternatívákat fogunk kínálni a turizmus különböző területeiről úgy,
hogy nem pusztán szellemi, hanem
ízbeli utazásra is invitáljuk őket –
fogalmazott Bebes István. Hozzátéve: ez utóbbit szolgálja majd a
liktárium, ahol a látogatók a térség
őstermelői, biogazdái által termesztett növényekből előállított szárít
mányokat, főzeteket kóstolhatják és
vihetik magukkal, továbbá a megismert tudáshalmazt írott formában,
nyomtatásban vagy elektronikusan
is bővíthetik. Mint ismert, a kormány döntése alapján – turisztikai
kiemelt projektként – a kastélyban
megkezdődött a Körmendi Batthyány Örökségközpont kialakítása,

Bebes István polgármester is megtekintette a kiállítást Erwin Schmitz, Körmend
díszpolgára társaságában
amelyhez Körmend Város Önkormányzata, mint kedvezményezett,
800 millió forint támogatást kap az
Európai Regionális Fejlesztési
Alapból.
Az Utazás kiállításon arra kértük a polgármestert, hogy röviden
értékelje a bemutatkozást, illetve
annak jelentőségét. – Először is:
még sohasem volt a városnak lehetősége arra, hogy a megye keretén
belül önállóan mutathassa meg
arcélét, jelesül a Batthyányrojektet. Ahogy láttam, a vendégek

vették a lapot, a sok kérdés és érdeklődés erre utal. Másodszor: a jó
bornak is kell a cégér és e tekintetben az Utazás kiállítás kiváló terepünkké vált. Ne feledjük, Körmendről, benne kastélyunkról itt alkothat sok látogató képet magának,
amit majd utazásra vált, ellátogat
hozzánk. Összegezve azt mondhatom, hogy a mostani önálló szereplés és megjelenés a budapesti vásáron a lehető legjobb marketing volt
– fejtette ki Bebes István.
n kozma g.


A Korona étteremben báloztak a gimnazisták
A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákönkormányzata
tanáraival közösen idén második alkalommal, február 20-án,
pénteken rendezte meg diákbálját. A rendezvény a Korona étteremben, családias környezetben, vidám légkörben
zajlott.

– Végezetül, milyennek látod
Körmend jövőjét?
– Véleményem szerint a 2000ben kitűzött – és az évek során oly
sokszor megerősített – céljaink
változatlanok. A zt gondolom,
hog y ez és a városlakók biztató
szavai mutatják azt, hog y az
irány, amerre elindultunk, jó. Bírni kell erővel és végig is kell csinálni.
Sokan emlékszünk arra, amikor még a Vida utca felújításáról
beszélgettünk. Ezek voltak a kezdeti lépések. Azt gondolom, hog y
nag y és lényeges változásokat
hozó lehetőségek kapujában állunk. Bízom abban, hog y tovább
szépül a város és eg yre büszkébben mutathatjuk meg a hozzánk
n PH
érkező vendégeknek. 
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Laczó Tamás intézményvezető köszöntötte a bálozókat

A bálozók – hercegnőkhöz és
hercegekhez méltó eleganciával
– 19 óra körül érkeztek a helyszínre, és foglalták el helyüket
az asztaloknál. Érkezési sorrend volt, íg y a fiatalok oda ülhettek, ahova szerettek volna.
A korábban bejelentett ételek
közül mindenki megtalálta a fogára valót, húsok és köretek
mindenféle változatban megtalálhatók voltak, a szakácsok a
vegetáriánusokra is gondoltak.
Az eszem-iszom után kezdetét
vette a kötetlen beszélgetés és
mulatozás. A nyitótáncot Laczó
Tam á s i ntézmény vezető és

Molnár Sára, a diákönkormányzat elnöke kezdte, hozzájuk a bátrabbak csatlakoztak,
mivel a keringő a mai fiatalság
számára már kihívást jelent. A
gimisek mellett a jó hangulatért
Németh Zsolt Johnny volt a felelős. A táncparkett eg y pillanat alatt meg telt és mindenki
önfeledten szórakozhatott a
mai slágerekre.
Kellemes estét tölthettünk el
eg yütt tanárainkkal és barátainkkal. Bízunk abban, hog y évről évre újra megrendezik a kölcseysek diákbálját.
n K ÁLMÁN V.
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oktatás

Körmendi Híradó

A számítástechnikai oktatás megyei bázisa a Kölcsey Utcai Általános Iskola

kultúra

Körmendi Híradó
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Igyekszik minél több időt áldozni az alkotásra

A hagyományok és a modernség ötvözete a siker receptje

Kékesi Gábor, a megfontolt szobrászművész

A városszerte ismert és kedvelt Kölcsey suli méreteivel
már messziről kiemelkedik a környező épületek sorából. Különösen az eklektikus stílusú főépület impozáns
homlokzata vonzza a tekinteteket. A gyönyörű kovácsoltvas kerítést magunk mögött hagyva Mészáros
Árpád intézményvezető kalauzolásával lépünk be a
116 éve Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskolaként alapított, ma Körmendi Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet viselő intézménybe, ami ma a település legnagyobb gyermeklétszámú intézménye.

Kékesi Gábor szobrászművész csendes, szemlélődő alkat. Ez a
megfontoltság jellemző alkotómunkájára is. Nemrég készült
el egy mellszobra Herman Ottóról, az utolsó magyar polihisztorról. A szobor – amely az elmúlt év végén került a Herman
Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium kertjébe – nagyszerű alkotás, élethűen, fiatalabb
korában ábrázolja a sokoldalú természetkutatót.

Gyakran szerveznek kézműves foglalkozásokat is az iskolában

Az épület kialakítása, folyosói,
lépcsőházai, a szertári eszközök egy
része, a vitrinek a régmúlt diákévekről tanúskodnak. Azonban ha a tantermekbe vagy a hat szaktanterembe, a szépen kialakított irodákba
vagy a tanáriba tekintünk be, látjuk,
hogy ott a jelenen túl a jövő eszközei
is megtalálhatók. Közte a két számítástechnikai terem, 9 interaktív tábla, természettudományi labor. Az
igazgató elöljáróban elmondja, hogy
a többcélú intézmény három egysége
– általános iskola, mint fő profil, zeneiskola, valamint a néptánciskola –
négy épületegyüttesében áll a 16
osztály, 375 diákja, illetve 120 táncos
és a 130 zenész növendékeink, illetve
szüleik szolgálatában. A gyereksereggel 46 jól képzett és tapasztalt
pedagógus foglalkozik.
– A legfontosabb célkitűzésünk a
gyermek személyiségének tisztelete
és fejlesztése. Minden – hagyományos, megújító – lépésünk a szülők
bizalmából nálunk tanuló gyerekek
meglévő adottságaira alapozva és
formálható képességeik kialakítására, gazdagítására irányul – fejti ki
Mészáros Árpád, aki láthatóan ezer
szállal kötődik intézményéhez. – Iskolánkban emelt szintű matematikatanítás mélyíti el a tehetséges tanulók tudását. Ugyancsak több órát
biztosítunk a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv ismereteinek
átadására. Sokféle szakkörünk, fakultációnk és fejlesztő foglalkozásunk áll évek óta a tehetséggondozás
és a hátránycsökkentés szolgálatában. A tömegsport, az utánpótlás-,
versenysport, a turisztika bázisán
nyugszik a mindennapos testnevelés
feladatait teljesítő és megyei, országos eredményeket is felmutató diáksportköri munka. Rendszeres a heti
úszásoktatás is. A szabadidősportprogramok gazdag kínálatát nyújtja
a diákszervezet –halljuk.

ni a közszereplést. Ehhez megismertetik őket az élő beszéd műfajainak (véleménynyilvánítás, vita, felszólalás,
érvelés) sajátosságaival, megalapozzák az újságíráshoz és szerkesztéshez
használható fényképezést, videózást,
számítógép-használatot. Ezek a gyerekek így a 8. osztály után felkészültebbek lesznek a kihívásokra, a gyors
változásokra.
A Kölcsey iskola arról is ismert,
hogy mindig bátran és kezdeményező
módon viszonyult a szakmai megújítást hordozó pályázatok irányában.
Mészáros Árpád szerint ez alapvetően fontos a sikeres működéshez. –
Csak a legfontosabbakat említem. A
TÁMOP pályázat révén immár 5 éve a
tanítás legújabb és leghatékonyabb
módszereit gyakoroljuk és építjük be
a tanórákba, illetve a gyerekek tanulását segítjük e módszerek által. A
TIOP pályázat kapcsán modern infokommunikációs eszközökkel gazdagodott intézményünk. A Szolnoki Főiskolával megkötött szerződés szerint
regionális szinten tehetségpontként
működünk, amelynek keretében koordináljuk és lebonyolítjuk a Curie
nevet viselő természettudományi általános és középiskolai versenyeket.
Ismét elnyertük az ökoiskola címet,
amelynek követelményei a tanulóink
környezettudatos magatartásának
kialakítására és fejlesztésére ösztökélnek bennünket. A felsoroltakon túl
a pedagógiai programunkban megfogalmazottak teljesítése érdekében
szívesen visszük diákjainkat az iskolán, városon kívüli rendezvényekre,
de mi is hívogatóan nyitjuk ki kapunkat a rendezvényeink kapcsán, amelyeknek szervezői vagyunk. Itt említeném meg, hogy nemzetközi kapcsolataink egy része több évtizedes szálakkal átszőtt. A csehországi Roznov
település ifjúsági néptánccsoportjával, az ausztriai Ilz város iskolájával
és a szlovéniai Dobronak két tannyel-

Arra a kérdésre, hogy melyik a legerősebb iskolai arcél, az, úgymond,
hordozórakéta – így válaszol: – Az informatikai képzés. Ugyanis intézményünk a kezdetektől fogva megyénkben a számítástechnika-oktatás egyik
bázisiskolája. 6. osztálytól kezdve,
majd 7. évfolyamtól további szakköri
órákon modern eszközök és képzett
szakemberek segítségével sajátítják el
tanulóink a számítástechnikai ismereteket. Nemzetközi számítógépes képesítés megszerzésére is felkészítjük
a diákokat. Iskolánkban hatékony felnőttoktatás is zajlik e területen. A sort
az idegen nyelvi képzéssel folytatnám.
Már az első osztálytól választható a
nyelvlaborban is folyó német és az angol nyelv tanulása. Kiscsoportos bontásban történik az oktatás. 7. évfolyamtól a 2. idegen nyelv elsajátítására
is van lehetőség. Nyelvvizsgára is felkészítjük a jelentkező diákokat. A művészeti képzés első osztálytól választható. Az alapfokú művészetoktatás
zene- és néptánc tagozata mellett kézműves foglalkozást, rajzszakkört és
énekkart is szervezünk a tanulóinknak. Évek óta több új lehetőséget is
kínálunk. Ezek közé sorolandók a labdás-mozgásos sportfoglalkozások. A
jól ismert Kék Sünik labdarúgó utánpótlás egyesület eredményei mellett a
diákjaink a kosárlabda játékban is
országos sikereket értek el. Ez évtől
intézményünk a leány kézilabda utánpótlás megyei bázisa lett. A labdás
sportágak mellett a gyerekeket szabadidejükben visszük gyalogos és kerékpártúrákra, uszodába. A téli időszakban támogatjuk a sítáborokat, illetve korcsolyázni tanítjuk őket – fogalmaz a direktor. Hozzátéve: az 5.
osztálytól új képzésformaként a „Modern világ, modern ember” változatos
témájú és módszerű foglalkozás érhető el. E foglalkozáson részt vevő diákokat felkészítik olyan helyzetekre, ahol
fel tudják és fel is akarják majd vállal-

vű általános iskolával régóta partnerként működünk együtt. A három évvel ezelőtti erdélyi utunk során a
csíkszentdomokosi iskolával felvett
kapcsolatainkat tavaly egy együttműködési megállapodással erősítettünk meg. A helyi és a megyei médiumok felületeit is szívesen használjuk,
hogy felhívjuk az érdeklődők figyelmét azokra az eredményekre, amelyek mögött szorgalmas tanulók és az
őket motiváló szülők és a támogató
pedagógusok állnak. A tanulmányi,
kulturális, sporteredményeinket tartalmazza a minden évben kiadott évkönyvünk, az Értesítőnk is. Ebben a
kiadványban számolunk be az iskolánk iránt érdeklődőknek az előző
tanév történéseiről.
Az iskolaválasztás időszakáról
szólva az igazgató megemlíti: a korábbi évtizedek gyakorlatára, bemutatkozásaikra alapozva (játszóházak, kiadványok, fórumok) és a szülők bizalmára építve várják idén is a leendő elsőseiket. Milyen munkálatok zajlanak
most az intézményben? – kérdeztük. –
A kisebb javító karbantartásokon túl
egy mérnöki iroda az iskolaépület
adottságainak felmérését végzi. A működtetőnk, Körmend Város Önkormányzata által felkért szakemberek
feltérképezik azokat a területeket,
amelyek egy nagyobb volumenű pályázat révén az iskola minden használója által már régóta vágyott intéz
ményfelújítás pénzügyi fedezetét,
majd annak kivitelezését jelentené –
mondja Mészáros Árpád. Akinek szavai megerősítik: a hagyományok és a
modernség ötvözete a sikeres intézményi működés kulcsa. Végül mosolyogva említi: munkanapjai végén,
amikor az egykori alma materének
sziluettjétől távolodik, ismét hallja a
gyermekkorának önfeledt zsibongását. Ami nem csoda, hiszen boldogan
hordozza élete tarisznyájában a köln kg
cseys muníciót. 

A múlt esztendő legjelentősebb alkotása volt a Herman Ottóról készített
szobor – mondta Kékesi Gábor. Hónapokig tartott a munka, először egy
úgynevezett fejvasra készítettem el az
alapokat, amely még nem mutatott
igazán sokat. Fokozatosan formáztam
meg a fej, az arc egyes részeit, sok
munkát jelentett a hatalmas szakáll
kialakítása, amely Herman Ottó esetében igencsak meghatározó. A szobor
egyébként a tudós halálának századik
évfordulójára készült.
A fiatal szobrászművész folyamatosan kiállítja munkáit, szülővárosában,
Körmenden többször is bemutatkozott, de Vas megye több településén
bemutatta már alkotásait. Tavaly volt
kiállítása többek között Répcelakon
és a Rumi Rajki Művészetpártoló Kör
jóvoltából Rumban is. Ez a szervezet
Balogh Péter vezetésével nagyban segítette, pártolta Gábor munkáját az
elmúlt időszakban.

Kékesi Gábor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész tanítványa volt.
Előtte a szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában Veres Gábor egyengette az útját, itt tanulta meg a szobrászati alaptechnikákat és a gipsszel
való munkát. Végül díszítőszobrászként végzett. Az egyetemi évek alatt
azonban már sok minden érdekelte,
ilyen volt az éremkészítés, amely máig
az egyik kedvenc műfaja. Korábban
megmintázta például Kertész Imrét
vagy Horthy Miklóst, de a Tihanyi
Apátság alapításának 950. évfordulójára is nagyszerű éremtervvel állt elő.
Ezt a területet a jövőben is erősíteni
szeretné: egyrészt idén, a Szombathelyi Képtár alapításának 30. évfordulójára és a jövő évi Szent Márton-emlékévre is készítene érmet.
– Decemberben lesz egy kamaraki
állításom a Szombathelyi Képtárban,
erre az alkalomra új anyagot állítok

össze. Leginkább azért, mert a korábbi
kisplasztikáim, például a Don Quijote
vagy az Őslény koponya már ismertek,
szeretnék valami mással bemutatkozni. Néha festek és rajzolok is, ez is érdekel, de például favágás közben is többször felfedezek olyan dolgokat, amelyek nagyon tetszenek, s már-már igazi művészi alkotásoknak tekinthetők.
Egy hasítás alkalmával érdekesen
esett szét a fahasáb, nagyon különlegesnek találtam, be is hoztam a házba.
A Fa bálványlepke címet kapta ez a kis
véletlenszerűen létrejött alkotás, ezt
mindenképpen szeretném megmutatni
másoknak is. Egy másik alkalommal
meg úgy hasadt a fa, hogy stilizáltan
ugyan, de egy női és férfi alakot fedez-

tem fel benne. Ilyenek is megfognak,
mert olyan természetesek.
Kékesi Gábor úgy véli, nem kell a feladatok elé sietni. Most már szerencsére megtalálják különféle felkérésekkel, s reméli, hogy ez a bizalom csak
növekszik az irányába. Munkahelyén,
a Szombathelyi Képtárban kiállításokat rendez, így nap mint nap közvetlen
kapcsolatban van a művészettel, és
nem utolsósorban itt kapcsolatépítésre
is van lehetősége. Igyekszik minél
több időt áldozni az alkotásra, ez néha
sikerül, néha nem. A terveit azonban
szeretné megvalósítani, igaz, nem kapkodva, hanem a maga tempójában.
n Tóth J.
Precízen, átgondolva. 
Fotó: Jámbori Tamás

A Rázsó Imre szakközépiskola diákjainak szalagavatója
2015. február 6-án került sor a Rázsó Imre Szakközépiskola
és Szakiskola végzős diákjainak szalagavató ünnepségére,
amelyre az idei évben a felújított városi sportcsarnokban
került sor.

Akiket vár a nagybetűs élet... 

Varga Zoltánné intézményvezető feltűzte a szalagokat

A Himnuszt követően Véges Eszter 9. A osztályos tanuló szavalata
következett, majd Németh Eszter
tanárnő olvasta fel a KLIK szombathelyi tankerületi igazgató, Fodor
István ünnepi köszöntőjét. Ezután
Varga Zoltánné igazgató asszony
köszöntötte a végzős diákokat, akik
osztályfőnökeikkel együtt felsorakozva várták a szalagfeltűzést. Egy

Fotók: Klemecsics Sándor

érettségi előtt álló szakközépiskolai és négy szakiskolai osztály tanulói kapták meg szalagot. A meghitt
pillanatok után Csempesz Valentin
11. A osztályos tanuló konferálta fel
a különböző színes osztályműsorokat. Ének, muzsika, tánc színesítette az estét, amelyre a koronát a végzősök keringője tette fel. A bál ezt
követően jó hangulatban telt el.
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Szerencsére akad még néhány körmendi család, ahol fontosak a tradíciók és gyökerek

Munkádhoz add a neved! – Óvárosi mesterek
Hol van már az az idő, amikor
a körmendi óváros utcái mesteremberek szerszámaitól voltak hangosak? És mikor volt
az már, amikor együtt dolgozott a nagypapa, az apa és a
fiú, és minőségi munkáikkal
ország-világgal megismertették egy iparos família nevét.
Szerencsére azért még akad
néhány körmendi család,
ahol fontosak a tradíciók és a
gyökerek. Összefogva, sok-sok
nehézséggel életben tartanak
egy-egy szakmát, amelyek
lehet, hogy már nem éppen
trendik, de a becsületes, kitartó munkára tanítanak.

Pappné Horváth Ildikó második generációs szakember családja körében

Pappné Horváth Ildikó cukrászmester ugyan még csak második generációs szakember a családban, de
minőségi süteményeik, fagylaltjaik
nem ismeretlenek a városban élők
számára. Munkádhoz add a neved! –
hallotta sokszor cukrászdaalapító
édesapjától, ehhez a mondáshoz
igyekszik is tartani magát. Száyer
Géza óvárosi műhelyében készül az a
kazán, amely körmendi kazánként
híresült el. Ő már harmadik generációs gépgyártó, a fémes-lakatos munka
egyik kiváló mesterembere. A
Belencsák család igen régóta a késes-műköszörűs szakmát viszi, nevük országszerte ismert. Méltán.
Aki egy kicsit is édesszájú, az bizonyára ismeri Horváth Ferenc cukrászmestert és feleségét Marikát, a
Mini Cukrászda alapítóit. A házaspár
1981-től évtizedekig kínálta ízletes
süteményeit, kiváló fagylaltjait, most
azonban már egy ideje kevesebbet
látjuk őket. Jól megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik, lányuk, Pappné
Horváth Ildikó vette át az üzlet irányítását, aki szintén cukrászmester. A
minőségre most sem lehet panasz, az
édességekhez válogatott alapanyagokat használnak. Fagylaltjaik főzöttek és igazi gyümölcsből készülnek,
nem porból és aromákból. Saját fáik
termése például ott van az őszibarack- és sárgabarackfagyiban.
Ildikó az újításokra is odafigyel,
igyekszik a kor kihívásainak megfe-

lelni. Tagja a nemrégiben alakult
Vas Megyei Cukrászszövetségnek,
nyitott az újdonságokra. Ha valahova elutaznak, a helyi cukrászdákat
mindig felkeresik és feltérképezik a
kínálatot.
– A cukrászszakma eléggé elnőiesedett az utóbbi időben, míg korábban a férfiak voltak többségben,
most körülbelül a hetven százalék
nő. Annak idején felvettek a
Vendéglátóipari Főiskolára, de választanom kellett. Anyuék azt
mondták, ha az öcsémmel továbbvisszük az üzletet, akkor átalakítják, ha elmegyek főiskolára, akkor
nem ruháznak be. Így történt, hogy
itthon maradtam, 2011 óta én viszem a vállalkozást. Tamás, az
öcsém szintén mestercukrász, ő egy
fagylaltozót vezet, de hozzánk is besegít. A marcipánfigurákat ő készíti, nagyon jó kézügyessége van és
kreatív, ez a munka hosszú évek óta
hozzá tartozik.
Ildikó azt is elmondta, hogy a
2000-es évek elejétől a válságig, körülbelül 2008-ig sokkal kevesebb
vendégük volt, mostanában viszont
azt veszi észre, hogy újra divatba jött
a cukrászdába járás. Bár Körmenden ennek nincs kimondottan kultúrája, mégis kezd életre kelni a város
ebből a szempontból. A megszokott
ízeket mindig keresik. A fagylaltpultban szinte kötelezően kell lenni
csokoládénak, vaníliának, epernek,

citromnak, karamellnek és puncsnak. Igaz, sokan az újdonságokra is
vevők, a zöldtea-jázmin és a levendulafagyi is kelendőnek bizonyult. A
sütemények közül még mindig a krémes van az első helyen, amelyről tudni kell, hogy a Dobos-torta és az Eszterházy-torta mellett igazi magyar
védjegyes édesség, akárcsak a bejgli. Igaz, ez utóbbit a szlovákok is magukénak akarták, mondván, a Pozsonyi kifli is az övék, de végül a
karácsonyi finomság mégiscsak a
magyar védjegyes termékek körébe
került. A krémes mellett a Rába kocka is örök kedvenc. Egyszer próbálták kivenni a kínálatból, de ez mindössze egy hétig sikerült. Vissza kellett hozni, mert nagyon sokan keresték. Tortákat is készítenek, különféle ünnepi alkalmakra. Ezek közül a
legnagyobb kihívás az esküvői torta.
Szinte mindenki határozott elképzelésekkel érkezik hozzájuk. Néhányan giccses ötleteket hoznak, őket
Ildikó igyekszik jobb belátásra bírni.
Szerinte az a jó, ha az esküvői torta
visszafogott és elegáns, a harsányság kerülendő. Ízekben a csoki a legnépszerűbb, és ha emeletes tortáról
van szó, akkor többen gyümölcsöset
kérnek mellé. Egyre elterjedtebbek
az úgynevezett minitorták is az emeletesek helyett. Ez azt jelenti, hogy a
vendégsereg minden egyes tagja egy
ilyen pici tortát kap. Ezek elkészítése meglehetősen időigényes feladat.

Ildikó az újítások híve. Tavaly
Hajba Péter receptje alapján elkészítették a város süteményét, a Batthyány-szeletet. A tejszínhabos-gyümölcsös finomságot tavaly októberben, Körmend Város Ünnepnapján
kínálták először, azóta kapható a
cukrászdában.
– Nemrég a körmendi kórház kért
fel bennünket, hogy mutassuk be egy
könnyen elkészíthető diabetikus sütemény receptjét. Egyre több a cukorbeteg és az allergiás, ezért nem
szabad róluk elfeledkezni – mondta a
cukrászmester.
A Mini Cukrászdában Ildikó keze
alatt két cukrász, egy kézilány és két
tanuló dolgozik. Hajnalban kel, elindítja a dolgokat az üzletben, utána
összekészíti két fiát, Petit és Mátét
az iskolára, és irány vissza a cukrászdába. A reggeli 9 órás nyitásra
már friss süteményekkel várják a
vendégeket. Szerencsére a család
mindenben segít, Ildikó férje, Laci
szinte belenőtt ebbe a szakmába. A
szülők tanácsai is mindig jól jönnek,
néha-néha be is segítenek.
Ildikó azt mondta, hogy az üzlet
bővítése is szerepel a tervek között,
ehhez pályázni szeretnének. Emellett a jövőben is kitelepülnek a városi
rendezvényekre, legközelebb a tavaszi Európa Napokra. Van felkérésük
a Savaria Karneválra is, de Ildikó
úgy gondolja, hogy az talán túl nagy
falat, de azért még meglátják.
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Az óváros régi házai közül az
egyik Száyer Gézáé. A tornácos
épület végében van az a műhely,
ahol a Száyer család neves körmendi kazánja készül. Több generációra visszamenőleg ezzel foglalkoznak, előbb a nagypapa, később
az édesapa űzte a lakatos, gépkészítő mesterséget. Most Száyer
Géza viszi az iparos vállalkozást,
aki korábban gépész üzemmérnökként is dolgozott. Három gyermeke
közül egyik fia is itt, a családi műhelyben dolgozik. Azt mondja, hogy
kemény munkával ugyan, de meg
lehet élni ebből. Igaz, az utóbbi
években nagy változás állt be a kazángyártás, és egyáltalán a fémes
munka területén. A multik kiszorították a kisvállalkozásokat.
– Évente vannak visszatérő
munkáink, emellett körülbelül
száz kazánt készítünk és a nyári
időszakban rengeteg szőlőprést is,
erre mostanában nagyon nagy lett
a kereslet. Ezeket ötféle méretben
gyártjuk a 90-es évek eleje óta, és
nagyon népszerűek. A kazánjaink
minőségi termékek, szén és fa tüzelésére is alkalmasak. Többszöri
fejlesztés után elértük, hog y ki
váló, 86 % körüli hatásfokkal működnek.
A mesterember azt is elmondta,
hogy az ő irányítása alatt, az indulás éveiben 600–900 kazánt készítettek, voltak üzletek, amelyek
részt vettek termékeik forgalmazásában. Sajnos, ezek megszűntek,
így akinek manapság körmendi ka-

zánra vag y eg yéb berendezésre
van szüksége, az eg yenesen a
gyártóhoz kopogtathat be a Lenkey
utcában.
Száyer Géza elmondása szerint
családja az egyik legrégebbi körmendi família, egyes források szerint ősei már a tatárjárást követően itt laktak. A későbbi időkből,
egészen pontosan 1702-ből pedig
egy térkép is fennmaradt, amely a
Szájer-kertet említi. Az egyik előd,
Szájer Ferenc harcolt az 1848/49-es
szabadságharcban, neve a Fő téri
Kossuth-szobornál elhelyezett emléktáblán is látható.
Száyer Géza cégalapító nagyapjára jól emlékszik, nehéz ember
volt, ahog y mondja. Ő kezdte az
ipart, 10–12 emberrel dolgozott,
inasokkal, legényekkel. Főleg tűzhelyeket, kályhákat g yártottak,
amelyeket lovas szekérre raktak,
és vitték a vasútállomásra. Innen
aztán vonattal szállították országszerte, leginkább Győrbe, Budapestre és Szombathelyre. A nagypapa örökségét továbbadta fiának,
Száyer Géza édesapjának, aki tizenhat tanulót nevelt. A szövetkezetbe nem lépett be, ebből adódtak
nehézségei. Ennek dacára fia
mégis mérnökként végzett, és továbbvitte a családi mesterséget. A
minőségi munkának és a folyamatos újításoknak köszönhetően a
körmendi kazán országszerte ismertté vált. Mivel ez a berendezés
nag yobb épületek fűtésére is alkalmas, nemcsak magánszemélyek, hanem intézmények is használják. A fát nem kell nagyon apróra hasítani, 60 centis darabok is
beleférnek, íg y amellett, hog y
megbízható termékről van szó, a
fűtés előkészítése sem igényel
olyan sok időt.

Az óvárosi műhelyben készül a körmendi kazán

Fotók: Jámbori T amás
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Dinasztiák. Apa és fia a műhelyben
A térségben, sőt országosan is
szinte egyedülálló, hogy egy családban már a negyedik generáció
viszi a mesterséget. A körmendi
Belencsák család ilyen. Igaz,
szakmájuk papíron nem is létezik,
csak egy szám jelzi a kés- és evőeszközgyártásra vonatkozó tevékenységet.
A huszonnyolc esztendős ifj.
Belencsák István az ősök egykori
szülőházában kialakított műhelyben dolgozik, a Széchenyi utcában,
édesapja mellett. – Még egészen kicsi voltam, talán 5-6 éves, amikor
már itt sürgölődtem a műhelyben.
Később, amikor nyári munkáról volt
szó, nem is lehetett kérdés, hogy hol
fogom tölteni. Szépen lassan megismertem a szakmai fogásokat. Közben az is tudatosult bennem, hogy
szinte akármerre megyek, ismerik
a családunkat, aput is, Mihály
nagybátyámat is.
István vásárokra jár és az anyagbeszerzés is az ő feladata. Szinte
teljes egészében átvette a stafétabotot. Tagja a Vas Megye Népművészetéért Eg yesületnek, emellett
többször zsűrizteti munkáit a Hagyományok Házánál. Eddig nagy
sikerrel, mindig a legjobb, „A” minősítést kapta. Azt mondja, ezen a területen csak visszafogottan lehet
újításokba kezdeni, mert lehet, hogy
a szakma elfogadja, de a néprajzos
mondjuk visszadobja, arra hivatkozva, hogy nem maradt meg a tradicionális jelleg.
A fiatalember kiállításokon is
szerepel, a Mesterségek Ünnepén
és a Magyar Iparművészeti Kiállításon is bemutatkozott a közelmúltban. – A egyik legnagyobb kihívás
számomra a kétpengés juhászkés,
ennek készítése nagyfokú precizitást igényel. Igyekszünk folyamatosan bővíteni a kínálatot, itt a vitrinben is látható néhány különlegesség. Itt van például ez a fekete mar-

kolatú kés, a nyele vízibivaly szarvából készült. Általában szarvasaganccsal dolgozunk, de sokszor
használunk a nyélhez fát, például
diót, cseresznyét.
A késes mesterség majdhogynem
egyet jelent a Belencsák névvel. A
család 1907-ben telepedett le Körmenden, előtte Székesfehérváron
éltek. A krónikák szerint igazából a
Felvidékről származnak. Ha késesműköszörűs munkáról van szó, egyértelmű, hogy őket keresik. A legtöbben személyesen hozzák el a régi-régi műhelybe bicskájukat, ollójukat, húsdarálójukat, hajnyírójukat, állatnyíró készüléküket, amelyek egy kis felújításra, javításra
szorulnak. – Az is előfordul, hogy
postán érkezik valami, amit megjavítunk és visszaküldünk a gazdájának. Sohasem voltunk milliomosok,
de tisztességgel meg lehet élni ebből
a szakmából. Az sem mellékes, hogy
úgy érzem, ez egy szabadabb munka. Igaz, a feladatok elől nem futhatunk el, de az jó, hogy saját időbeosztás szerint dolgozhatunk –
mondta az édesapa.
Apa és fia végül azt is elmondták,
hogy egyszer járt náluk Borbás
Marcsi, a tévés műsorvezető egy
kulturális országjáró műsor kapcsán, és ajándékoztak neki egy kést.
– Később egy másik adásban éppen
szalonnáztak valahol, s azt mondták, hogy azt csak Belencsák bicskával lehet. Erre Borbás Marcsi elővette a sajátját, amelyet tőlünk kapott.
Na, de a sztorizást félretéve, azért
tényleg ismernek bennünket. A bicskáink hosszú, és remélhetőleg jó
szolgálatot tesznek, mert nagyon
gyakori, hogy negyvenéves késeket
hoznak egy kis feljavításra. Nem
egyszer volt olyan, hogy családi
örökségekből fennmaradt eszközöket hoztak, mert az emberek azért
ragaszkodnak a családi értékekhez,
és ez így van rendjén.  n tóth judit
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Pályázati felhívás

Civil közösségek, egyesületek pályázhatnak
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
évi elkülönített pénzalapjára a
Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló –
többször módosított – 19/2014.
(X.31.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, sport és
kultúra területén.
Pályázhatnak helyi civil közösségek, eg yesületek továbbá a
muzeális intézményekről, a nyilvános köny vtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közg yűjteményi intézmények, valamint magánszemélyek
kulturális és sportprog ramjaik
meg valósítása érdekében. (A kiemelt eg yesületektől is kérjük a
pályázat benyújtását!)
A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, intézmény vag y magánszemély benyújthat.
Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001.
(XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.
A kultúra területén elsősorban
a város ünnepeihez, a Rábához
és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok meg valósításához nyújt támogatást az Önkormányzat. Továbbá pályázati
lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő
kiadványok meg jelentetésének
támogatására, és külön fig yelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a
helyi vizuális és zenei programokat.
A pályázatok elbírálásánál
előnyt élveznek azok a prog ramok, amelyek a kiemelt városi
rendezvényeket erősítik, támogatják, valamint azok, amelyek
szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot.

A pályázatnak
tartalmaznia kell
• a pályázó nevét, címét, működési formáját, képviselője nevét és elérhetőségét (amennyiben az előzőektől eltér, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét);
• a pályázó adóazonosító számát;
• nem magánszemély pályázó
esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló végzés számát és keltét, valamint a nyilvántartásba vevő szerv megnevezését;
• a támogatásból meg valósítani
tervezett tevékenységek, programok, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok ter vezett
hatása it, összefüggéseit a
meg jelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költség ter vet, és
ezekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló saját és eg yéb
bevételek megnevezését, nag yságát;
• az igényelt támogatás általános
forgalmi adót is tartalmazó ös�szegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi
adó összegét;
• a pályázati cél, program megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezését;
• a pályázó bankszámlaszámát;
• a pályázó képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, és
az adózásról és a számvitelről
szóló jogszabályoknak megfelelően működik;
• a pályázó nyilatkozatát a 2007.
évi CLXXXI. törvény alapján az
érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról.
• a pályázó nyilatkozatát a 2011.
évi CXCVI. törvény alapján az
átlátható szervezetre vonatkozóan előírt jogszabályi körülmények fennállásáról.

Pályázat benyújtása
A pályázatot két példányban
kell benyújtani. Pályázatot kizárólag a „Pályázati adatlapon” lehet benyújtani. (Az adatlap és a
hozzá kapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu
honlapról, továbbá papír alapon
beszerezhetők a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatalban a portán, Molnár Dániel köztisztviselőnél.)
Pályázati határidő: 2015. március 26. 12.00 óra (Ezen időpontig
beérkezett pályázatok kerülnek
elbírálásra.)
Pályázat benyújtásának helye:
Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Molnár Dániel köztisztviselő.
A pályázatok benyújthatók postai úton, illetve személyesen is.
Hiánypótlás lehetősége: Hiányosan benyújtott pályázat esetén a
kiíró egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra a pályázóknak. A hiánypótlás szükségességéről és a teljesítésének határidejéről az érintett pályázókat
írásban értesíti a kiíró a pályázati
határidő lejártát követően.
Elbírálás: A pályázatokat a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága és Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete várhatóan a 2015. áprilisi ülésén bírálja el, és dönt a támogatások
mértékéről. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak a
döntést követő 15 napon belül.

További információk a
pályázattal kapcsolatban
• A pályázatok elbírálása során
kizárásra kerül az, aki az előző
évben elnyert támogatásáról a
„Tá mog atási szerződésben”
meghatározott módon és időben
nem számolt el.

Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról
Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi
ülnökválasztást várhatóan 2015.
március 7. napja és 2015. április 30.
napja közé eső időtartamra tűzi ki.

A bíróságok számára rendkívül
fontos, hogy – az alaptörvényben
rögzített társasbíráskodás elvének
megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni. Az ülnökjelölés-

sel kapcsolatos tájékoztató teljes
anyaga megtalálható a www.
kormend.hu weboldalon, kérünk
mindenkit, aki a jelöléssel kíván
élni, hogy a fenti honlapon tájékozódjon a jelöléssel kapcsolatban.

• A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles, és mivel a
támogatás nem tartozik a törvény 1. számú mellékletében felsorolt adómentes bevételek
közé, ezért adóköteles.
• A pályázaton támogatást nyert
pályázókkal az Önkormányzat
„Támogatási szerződést” köt.
• A támogatást elnyert pályázó a
„Támogatási szerződésben” köteles nyilatkozni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény vég rehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 72.§-ában foglaltak
ról.
• A pályázaton elnyert támogatást a pályázó köteles a pályázatában meg jelölt cél, program
meg valósítására fordítani, és
erről a „Támogatási szerződésben” rögzítésre kerülő módon és
határidőn belül elszámolni.
Amennyiben a pályázó ennek
nem tesz eleget, a jogosulatlanul
felvett támogatási összeg vis�szafizetésére köteles.
• A kiíró nem határoz meg a támogatásból el nem számolható költségeket. Az elnyert támogatást
a pályázó a pályázatában megjelölt cél vagy program meg valósítása érdekében köteles felhasználni.
• A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek
Bizottsága fenntartja magának
a jogot, hogy az elnyert támogatási összeg – pályázati célnak
megfelelő – felhasználását ellenőrizze.
• A pályázaton elnyerhető támogatás nem visszatérítendő. Az
elnyert támogatást a kiíró a „Támogatási szerződésben” foglaltak szerint egyösszegben folyósítja a pályázónak.
• Támogatás szempontjából a saját forrás mértéke nem releváns,
a támogatási intenzitás elérheti
a 100 %-ot is.
• Az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határát a
kiíró nem kívánja meghatározni.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Molnár Dániel
köztisztviselőnél kérhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban (telefon: 94/592-917; e-mail:
molnar.dani@kormend.hu).

közösségek
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A Soulwave frontembere, Fodor Máté nagyon termékeny

Jó kiugrási lehetőség lehet a Nagyszínpad
„Vizes ruhában fekszünk az ágyon, közelebb jössz, de elnyom
az álom...” – ezek a fülbemászó sorok mára az egész ország
rádióhallgatóit meghódították.
A körmendi Soulwave a tavalyi
évet egy magyar nyelvű dal, a Szélcsend videoklipjével koronázta
meg, és a fővárosban is bemutatkoztak, az A38 hajón adtak telt házas koncertet.
A Szélcsend volt az a dal, amiről
úgy gondolták, népszerű lesz majd
a Petőfi Rádióban is, de egy másik
daluk beelőzte: a fentebb idézett
Mindenki szelídet a szerkesztők fedezték fel maguknak, és kezdték el
játszani.
A Soulwave a rock’n’roll, az indie
és a folk sajátos elegyével üde színfoltja a hazai zenei életnek.
A zenekart 2007 elején alapította
az énekes Fodor Máté és a gitáros
Huszár Ádám, majd Bencsics Dávid (basszusgitár) és Márton Lajos (dobok) 2011-es csatlakozásával nyerte el végleges formáját.
Ug yan a Soulwave stílusa az
évek során folyamatosan változott,
a svéd Substream Recordsnál
2013-ban megjelent 1975 EP dalai
határozzák meg leginkább azt, ami
a Soulwave-re igazán jellemző: a
markáns ének, az energikus ütemek és a dalok változatossága
mind-mind hozzájárul az egyedi
hangzásvilághoz.

Az MR2 Petőfi slágerlistáját
megjárt I Can’t Be Loved című kislemez meg jelenése után, a
Youngfire Tour keretén belül a
Soulwave sikeresen turnézott
Ausztriában – felléptek a picture
on fesztiválon például –, Csehországban és Németországban, itthon pedig az összes jelentős hazai
zenekar vendégeként láthattuk
már őket.
Idén többször játszanak majd
Kállay-Saunders András előtt.
Legközelebb március 19 - én,
Kállay-Saunders lemezbemutató
koncertjén lesz a Soulwave az
előzenekar, a budapesti Akvárium
klubban, illetve készülnek vele
Sopronba is.
Ami a nyári szezont illeti, mindenképpen a fesztiválokra koncentrálnak. A dátumok most vannak egyeztetés alatt, a térben közelebbiek közül tervezik a VOLT-ot.
Természetesen láthatóak-hallhatóak lesznek Körmenden is, az
AlteRábán. A fesztivál idén július
14–18-ig tart, a Soulwave péntek
este lép színpadra. A fesztiválokon
túl szerte az országban számos
klubban lesz Soulwave-koncert
2015-ben.

A Soulwave rövidesen egy nagylemezzel lepi meg a rajongóit 
Jó kiugrási lehetőség lehet a bandának a Nagyszínpad című megmérettetés, ahol – és aminek köszönhetően – tavaly a Mary PopKids és az
Ivan and the Parazol aratott nagy
sikereket. Ez egy olyan szakmai tehetségkutató, amelyben már létező
formációk, kisebb és közepes
ismertségű együttesek versengenek. Olyanok, akik érdemesek lehetnek arra, hogy a Sziget szervezősége kiemelje és a fesztiválokon
nagyszínpados fellépéshez juttassa
őket.
A srácok kitűzött célja erre az
évre, hogy minél inkább önálló szerephez jussanak, ki tudjanak lépni
az előzenekari szerepből. Jó út lehet

Fotó: Jámbori Tamás

egyenrangú fellépőként társulni valamelyik másik bandával, ahogy
arra a hazai koncertpalettán már
több sikeres példa létezik (ahogy
azt mondjuk a Supernem és a Fish!
gyakorolja évek óta).
Végül essék szó arról a kérdésről
is, ami g yakorta elhangzik a
Soulwave háza táján, történetesen,
hogy mikor lesz nagylemez? Nos,
úgy néz ki, ősszel ez is megvalósulhat, hiszen a frontember, Fodor
Máté nagyon termékeny. Rengeteg
dalötlete van, stílusban is szerteágazó módon, így egy nagyon színes, friss, életteli album állhat ös�sze még ebben az évben.

n rose

Szabadi István: a szeretet gyümölcse a szolgálat
Szabadi István református lelkész volt az előadója a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
körmendi csoportja által szervezett rendezvénysorozatnak aktuális előadásának február 10-én.
Az est témája a szolgálat volt.
Sok érdeklődőt vonzott a Polgármesteri Hivatal nagytermébe
Szabadi István A szeretet gyümölcse a szolgálat című előadása.
Az előadó először arról beszélt,
hogy az előadás címe Teréz anyától származik, akinek szolgálata
az egész életét lefedte. Márk
evangéliuma szerint Jézus nem
azért jött a földre, hog y neki
szolgáljanak, hanem hog y ő
szolgáljon az embereknek. Életét a szolgálatnak vetette alá. A
probléma az, hog y a szolgálat

kifejezést az emberek nem szeretik, alábecsülik, a rabszolga
szó szinonimájának tekintik. A
szolgálat, a munka sohasem párosul örömmel hétköznapjainkban, pedig a Biblia szerint Istent
örvendezéssel kellene szolgálni,
és Isten szolgálatát mindig öröm
kíséri. A mai világban a munka
és az öröm nem áll össze, hogy
ízesítse az ember életét, és sajnos összeférhetetlennek látszanak. Többször hallani, hog y a
szolgálatról nem beszélni kell,
hanem csinálni. Ebben is fontos
a Biblia iránymutatása, hog y
szeretettel szolgálhassunk másokat. Isten teljes önátadást kíván követőitől, ez az alapja a másik ember felé való megnyilvánulásnak, és ez teszi lehetővé

például az ellenség szeretetét. A
legfontosabb, hog y a szolgálatunk a szereteten alapuljon.
Krisztus g yülekezetében mindenki szolgál, a keresztényeknek szolgáló közösségként kell
eg y üttműködniük. Ehhez hit
kell, anélkül nem meg y. A mai
nemzedék nagy betegsége a felelősségérzet hiánya. Hog yan
szolgáljunk úgy valakit, ha nem
érzünk felelősséget iránta? Pedig valójában felelősek vagyunk
a másik emberért.
Sajnos a szolgálatban el lehet
fáradni, ki lehet égni, épp ezért
fontos a megelőzésben a folyamatos imádkozás. A lelkész befejezésül Assisi Szent Ferenc egyik
imáját olvasta fel.
n Csihar Tamás
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A Gyárépítő című dokumentumfilmet a közelmúltban mutatták be

Igazi 20. századi magyar sors Pálffy Dezsőé
A gyárépítő című új magyar dokumentumfilmet a közelmúltban mutatták be az Agora – Savaria Filmszínházban. A Boros
Ferenc–Horváth Zoltán–Kozma Gábor alkotói hármas legújabb
alkotásának kezdő képsorain dr. Pálffy Dezső arról beszél, hogy
Martfűn minden adott egy cukorgyár megépítéséhez. Ez a
legújabb terve, de hogy jutott el idáig?
Igazi 20. századi magyar sors Pálffy Dezsőé, a mezőgazdasági szakmérnöké és nyugalmazott egyetemi
docensé, aki már 85. évét tapossa, és
ma is fiatalokat megszégyenítő energiával tervez, szervez. Ahogy mondja
is a filmben: „nem foglalkozom a korommal”.
Pálffy Dezső egy pecöli család kilencedik gyermekeként jött a világra.
Tanulmányai végeztével Vépen kezdte pályafutását, majd Rábapatyon,
aztán Sárváron folytatta, ahol megalapította és országos rangra emelte
a baromfifeldolgozást, ezreknek adva
biztos munkát.
Innentől kezdve lépésről lépésre
haladt előre a kádári korban, ahol a
konszolidáció során nagy szükség támadt kiművelt szakemberekre. A magyar mezőgazdaság történetének abban a korszakában, amely a mai napig nincs igazán dokumentálva.
Nejével, a ma már szintén aranydiplomás agrármérnök Magdikával
az ország számos pontján élt és dolgozott. Nemzetközi hírnévre is szert
tett évi 1 milliós libatenyésztésével. A
70-es években már rivalizáltak érte
az agrárium fejesei. Tiszaföldváron
az öntözéses gazdálkodásért volt fe-

lelős, kialakította a harmadik magyar fűszerpaprika-termő tájkörzetet, mindeközben jegyzeteket írt és
tanított a gödöllői agráregyetemen.
Szolnokon feladatul kapta, hogy telepítsen át máshova egy palackozóüzemet. Erre azzal az ötlettel állt elő,
hogy ne csak palackozó legyen az új
helyszínen, hanem építsenek egy
egész gyárat. 1985-re kész volt az első
magyar szövetkezeti sörgyár Martfűn. A filmen mutatja azt a fehér üveges Arany Hordó Pils sört, ami itt készült. Ma is lehetne helye a piacon.
Mezőhéken, ahol 4000 darabos sertéstelep működött, megválasztották a
Táncsics téesz elnökének. Ez 1979ben történt. És 1985-ben a téesz már
termelési nagydíjat kapott. „Ennyi
maradt a téeszből” – mutatja Dezső
bá a kaput a helyszínen. „Irigységgel,
alaptalan vádaskodással ide jut egy
termelő üzem”.
A téesz nem tudott talpra állni, ő
igen. Volt honnan... Kádár egyik személyes tanácsadójának szúrta
ugyanis a szemét Pálffy Dezső szárnyalása, lejárató sajtókampányt indított ellene. „Engem egy nap alatt
ronccsá tettek”, emlékezik vissza a
filmben Dezső bá. A perek, tárgyalá-

sok a rendszerváltásig tartottak.
1990-ben a bíróság bűncselekmény
hiányában megszüntette az eljárást.
Dr. Pálffy Dezső a szakmai munka
mellett a közösségért is dolgozik.
Zászlajára tűzte az ikervári kastély
megmentését. Könyvek születnek
róla, egyre többen látják benne a követendő példát: hazámért, rendületlenül – ez a hitvallása 85 évesen is.
Lendülete töretlen, Martfűn meg
akarja építeni a cukorgyárat, a tervek már készülnek. Dr. Pálffy Dezső a
saját földjéből ajánlott fel az államnak 40 hektárt cukorrépa-termesztésre. A minisztérium kerekei lassan

őrölnek, de a folyamat már elindult. A
felajánlást a dokumentumfilm díszbemutatóján is megerősítette az őt
köszöntő V. Németh Zsolt államtitkárnak.
A forgatás gördülékenyen haladt, a
stáb egy összeszokott csapat, de még
így is nehezen tudtak lépést tartani
Dezső bával, aki legendás aktatáskájával a kezében álló napon át rohant,
mutatta a helyszíneken a múlt tárgyi
emlékeit, mesélt és meséltetett.
A dokumentumfilm zenéjét Puskás
Mátyás szerezte, a konzultáns Erdélyi János, a producer Szohár Ferenc
n Rózsa Melinda
volt. 

Szarvas József székfoglalója az Akadémián
Szarvas József színművész ismert városunkban is. Számos alkalommal lépett fel kulturális rendezvényeinken. Nemrég a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották.
A jeles színművészt, viszáki lakost, a Magyar Nemzeti Színház vezető színészét nemrég nagy megtiszteltetés érte. A Pesti Vigadóban volt
a székfoglalója azon alkalomból,
hogy a Magyar Művészeti Akadémia
tagja lett. Elhangzott, hogy sokoldalú színészi pályafutása mellett komoly hangsúlyt fektetett a viszáki
Kaszás Attila Hagyatékőrző Egyesület tevékenységére, amibe beletartozik a Pajtaszínház és Galéria, va-

lamint a már országos lefedettségűvé
terebélyesedett Tündérkert mozgalom is. Ez utóbbi gyakorlatilag az ő
és a zalai mérnök Kovács Gyula
nevéhez fűződik. Az ezzel kapcsolatos népművészeti, gasztronómiai,
gyümölcsészeti, építészeti (bürü és
épülő kemence-kápolna), zenei, valamint színházi programok híressé
tették Viszákot, évről évre rengeteg
látogatót hozva a faluba. A székfoglalón Marton Éva az elnökség képviselőjeként elnökölt, laudációt
Csernyus Lőrinc építész mondott. A
Vigadó 200 fős Makovecz-termét
majdnem teljesen megtöltötték az érdeklődők. Ott voltak a körmendi járásból érkezettek is. Maga a székfog-

laló több mint egy órán át tartott.
Ami után Szarvas József sietett a
Nemzetibe, próbálni. A Körmendi
Híradónak elmondta, hogy örül az
elismerésnek, hiszen azt helyi sikernek is tartja. Tovább folytatja az őrségi művészeti programokat is. Körmendre több alkalommal tervez látogatást. Bár még nem körvonalazódott pontosan, de számíthatunk
képzőművészeti bemutatókra is.
Szarvas József szerint az épülő Batthyány Örökségközpont kiváló lehetőséget teremt a helyi kultúra megerősítéshez, s ahhoz, hogy általa távolabbi vidékek is bekerüljenek a
n KG
szellemi áramlatba. 
Fotó: Simon Attila
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Idén évfordulóra készül a Bereki Bárkás Egylet Egyesület

Lassan vízre kell szállni – Élet a Rába-parton
Idén évfordulókra készül a Bereki
Bárkás Egylet Egyesület. Júliusban
10. alkalommal rendezik meg a Csákány-Körmend kajak-kenu futamot.
Szeptemberben pedig a XX. RábaMaraton lebonyolításában vesznek
részt aktív szerepvállalással. A vízi
csapat jelentős tevékenységet vállal a
rábai vízi turizmus, a vízi sportok és a
környezetvédelem népszerűsítéséből.
Varga Gábor Istvánnal és Somogyi
Dániellel, az egyesület két elnökével a
mesés Rába-parton beszélgettünk egy
tavaszias napsütéses délutánon.

– Adva van Körmend, a Rába folyó.
Ismerve benneteket, úgy tűnik, megragadjátok, kihasználjátok az adódó lehetőségeket, amelyeket a víz és annak
partja kínál.

Dr. Pálffy Dezső a fiatalokat megszégyenítő energiával tervez

utazás-hirdetés

Körmendi Híradó

– Valóban, kár lenne nem élni a kínálkozó természetes környezettel –
válaszol Varga Gábor. Gyermekkorunk óta szeretjük a Rábát. Énnekem
20 éve életem része a folyó. Néhány éve
a Bereki Bárkás Egylet Egyesület égisze alatt tevékenykedünk. Szándékunk összecseng a városvezetés szándékával – élni kell a természetes környezet adta lehetőségekkel! Jó a kapcsolatunk a Kulturális Központtal is,
így a Bárkaház programjaiban segédkezünk. Tavasztól késő őszig szinte
lent élünk a Rábán. Egyesületi telephelyünk is a vízparton van, tábla jelzi
hollétét. Célunk, hogy egyre többen
megismerjék, megszeressék a vízi életet, a kajakozást, kenuzást. Erre szervezett lehetőséget kínálunk egyéni,
családos és csoportos formában is.
Rendelkezésre állnak azok az eszközök: kajak, kenu, mentőmellény, evezők és túravezetők, amelyek nélkülözhetetlenek ezekre az alkalmakra.

AlteRába Fesztiválhoz kapcsolódik.
2015-ben 10. alkalommal rendezzük
meg a 16 km-es versenyt, most is szombaton, s elmondhatjuk, hogy évről évre
nagyobb sikerrel, értékes nyereményekkel. Idén jubileum lesz tehát,
amelyre nagyon készülünk. A RábaMaratonra pedig már XX. alkalommal
kerül sor. Fő szervezője a Molnaszecsődi Bayou Bönhöö Vízi Csapat, mi
Bereki Bárkások segítünk a lebonyolításban, csakúgy, mint a Csákánydoroszlói Vízivándor Táborhely tagjai.
Tavaly elutaztunk a gyönyörű cseh
kisvárosba Český Krumlovba moldvai
túrára, kiváló tapasztalatszerzés volt.
Egyik egyesületi tagunk, Kovács Péter kipróbálta magát az októberi
Krumlov-maratonon, nagy hajós bécsi
barátunkkal, Varga Bélával. Bélával
Gábor elindult a Budapest–Baja regattán is. A 170 km-es versenyt 13 óra 22
perc alatt teljesítették, nem sokkal
maradtak le az elsőktől. Próbára tett
– veszi vissza a szót Varga Gábor. Vis�szatérve a Rábához, nemcsak élvezzük előnyeit, hanem teszünk is érte.
Csatlakoztunk a „Te szedd” elnevezésű országos mozgalomhoz a több éve

futó Rába-takarítás programmal. Itt
volt a televízió, s a Rába-takarítás
programhoz nagy örömünkre a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is betársult. Rajtunk kívül 10–15 egyesület
és sok magánszemély tisztította a folyót és annak partját Alsószölnöktől
Püspökmolnáriig 100 folyamkilométeren. Elképesztő, hogy műanyag palackok, üvegek, hűtők, televíziók, bútorok, nejlonba csomagolt állati tetemek
és egyéb mindenféle szemetek mérgezik a vizet és az esztétikai élményt. A
Körmendi Napok Csónakfelvonulásán

Fotó: Jámbori Tamás

és a Hagyományőrző Élménytáborban
is ott vagyunk – utóbbin stílusosan
halétkeket főzünk. 2014-ben a nyitott
csónakházak napjához is társultunk,
jöttek is főleg családok, gyermekekkel.
Decemberben karácsony és szilveszter között hagyományosan évzáró evezést tartunk – ezzel búcsúzunk az
óévtől. Az említett programok idén is
vállalásaink. A szezont március 22-én,
a víz világnapján kezdjük szemétszedéssel, ismeretterjesztő programmal,
de a vízi szezon kezdete, a „beevezés”
május elsején, pénteken indul.
n Kékesi István


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

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI5)

– Tavalyról számos emlékezetes élményetek van…
– Igen, saját versenyünk a CsákányKörmend kajak-kenu futam – veszi át a
szót Somogyi Dani –, már évek óta az

A vízi szezon kezdete, a „beevezés”, május elején, pénteken indul 

Körmend, Vida . 8. (Centrál üzletház)
412-115;
Körmend,
Vida06-30-44-77-882
. 8. (Centrál üzletház)
Körmend,
Rákóczi u. 13.
412-115; 06-30-44-77-882
410-326;
06-30-26Körmend,
Rákóczi39-658
u. 13.

410-326; 06-30-26- 39-658

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

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.

14 | 2015. március 6. |

sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Elmaradt
a futballrajt

Sikerek az övvizsgán és a versenyen

Ifj. Molnár Károly vezetőedző
elmondta, hogy készültek a február
28-i kőszegi, szezonnyitó mérkőzésükre. Itthon a műfüves pályán
edzenek, illetve Zalaegerszegen,
Celldömölkön, Bükön és Szombathelyen az Illés Akadémián vértezik
tudásukat. A játékoskeretben van
változás: Balogh Levente a Haladás U21-ben, míg Hajgató Levente
Ausztriában folytatja. Érkezik Takács Ádám (Dudus), aki már nem
ismeretlen Körmenden, illetve Tar
Krisztián, mindketten Ausztriából
térnek haza. Célkitűzéseik nem
változtak: a 4–5. hely megszerzése
elérhető, de titkon megcélozzák a
harmadik helyet. Bajnoki, feljutási
ábrándokat nem kergetnek. Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy elmarad a február utolsó napjára
tervezett, tavaszi rajt a megyei labdarúgó bajnokságokban a pályák
alkalmatlansága miatt. Az elhalasztott 16. játéknapot az MLSZ
Vas Megyei Igazgatósága versenybizottságának döntése alapján május 28-án, pünkösdhétfőn pótolják a
n Kéki
csapatok. 

Övvizsgával és fővárosi versennyel
kezdődött februárban az idei szezon a
Castrum Sec-Dinamica SE Körmend
kick-boxosai számára. Eredményeik
biztató folytatást ígérnek.
Szűcs Zoltán 5 danos kick-box mester szinte már hazajár Körmendre, hiszen vizsgabiztosként és a Magyar
Kick-box Szövetség elnökségi tagjaként rendszeresen előtte vizsgáznak a
dinamicások. Így történt ez az idén
február 7-én is. A sportolók közül huszonheten érdemelték ki a jogot, hogy
számot adhassanak felkészültségükről. Az övvizsga mindenkinek sikerült
a Körmendi Kulturális Központ tükrös
termében, Városi Vivien, Cebe Olivér,
Karbovszky Roland és Pallósi Balázs egy fokozatot átugorva érdemelte
ki a magasabb tanulói övfokozatot. A
legmagasabb szintre Gordos Tibor
jutott, aki 1 kyuval vörös öves versenyző lett. A vizsgát megtekintette Bebes
István polgármester is, és a végén
Szűcs Zoltánhoz hasonlóan szintén elismerően nyilatkozott a sportolók
eredményességéről. Természetesen a
3 danos edző, Andorka Imre is joggal
volt büszke tanítványaira, egy héttel

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

A képen Andorka mester és tanítványai
később pedig három kick-boxosa adott
okot az újabb örömre.
Február 14-én a Budapesten megrendezett 4Fight Kupa országos versenysorozat első fordulóján három
dinamicás képviselte egyesületét 17
egyesület 110 versenyzője között.
Svajda Kristóf (kadett 2, -57kg, lightcontact) most versenyzett életében másodszor. Ellenfele a döntőben egy fejjel
volt magasabb nála, és nem volt egyszerű elérni hosszú keze és lába miatt. Ennek ellenére Kristóf sikeresen oldotta
meg a feladatot, és ő állhatott a dobogó

legfelső fokára. Joó Virág (felnőtt, -60
kg, light-contact) a nyolcas tábláról indult. Első két ellenfelét 3:0-s pontozással verte, de a döntőben egy rutinos
versenyző várta. Az első menetet az ellenfél hozta, de Virág a második menetben megfordította a mérkőzést, és
aranyéremmel térhetett haza. Sákovits
Márk (felnőtt, -69kg, kick-light) szintén
3:0-s győzelemmel kezdett, majd a döntőben Virághoz hasonlóan a második
menetben szerezte meg a győzelmet.
Mindhárman tehát arannyal gazdagították éremgyűjteményüket. 
n Cst
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A MAFC otthonában győzött az Egis Körmend Birokra fiúk!
Az őszi eredménytelenség
után nem voltunk érdekeltek a Magyar Kupa döntőjében, így két hét „meccstelenség” után szállt harcba
a pontvadászatban az Egis
Körmend kosárlabdacsapata
a MAFC ellen.
A keret szűkült, Sonyák Béla kölcsönjátékosként Jászberényben játszik. Sömenek Martin a szezon végéig Pápán szerepelhet. Charles
Burgess februárig szóló szerződését nem hosszabbították meg, így
elhagyja a piros-fekete együtteset.
Február 26-án, lapzártánkkor a
MAFC ellen 6 pontos előnnyel nyitottunk. A két csapat alulmúlta egymást az eladott labdákban, a védekezésünk csapnivaló volt. Az első
negyed 25:27 lett. Egymás hibáiból
éltek a küzdő felek, újabb eladott
labdák, rossz leppattanózás jellemezte a küzdelmet. Mindez látványos, de gyenge színvonalú első félidőt hozott (47:48). Stefan Timbus, a

A szurkolók támogatására ismét nagy szükség lesz
fővárosiak edzője jelesre vizsgáztatta lelkesedésből csapatát, de a
harmadik negyedben végre szorítottunk a védekezésen. Mindjárt lettek szerzett labdák, ezekből könnyű
kosarak, a védő lepattanózás is feljavult. Szerencsére a hárompontosokkal és a büntetődobásokkal sem
álltunk hadilábon. A harmadik negyed 60:71-es körmendi vezetést hozott. A végjátékban 10 pont különbség alá is tornázta magát a budapesti gárda, de összejött a 2014/15-

a Bástya utcai
MÓNIKA KÖNYVKERESKEDÉSBEN

március 2-től

engedmény

és

TECHNOLOGY 1.0 EcoBoost
100LE, fehér

50%

3.990.000 Ft

minden könyvre
a készlet erejéig!

*

3 automata klíma
3 első-hátsó ablakemelők
3 SYNC tecnológia

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!

ös bajnokságban a második idegenbeli győzelmünk, LeVar Seals Cor
tez 22 pontot, Richards 39-et jegyzett. A kilencedik helyről várjuk a
folytatást. Ezzel a védekezéssel,
amelyet az első játékrészben mutattunk, nem sok babér terem. A második félidőre itt-ott biztatóbb, agres�szívebb lett a védekezésünk, de ez
kevés lesz a folytatásban komolyabb
ellenfelek ellen. Március 4-én, szerdán a Szeged, 7-én, szombaton a
n kéki
Paks lesz az ellenfél. 

A Kovács Vince Birkózó SE fiatal
sportolói eddig a Horvátnádaljai Kultúrházba edzettek. Jó hír érkezett felőlük: „beköltöztek” Körmendre az
Olcsai–Kiss Zoltán Általános Iskola
termébe. Edzőjük, Bartók Zsolt ekképpen osztotta meg velünk a jó hírt: „Január végén írtam alá a bérleti megállapodást az Olcsai–Kiss Zoltán Általános
iskola intézményvezetőjével, Fazekasné Mittli Piroskával, valamint a Városgondnokság vezetőjével, Sövegjártó
Zoltánnal. Abban, hogy ezt a szerződést aláírhattam és a gyerekek jobb
körülmények között tudnak edzeni, elévülhetetlen érdeme van Geosics László önkormányzati képviselőnek, aki a
szívén viseli a birkózás sorsát Körmenden. Nemcsak a terem ügyében tudtunk
előrelépni, hanem birkózószőnyeg beszerzésében is. A birkózószövetségtől
egy 12x12 méteres korszerű versenyszőnyeget kaptunk. Az edzéseket február középén tudtuk elkezdeni, így már
könnyebben elérhetőbbé váltunk a birkózni vágyó fiatalok számára, hiszen itt
vagyunk helyben. Edzések időpontja
hétfő, szerda, péntek 17–19-óra. Továbbra is várjuk a sportolni vágyó gyerekeket!”
n Kéki

Ford B-MAX

BEZÁRÁS ELŐTTI UTOLSÓ AKCIÓ!

10%
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Bemutatótermünkben

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

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
* Az ajánlat új Ford modellek vásárlása esetén, Ford Credit Bruttó vételárkedvezmény akció keretében 2015.01.01 és 2015.03.31. között megkötött vevőszerződésre és forgalomba helyezés illetve a készlet erejéig érvényes. A Ford Credit
Bruttó vételárkedvezmény kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint alapon. A legkisebb ﬁnanszírozott összeg: 800 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Referencia THM forint alapon 10,37% - 15,01%, amely
2 000 000 Ft ﬁnanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a ﬁnanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója,
a Lombard Lízing Zrt nyújtja. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 4.9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 114 g/km.
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Jó hangulat uralkodott, táncra is perdültek a böllérversenyen 

20% kedvezmény

2015.03.14-én 18 és 22 óra között

*A kedvezmény nem érvényes a már
leértékelt termékekre és más akcióval
nem kombinálható.
Ajándékkártya vásárlására
nem érvényes.

15% KEDVEZMÉNY
mindenre!
Kivéve az akciós termékeket!
Az ajánlat kizárólag 2015.03.14-én
18.00 és 22.00 között érvényes
a szombathelyi áruházban.

Fotó: Jámbori Tamás

2.500 Ft kedvezmény
minimum 10.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Érvényes csak a teljes árú termékekre.
Az akció alól kivételt képeznek az ajándékutalványok, több darabos vásárlás
esetén árkedvezménnyel kínált termékek, Conti Osvaldo táskák,
és a leértékelt termékek. Készpénzre nem váltható.
Más akciókkal nem vonható össze.
Az akció 2015.03.14-én 18-22 óráig érvényes.

a Szombathely Centerben
2015. március 14. szombat

18–22 óra között
Tűzijáték 21.50-kor

Signal Family fogkrém, többféle, 75ml,
250 Ft/db helyett 200 Ft/db, 2666,67 Ft/l
Palmolive tusfürdő, 250ml, többféle,
390 Ft/db helyett 350 Ft/db, 1400 Ft/l
Az akció kizárólag a Szombathely Centerben található EuroFamily
üzletben érvényes a night shopping ideje alatt
a készlet erejéig.

10% kedvezmény
minden termékre

(beleértve a már akciós termékeket is) 18.00 és 22.00 között
Az akció kizárólag a KiK Szombathely Centerben található
üzletében és 2015. március 14-én
18 és 22 óra között érvényes,
valamint más egyedi kedvezménnyel
nem vonható össze.

További
10% kedvezmény
2015.03.14-én 18 és 22 óra között
A kedvezmény nem vonatkozik a vásárlási utalványokra,
valamint más kuponakciókkal vagy kedvezménnyel
össze nem vonható. A kedvezmény
a kasszánál kerül levonásra.

10% KEDVEZMÉNY
minden termékre!
Az akció kizárólag 2015. március 14-én,
18:00 és 22:00 között a szombathelyi
Fressnapf Áruházban érvényes.
Az akció egyéb kedvezményekkel
nem összevonható!

