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Körmendi Híradó
Barátok érkeztek Juzsnijból, a Krím térségéből
Csaknem félszáz fős delegáció érkezett a városba			

7. oldal

Tartalmunkból:

Csaknem 1 millió
embert ér el a szövetség
Mint ismert, a képviselő-testület nemrég, Bebes István polgármester ajánlására, Körmend
felvételét kérte a Magyar Fürdővárosok Szövetségébe (MFVSZ).
A városvezető a rendkívül testületi ülésen kifejtette, hogy az
immáron 22 éves, patinás szakmai szervezet az ország legjelentősebb fürdővárosait, immáron 47-et, tömöríti.  n 3. oldal

Az AlteRába ismert
fesztivállá nőtte ki magát
Húsz kilométer és három hét
választja el egymástól a két
fesztivált, de sokkal több minden köti össze őket. Mindezekről tartottak közös sajtótájékoztatót az AlteRába és a picture on
n 5. oldal
szervezői. 

Szent Györgyemlékhelyet is avattak
A Magyar Rendészettudományi Társaság, a Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskola 2015.
május 14-én Körmenden, a városi
polgármesteri hivatal konferenciatermében konferenciát szervezett A rendészeti oktatási 25
n 10. oldal
éve címmel. 

Az év íjásza
A 3D szakmai bizottságának
ítészei Molnár József körmendi
íjászt 2014 3D íjászának választották. Az üvegplakett József
számára nem újkeletű, hiszen
2012-ben és 2013-ban is ő kapta
ezt a rangos elismerést. Idei tern 14. oldal
veiről kérdeztük.

Címlapunkon:
Szudáni Nap Körmenden
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Támogatások
A társadalmi ügyek bizottsága
tárgyalt az idei kulturális, sportés szociális pályázatokról. A kultúra területén 29 pályázatból négyet bírált el, kérelem 18 969 000
forintra rúgott, míg a rendelkezésre álló keret 7 millió forint.

Hősök Napja
A hagyományoknak megfelelően május utolsó vasárnapján
kerül megrendezésre a Hősök
Napjáról szóló megemlékezés. A
május 31-én 11.00 órakor a Hősök terén kezdődő rendezvény
programját a Körmendi Kastélyszínház Társulat biztosítja,
ünnepi szónoka pedig Laczó
Tamás, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója lesz. Közreműködik a Városi Fúvószenekar és a Városi Vegyeskar.

Trianonra emlékeznek
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékezve június 4-én 17 órakor
az Országzászlónál tartanak
rendezvényt. A Hevesi Sándor
Színház két tagja által összeállított verses-zenés műsort megelőzően Bebes István polgármester
mond megemlékező beszédet.

Negyvenöt évesek
Fennállásának 45. évfordulóját
ünnepli az idén a Városi Vegyeskar.
A jubileum alkalmából június 5-én,
pénteken 18 órai kezdettel műsort
rendeznek a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A nagy múltú,
jelenleg harminchárom főt számláló körmendi vegyes karon kívül
fellép az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kórusa.
Külföldi vendégek is megtisztelik
az ünnepi alkalmat, a Štefan
Kovač Kórus Muraszombatból érkezik. A vegyes kart Sabáli Lász
lóné vezényli, zongorán kísér
Sabáli László. A jubiláló kórust és
vendégeit Bebes István polgármester köszönti.

Körmendi Híradó

Bebes István: legyen méltó Batthyány-Strattmann László szelleméhez

Elkezdődött a kórház felújítása
Küzdelmes út végén járunk,
de megérte: egy olyan
modern kórház épül most
a városban, amely reményeink szerint méltó lesz dr.
Batthyány-Strattmann László
szellemiségéhez – jelentette
ki Bebes István polgármester
azon a tájékoztatón, amelyen a
körmendi kórház felújításának
kivitelezését jelentették be.
Az eseményen részt vett prof. dr.
Nagy Lajos, a Markusovszky Kórház főigazgatója és V. Németh Zsolt
államtitkár, a kerület országgyűlési
képviselője is. Hangsúlyozták: 1,6
milliárdos projekt keretébe építik át
a körmendi kórházat és a szombathelyi Vérellátót. Nagy Lajos főigazgató szólt a részletekről, majd kijelentette: a felújítás révén, a többi között, 20 aktív belgyógyászati ágy is
működik majd az intézményben. V.
Németh Zsolt azt emelte ki, hogy a
város és térsége lakóinak jobb ellátását szolgálja majd az intézmény.
Bebes István polgármester a napokban indult és várhatóan a jövő év
elején befejeződő beruházást a város
és a vonzáskörzetében élők nagy sikerének nevezte. – Emlékezünk még
arra, hogy hányan támadták azon
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Rangos és elismert szakmai, országos hatókörű egyesület tagja lett Körmend

Csaknem 1 millió embert ér el a szövetség
Mint ismert, a képviselő-testület nemrég, Bebes István polgármester ajánlására, Körmend felvételét kérte a Magyar Fürdővárosok Szövetségébe (MFVSZ). A városvezető a rendkívül
testületi ülésen kifejtette, hogy az immáron 22 éves, patinás
szakmai szervezet az ország legjelentősebb fürdővárosait,
immáron 47-et, tömöríti.

A képen balról: Bebes István, V. Németh Zsolt és prof. dr. Nagy Lajos 
önkormányzati döntéseinket, amelyek ahhoz kellettek, hogy a kórház
egyáltalán megmaradhasson. És ha
eljön az ideje, legyen honnan elindulni, előbbre jutni. Nos, a többéves
munka és kitartó küzdelem elhozta
az eredményt, modern kórház születik Körmenden – emelte ki a városvezető. – Immáron politikai ellenfeleink is láthatják, hogy a köz érdekében cselekedtünk, az itt élők érdekeit tartottuk szem előtt. Az 1 milliárd
400 millió forintos beruházás révén
egy olyan modern egészségügyi intézményünk lesz, amely nemcsak
technikájában újul meg, de – s ezt
nagyon szeretnénk – továbbviszi dr.
Batthyány-Strattmann László szellemiségét is. Hiszen a múlt és a ha-

Fotó: Tónus Sajtóügynökség

gyomány a gyógyításban is kötelez
– emelte ki Bebes István a tájékoztató kapcsán.
Mint megtudtuk, a térség betegei az
új kórházban minden egészségügyi
szolgáltatást elérnek. A sürgősségi, a
diagnosztika és az egyes szakrendelések a földszintre kerülnek. Más
szakrendelések az 1. emeleten kapnak
helyet, míg a 2. és a 3. emelet a krónikus belgyógyászaté lesz. A 4. emeletre
a sebészet költözik vissza, míg az 5.
emeleten felújított műtők lesznek és itt
működik majd az egynapos sebészet
is. Mindezzel párhuzamosan teljesen
megújul a kórház informatikai rendszere is. A most indult felújítás az elmúlt ötven év legnagyobb egészségügyi beruházása a térségben.  n kor

Kormányablakot avattak az Őrség fővárosában

– Az egyesület célkitűzései között
szerepel többek között a fürdőváros
jellegű települések együttműködési
lehetőségeinek megalapozása, valamint ezek társadalmi és gazdasági
fejlődésének elősegítése – mondta el
Bebes István lapunknak. – S bár Körmend nem feltétlenül tartozik a klas�szikus értelemben vett fürdővárosok
sorába, mégis több olyan lehetőségünk is adódik, amely alkalmassá
tesz arra, hogy profitáljunk az
MFVSZ-hez való csatlakozással.
Egyrészt a Rába folyó, mint folyamatosan fejlesztendő turisztikai érték
kell hogy megjelenjen a település életében. Másrészt pedig a Mjus olasz
tulajdonú, de a város érdekkörébe
tartozó fürdő felújítását követő újranyitásával ismét lesz a településen
épített fürdőhely. Ez pedig számtalan
lehetőséggel kecsegtet a jövőre nézve
– mondta el a városvezető. Hangsúlyozva: az egyesület keretein belül
lehetőség lesz a jó tapasztalatok cseréjére, turisztikai kiállításokon, valamint egyéb szakmai rendezvényeken
való megjelenésre, szakmai kapcso-

Kormányablakot avattak nemrég
Őriszentpéteren. Az eseményen, a
többi között, jelen volt Harangozó
Bertalan megyei kormánymegbízott, valamint Gombásné Nardai
Ibolya, a Körmendi Járási Hivatal
vezetője.
A vendégeket Őr Zoltán polgármester köszöntötte. Amint az elhangzott, az új kormányablak révén
egyszerűsödik az ügyintézés, nem
kell mindenért a városba utazni.
Harangozó Bertalan elmondta,
hogy egy átfogó és tudatos közigazgatási fejlesztési koncepcióról van
szó. n kor
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A küldöttek megnézték a Zsóry gyógyfürdőt

latok kialakítására. A képviselő-testület végül egyhangúlag megszavazta a felvételi kérelmet, amelyről az
országos szövetség május 15-én döntött Mezőkövesden.
A szövetségbe ezen a napon 4 város
kérte a felvételét, így Algyő, Bogács,
Szarvas és Körmend. A Zsóry Gyógyés Strandfürdő területén tartott közgyűlésen megjelent Tállai András, a
Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint dr.
Ruszinkó Ádám, az NGM turizmusért felelős helyettes államtitkára. A
vendégeket és a közgyűlés résztvevőit a szövetség elnöke, dr. Fekete Zol
tán, valamint Szabó Zoltán titkár
köszöntötte. Fekete Zoltán elnök, aki
a csaknem 20 ezer lakosú Mezőkövesd polgármestere, kifejtette: mindig öröm az új tagok felvétele. Majd
külön is üdvözölte a körmendi csatlakozást. – Nyugat-Magyarország fürdőkultúráját nagyra becsüljük. Bük,
Szombathely, Zalakaros régebb óta
tagunk, s most Körmend pályázik az
50 magyar várost, csaknem 1 millió
embert elérő egyesületünkbe. Amely

Szavaznak Körmend felvételéről: balról Szabó Zoltán, dr. Fekete Zoltán és Tállai András
az ország legnagyobb civil szervezete
– hangsúlyozta. Tállai Anrás úgyszintén örömét fejezte ki az új váro
sok csatlakozása iránt, s mint mondta, a Rába folyó természetessége, a
szabadvizes fürdőkultúra nagy nemzeti értéket képvisel. Ruszinkó Ádám
a fejlesztéseket érintő, uniós projektekről szólt. Ezt követően a tagjelöltek mutatták be városukat, fürdőiket.
A körmendi prezentációt Molnár
Dániel, az önkormányzat pályázatokért felelős munkatársa vezette
fel. Szólt a város és környéke történelmi múltjától, a Batthyányak szel-

lemi és tárgyi hagyatékáról, majd a
város elképzeléseit ismertette. Ebben nagy szerepet kap az olasz tulajdonú Mjus-fürdő, amely Körmend
területén helyezkedik el. – A tulajdonosok többmilliárdos beruházást
terveznek, jövő nyárra ígérik az újranyitást. A többi között lefedik a
szabadtéri medencéket és egy új
szálloda is épül. Mindez nagyban
előrelendítheti a fürdővárosi szerepkört – mondta Molnár Dániel.
Ezt követően szavaztak a küldöttek,
akik egyhangúlag támogatták a felvételt. Így Körmend az országos
szövetség teljes jogú tagjává lett.
Bebes István polgármester halaszthatatlan közéleti teendői miatt
nem tudott személyesen jelen lenni az
eseményen. Mint mondta, a tagság a
város újabb előrelépést tükrözi. – Korábban már kifejtettem a várható előnyöket és a kötelezettségeinket. Most
mindezt annyival toldanám meg,
hogy minden körmendit előnyösen
érinthet a tagság. Miért mondom ezt?
Mert nem csupán fürdőről van itt szó,
hanem az érintett városok turisztikai
marketingjéről, kínálatuk megismeréséről. Nos, ebben nem vagyunk
gyengék. Ha majd elkészül a Batthyány Örökségközpont, akkor máris
akad 46 olyan város partnerünk ennek megismerésére, használatára,
hírének országos vitelére, amelynek
lakói vendégeink is lehetnek. Vagyis
a jelentős alföldi városok polgárait
ide vonzhatjuk kínálatunkkal. Ez pedig minden körmendi számára hasznos lehet – fogalmazott Bebes István.
 n kozma gábor
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A jó hangulatra garantáltan az idén sem lesz panasz

Szudáni életérzés, zene és tánc Körmenden
Igazi afrikai hangulatot élhetnek át azok, akik ellátogatnak
a Szudáni Napra. A hagyományos rendezvényt kétévente
tartják meg a városban, az idén immár nyolcadik alkalommal. A program főszervezője dr. Abdel Hameed szudáni
származású gyermekorvos és családja. A doktor évtizedek
óta Körmenden él, de szívügyének tartja, hogy megismertesse a hazájából származó hagyományokat az itteniekkel.
A kulturális központtal karöltve szervezik a rendezvényt,
amelyre nagyon nagy az érdeklődés magyar és szudáni
részről egyaránt.
Dr. Abdel Hameed körmendi gyermekorvosnak köszönhetően kétévente
– ha csak néhány órára is – Szudán
kerül az érdeklődés középpontjába. A
rendezvény jó lehetőséget kínál arra,
hogy a körmendiek közelebbről megismerjék ezt a csodálatos és sokszínű
afrikai országot, amely bővelkedik hagyományokban, látnivalókban, érdekességekben. A kulturális esemény a
szudáni származásúak körében is
népszerű, Magyarország és Európa
különböző városaiból is érkeznek ide
barátok, ismerősök, hogy együtt ünne-

peljék szülőhazájukat, és felelevenítsék az ottani szokásokat. Ilyenkor
minden szudáni viseletbe öltözik, ami
még látványosabbá teszi a programot.
A különleges atmoszférájú Szudáni
Napot ebben az évben május 30-án,
szombaton 17 órától rendezik meg. Az
egyik kiemelt program az idén is egy
izgalmas kiállítás lesz, amelyet a Batthyány-kastély Sala Terrena Galériájában lehet megtekinteni. Bemutatják
a szudáni viseleteket, ékszereket,
használati tárgyakat, ételeket, italokat, és fotók segítségével felidézik Afrika egyik legnagyobb területű országának jellegzetes tájait, állatait, növényeit. A kiállításon Bebes István polgármester köszönti az érdeklődőket. A
programokon részt vesz H. E. Moha
meed Hussein Hassan Zaroug, Szudán bécsi nagykövete és H. E. Adil
Besir, Szudán budapesti nagykövete is.
A jó hangulatra garantáltan az idén
sem lesz panasz, a kiállítás megnyitója után szudáni zenészek lépnek fel,
előbb a Nile Group együttes, majd
Omar Ihsas zenekara. Európa és Afrika, Magyarország és Szudán találkozik ezen a napon, amely egy nagyon
színes, impulzív élményt nyújt azoknak, akik részt vesznek a programon Tóth judit
kon.


Fotok. Jámbori Tamás
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AlteRába és picture on: egymásra talált a két fesztivál

Az AlteRába ismert fesztivállá nőtte ki magát
Húsz kilométer és három hét választja el egymástól a két
fesztivált, de sokkal több minden köti össze őket. Mindezekről
tartottak közös sajtótájékoztatót az AlteRába és a picture on
szervezői. Azt is megtudtuk, hogy az idei AlteRába ebben a
formában az utolsó lesz, aggodalomra azonban nincs ok: a
Nyugat-Dunántúl meghatározó zenei eseménye nem szűnik
meg, csak átalakul.
A 2016-os esztendőben a Rába-parti helyszín felépítése és arculata változik meg jelentősen, igaz, a családias hangulat marad – hangsúlyozta
Hegedüs László fesztiváligazgató.
Jövőre bővül az infrastruktúra, megújulnak a fényelemek és a technikai
berendezések, a nagyszínpad pedig
teljesen új arcát mutatja majd. Az idei
évben is érezhető lesz már néhány
változás, de az igazi átalakulás 2016ra várható, így a főszervező szerint
azok, akik a mostani formájában szeretik a fesztivált, már csak ezen a
nyáron láthatják olyannak, ahogy az
hat esztendeje elindult.
Hegedüs László elmondta, az
AlteRába elismert fesztivállá nőtte ki
magát országos szinten is, mind a zenekarok, mind a vendégek körében. A méltán népszerű rendezvény eltökélt szándéka a bérletek és napijegyek árainak
befagyasztása, garantálva ezzel az állandó vendégkör megtartását. A hatodik fesztiválra bérlettel érkezők a jövő
évi AlteRábára kedvezményt is kapnak.
Példaként tekintenek az osztrák
picture on főszervezői a körmendi
AlteRábára – ezt már Hansjörg
Schrammel, a bildeini fesztiváligazgató mondta a sajtótájékoztatón. Az évek
óta tartó együttműködést a rendezői
kör szeretné hosszan fenntartani és fejleszteni, mivel a partneri kapcsolat jelenleg is gyümölcsöző. Hansjörg
Schrammel úgy gondolja, érdemes volna az alterábás elképzelést a határ túloldalán is meghonosítani, hiszen míg
Körmenden csak magyar zenekarok
lépnek fel – köztük regionális, fiatal és
helyi együttesek –, addig a kinti feszti-

válok nem tudnak megélni külföldi formációk nélkül.
A két rendezvény egyébként nem
csak szellemiségében partnere egymásnak: évről évre kedvezményes áron
juthatnak hozzá a fesztiválozók a társrendezvények bérleteihez. Idén mindazok, akik rendelkeznek Alterába bérlettel, jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak picture on bérletet, 63 helyett
mindössze 25 euróért.
A viszontakció még nagyobb mértékű: azok az osztrák állampolgárok,
akiknek van picture on bérletük, ingyen látogathatják az Alterábát. Ahogy
azt Hegedüs László főszervező megfogalmazta: megkínáljuk az osztrák közönséget egy magyar fesztivállal.
Mindez történik nem titkoltan azzal a
szándékkal, hogy jöjjenek el, ismerjék
meg a körmendi rendezvényt, vigyék jó
hírét, jöjjenek el jövőre is, és persze: fogyasszanak a helyszínen bátran, hiszen az osztrák árszinthez képest a
magyar vendéglátós árak kifejezetten
olcsónak számítanak.
A vendéglátós bevétel – ez sem titok
– mindkét fesztivál esetében jelentős.
És újabb közös ponthoz értünk: profit
igazából sem itt, sem odaát nem keletkezik. A költségvetésben jelentős különbség van, míg az AlteRába összesen
25 millió forintból valósul meg, a picture
on büdzséje 300 ezer euró, azaz mintegy 90 millió forint. Pályázati úton elnyert, illetve szponzori támogatások
mindkét helyen vannak, nagy különbség van azonban a jegybevétel arányában: Körmenden a bevétel 70 százaléka
ebből keletkezik, míg Bildeinben ez az
arány csak 25 százalék.

Az Ocho Macho – akárcsak a 30Y – idén mindkét fesztiválon fellép

Fesztiváligazgatók és sajtófőnökök: Hegedüs László, H. Szalay Balázs, Hansjörg Schrammel,
Szabadfi Zoltán
Az AlteRába erre az évre már nyert
egy NKA-pályázaton 1,1 milliót, a város
– a kulturális bizottság útján – félmillió
forint támogatást ad. Folyamatban van
még egy pályázat, most van elbírálás
alatt, a szentgotthárdi Opel megduplázta a támogatást, és új támogatóként jelenik meg 2015-ben a Diákhitel Központ. Más cégek, szervezetek is támogatják a fesztivált: a GySEV például félárú kedvezményt biztosít a fesztiválozóknak.
A sajtótájékoztatón Hegedüs László
azt is elmondta, 2015-ben újra vendégül
látják a helyi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ, Fogyatékos Nappali Intézményének tagjait, akikkel
már régi barátságot ápolnak. A főszervező felhívta a figyelmet arra is, hogy
érdemes időben beszerezni az 5 napos
tiketteket, mivel a várakozásoknak
megfelelően a bérleteknek már több
mint a fele elfogyott. A jegyelővételesek
két további körmendi rendezvényt is
kedvezménnyel látogathatnak.
(RÁBASTOCK Fesztivál: június 12–13.,
Hip-hop fesztivál: június 27.)
A kempingezők az idén is számíthatnak a Szentgotthárdi Spa & Wellness
belépőjegyeire, valamint számos egyéb
ajándékra. Sátrazni ezúttal is rendkívül kedvezményes feltételekkel lehet a
Bárkaházban a Körmendi Kulturális
Központ jóvoltából.
A régió kiemelkedő, 5 napos fesztiválja sok zenekar szerint az „ország
legnagyobb kerti partija”! A 6. AlteRába
Fesztivált 2015-ben július 14. és 18. között rendezik meg a Rába Szabadidőcentrumban.
Fellépők: Vad Futtik, 30Y, Kiscsillag,
Péterfy Bori & Love Band, Anna and the
Barbies, Heaven Street Seven (a Nyugat-Dunántúlon itt utoljára!), Depres�szió, Ossian, Lord, Pál Utcai Fiúk,
PASO, Alvin és a Mókusok, Ismerős Arcok, Supernem, FISH!, Ivan and the
Parazol, Ocho Macho, Magashegyi Un-

derground, Odett, Firkin, Ed Philips
and the Memphis Patrol, Kardos Horváth János, Mátyás Attila Band, Auróra, Hetedik Ég, ZPZ, Haelo, Anonym
Projekt, Zaporozsec, Soulwave, Karak,
Tesco Disco, Johnny. További részletek,
jegyinformációk, napi bontás: www.
alterabafesztival.hu
A picture on fesztivál (Bildein/Beled)
2015. augusztus 7–8-án lesz. (Nyitóparti már 6-án!) A határ menti fesztiválon
minden évben vannak magyar fellépők,
így megfordult már a bildeini színpadokon többek között Quimby, az Anima
Sound System, a Firkin, a Soulwave, Ed
Philips and the Memphis Patrol... Az idei
sem lesz kivétel: az augusztusi fesztivál
line up-jában ott találjuk a 30Y-t, az
Ocho Machót és az Ozone Mamát.
A picture on fesztivál menüje: Stereo
MCs, Black Stone Cherry, The Subways,
Hans Söllner & Bayaman’Sissdem,
Anathema, Wilfried & Die neue Band,
Jesper Munk, 30Y, Ocho Macho,
Drescher, Philipp & Julia, pauT,
Remedy, Seether, Soulfly, Wanda,
Bluespumpm, Le Craval, Christoph &
Lollo, Yasmo & Die Klangkantine, Full
Supa Band, Zahoracka Banda &
Tamburizza Koprive, Ozone Mama
(fesztiválhonlap: pictureon.at).
Az AlteRába-helyszín, azaz a Rába
Szabadidőcentrum további programjai
a nyárra: május 31., vasárnap 15 órától
Városi Gyermeknap. Június 12–13.
RÁBASTOCK Blues és remekzenék
fesztiválja: Ripoff Raskolnikov, Tűzkerék, The Tinkers, Mokka Tribute,
FUZZ BOX, Meggie`s Crew, Bazooka,
Shabby Blues Band, Save Ass, Cserga
és Barátai, Fatal Error. Június 27., 20
óra Hip-Hop fesztivál a Strandfoci keretében, fellép a Halott Pénz, a Hősök, Sub
Bass Monster és MrSiid. Július 24–25.
TOTAL WAR Nemzetközi Death,
Thrash, Underground fesztivál – csak
n Rose
erős idegzetű rajongóknak!


Fotók: Rózsa Melinda
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Csaknem félszáz fős delegáció érkezett a városba

Ferencz Gyula a 2-es választókerületi munkájáról, terveiről

Helyben kell megtalálnunk a számításunkat

– Először is talán azzal kezdeném,
hogy amikor képviselővé választottak, felállítottam magamnak bizonyos célokat. Ezek nagy részét úgy
érzem, hogy sikerült megvalósítanom. Amikor teljesen új emberként
képviselő lettem, úgy gondoltam,
hogy két nagyon fontos feladat áll
előttem. Az egyik, hogy Körmendért,
mint városért, az itt élő emberekért
dolgozzak, a másik pedig, hogy a választókörzetemben élő embereket, az
ő érdekeiket méltó módon képviseljem a testület előtt. Úgy gondolom,
hogy azok a fejlesztések, amelyek az
elmúlt években megvalósultak mind
a városban, mind pedig a saját körzetemben, azok magukért beszélnek.
Örömmel tölt el, hogy ezeknek én is
aktív részese lehettem.

– Melyek voltak azok a legfontosabb
feladatok, amelyeket a 2-es számú választókörzet kapcsán el kellett végezni?
– Legelőször is kiemelném a piac átépítését, amely mind az ott megjelenő
árusok, mind pedig a vásárlók érdekeit szolgálja. Aztán ott van az utak állapota, amely mindig kényes kérdés egy
város életében. Az én javaslatomra sikerült többek között leaszfaltozni a IV.
Béla király út Rába-partra vezető szakaszát. Ezzel egy régi problémát sikerült megoldanunk a körzetben. Sikerült új burkolattal ellátnunk a Rákóczi
utcai szervizutat egészen a József Attila utcáig. Ezek mind-mind olyan dolgok, azt hiszem, amikre méltán büszkék lehetünk. Aztán természetesen ott
van a körzetben élők érdekeinek képviselete. Rengetegen kértek személyesen segítséget bizonyos ügyekben. A
rágcsálóirtástól elkezdve a közvilágítás-javításon át a kátyúk befoltozásáig
rengeteg megkeresést kaptam. Ezeket
a felmerülő problémákat, úgy gondo-

lom, hogy mindig sikerült megoldanunk, még ha időben néha ki is tolódott
a feladat elvégzése.

– Van-e esetleg hiányérzeted? Van-e
olyan feladat a körzettel kapcsolatban,
amit úgy érzel, hogy nem sikerült százszázalékosan elvégezned?
– Az embernek hiányérzete természetesen mindig van. De ettől szép a
képviselőség. Mindig akad újabb és
újabb feladat, amit el kell végezni, amiért érdemes dolgozni. Amit kiemelnék,
az talán a csapadékvíz-elvezetés kérdése a Kauz-réten. Ennek a megoldása
mielőbb szükséges, hiszen az ott élők
érdekei ezt megkívánják. Dolgozni fogunk azért, hogy mielőbb normalizálódjon a helyzet a város ezen részén is.

– Milyennek látod Körmend jelenlegi
helyzetét és mit gondolsz, milyen irányba halad a város?
– Azok a fejlesztési irányok, amelyeket a város vezetése az elmúlt ciklusokban meghatározott, azokat én magam is teljes mértékben támogatni tudom. A képviselő-testület a márciusi
ülésén fogadta el azt az önkormányzati rendeletet, ami elősegíti a körmendi
kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését. Nálam mindig is első
helyen szerepelt a képviselői feladatok
között a munkahelyek megőrzése és
újak létrehozásának támogatása. Fon-

Táncos lábak Juzsnijból, a Krím térségéből

Juzsnij ukrán város a Krím félsziget térségében, nem messze
tőle húzódik a háborús övezet.
Szerencsére Körmend testvérvárosa nem szenved a harcoktól, továbbra is pezsgő a sport- és kulturális élete. Kikötője révén élénk a
gazdasága is.
Erről a körmendiek is meggyőződhettek az Európa Napokon, mikor is csaknem félszáz fős delegáció
érkezett a városba. A juzsnijiakat
Bebes István polgármester fogadta,
majd kalauzolta a Szabadság térre,
a programok helyszínére. Itt mutat-

2010-ben egy időközi választáson indult először a képviselői székért. Egymás után háromszor nyerte meg jelentős
különbséggel a saját körzetét a Fidesz–KDNP színeiben.
Ferencz Gyulával, a körmendi 2-es számú választókörzet
képviselőjével beszélgettünk múltról, jövőről, tervekről, a
képviselői munka örömeiről és nehézségeiről.
– 2010-ben egy időközi választási
győzelemmel kerültél be a képviselőtestületbe. Azóta kétszer sikerült megnyerned a 2-es számú választókörzetet
a Fidesz színeiben. Értékeld kérlek az
elmúlt 5 évet, amit körmendi képviselőként töltöttél.

tosnak tartom a város jövőjének szempontjából, hogy olyan munkahelyek
teremtődjenek, amelyek hosszú távon
biztosítanak biztos megélhetést a város lakóinak. Természetesen az önkormányzatnak viszonylag szűk a mozgástere ebben a kérdésben, ugyanakkor igyekszünk olyan lehetőségeket és
feltételeket kialakítani, amelyek növelni tudják a foglalkoztatás mértékét
Körmenden, noha ezen mutatók országos szinten is kiválónak mondhatók.
A jövő szempontjából egy igen jelentős fejlesztés a volt Lovarda helyén kialakítandó Batthyány Örökségközpont kialakítása vagy éppen a Várkert
rekonstrukciója. Mindkettő jelentős
turisztikai értéket fog képviselni reményeim szerint. Ugyanakkor ezen a
területen lesz még feladatunk bőven.
Remélhetőleg sikerül megtalálnunk
azokat a forrásokat, amelyekkel teljes
egészében megújulhat a kastély
együttes, a Várkert pedig végre tényleg régi pompájában jelenhet meg az
érdeklődők előtt. Fontos ugyanakkor,
hogy amikor a kastélyhoz tartozó
funkciók kialakításáról beszélünk,
csak olyan feladatot vegyünk a nya-

Ferencz Gyula képviselő is örül a felújított piacnak
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kunkba, amit aztán fenn is tudunk
tartani biztonságosan.
Ki kell még emelnem, hogy a város
szociális ellátása igen magas szintűnek mondható. Az új szociális rendelet
minden pontja teljes mértékben vállalható és azt hiszem, amit ki tudtunk
hozni belőle azt megtettük. Abszolút
kitöltöttük a rendelkezésünkre álló,
törvény által leszűkített mozgásteret.
Úgy gondolom, hogy ma Körmenden
minden rászoruló hozzájut ahhoz a
szolgáltatáshoz vagy segítségnyújtási
formához, amire szüksége van. Ez pedig egy ilyen méretű város tekintetében óriási eredmény és természetesen
nem kevés munka.
Aztán akkor itt van még a kórház
kérdése. Tudomásul kell venni, hogy
meg kellett hozni olyan döntéseket,
amik lehet, hogy ugyan negatív visszhangot váltottak ki az itt élők körében,
ugyanakkor, ha ezek az intézkedések
nincsenek, akkor lehet, hogy most kórházunk sincsen. A felújítások befejeztével reményeink szerint egy megújult,
jól funkcionáló, a betegek igényeit teljes egészében kielégítő kórház lesz
Körmenden.
Feladatomnak tekintem a 2-es számú választókörzetben a Bástya utca és
a IV. Béla utca kereszteződésének átalakítását, továbbá a Rákóczi úti szervizúton lévő járdaszakasz felújítását.
Mindent összevetve azt hiszem, az
irány, amerre tartunk, minden szempontból jónak tekinthető. A mi feladatunk az, hogy leküzdjük az elénk kerülő akadályokat és a várost ezen a fejlődési pályán tudjuk tartani. Rengeteg
feladat áll még előttünk, amelyek megoldásra várnak. Egyet ígérhetek: mi
továbbra is ugyanilyen keményen fogunk dolgozni a városért, az itt élő emberekért és azért, hogy minden körmendi itt, helyben találhassa meg a
n POME
számításait. 

kozott be az ukrán tánckar, amely
óriási sikert aratott. A színpadon
pedig a delegáció vezetője, a népviseletbe öltözött társai karéjában,
hagyományaiknak megfelelően a
barátság jeléül kenyérrel kínálta a
városvezetőt. A delegáció megtekintette a Batthyány-kastélyt, a kiállításokat, valamint a sport- és kulturális létesítményeket. Mint mondták, lenyűgözte őket az épített város, annak öröksége. Képeinken a
vendégek körmendi pillanatait örön kor
kítettük meg.


Fotók: Jámbori Tamás
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A rövidnadrágos, mezítlábas vízicsapat szívügyének tekinti a Rábát

A Bereki Bárkás Egyletnél tele a naptár egész évre
Ha eljön a jó idő, sokan hódolnak szenvedélyüknek, a kajakozásnak és a kenuzásnak. Vannak azonban olyanok, akik
nemcsak tavasztól kora őszig szállnak vízre, hanem télen,
zord időben, jégtáblák között is. A Bereki Bárkás Egylet tagjai
sem riadnak meg a különleges és váratlan helyzetektől, a
Rába mellett több hazai folyón jártak már, és tavaly kipróbálták magukat a csehországi Moldván is. Az egyesület nem
csak szabadidős tevékenységet folyat. Társadalmi munkát is
végeznek, legutóbbi megmozdulásuk a Rába-takarítás volt,
amit közel egy évtizede rendezek meg hazai vízicsapatok
közreműködésével.
A Bereki Bárkás Egylet logójában
2006-os alapítási dátum szerepel.
Ez az időpont valós, hiszen az egyesület ekkortól létezik, de hivatalos
bejegyzésére csak három éve került
sor. Az egyesület magját tizenkét fő
alkotja, de nagyon sok a pártoló és
támogató tag, akik ott vannak a különféle rendezvényeken és segítik a
munkát. Nem ritka, hogy egy-egy
vízitúra, közös program után harmincan, negyvenen is összejönnek
a Rába-parti telephelyen. Az egylet
kettős vezetéssel működik, a senior
elnök Varga Gábor István, a junior
Somogyi Dániel.
– Nagyon sok munkát fektettünk
az egyesületbe, kezdve az alapszabály részletes kidolgozásától egészen a több száz fős rendezvények
lebonyolításáig. A körmendiek közül
rengetegen szeretik a Rábát, sokan
hajóznak is rajta. Ezekkel a baráti
társaságokkal nagyon jóban vagyunk, több közös programot is csinálunk. Mi azonban úgy gondoltuk,
hogy szervezett formában működünk, hiszen így eséllyel indulunk
pályázatokon. Az sem elhanyagolható, hogy az egyesületi lét nagyobb
fegyelmet és felelősséget jelent, hiszen nemcsak önmagunkat, hanem
egy egész csapatot képviselünk például egy országos vagy külföldi vízi
versenyen vagy éppenséggel egy
szemétszedő akción, ami komoly
hírveréssel jár. Persze, ahogy mindenhol, nálunk is előfordul, hogy valamiben nem értünk egyet, de mostanra kialakult egy erős mag, akik
sokat áldoznak az egyesületért.
Sokszor tréfásan juhaimnak nevezem őket, mert velem kezdtek el hajózni. Aki nem próbálta, az talán el
sem hiszi, hogy ez egy olyan időtöltés, ami örökre rabul ejti az embert.
Most már ott tartunk, hogy a tagok
maguk is szerveznek túrákat, és ka-

jakokba, kenukba ültetik barátaikat, és szerintem ez nagyon jó. Nekem is volt egy ilyen „vízi apám”, aki
nagyon régen, már több mint húsz
esztendeje vízre vitt. Ő nem más,
mint a Rába nagy öregje, Somogyi
László, Somó, akit vízi berkekben
szinte mindenki ismer az országban. Somó egyébként a molnasze
csődi Bayou Bönhöö vízicsapat vezetője, igazi nagy hajós, a Mississippit is megjárta. Én ugyan ilyen nagy
túrával nem büszkélkedhetek, de
több európai folyón hajóztam már. A
hazai vizeket különösen szeretem,
évekkel ezelőtt Funtig Szilveszter
barátommal csináltunk egy igazi
nagy menetet. Körmendtől Mohácsig
mentünk kenuval, ez közel hatszáz
kilométert jelent. Izgalmas volt a
déli csúcsforgalomban, hatalmas
hajók mellett evezni Budapesten.
Szeretném, ha az egyesületi tagok is
ilyen élményeket szereznének, augusztusban többek között egy ilyen
jó kalandért indulunk a Tiszára. A
többnapos túrát egy legénybúcsúval
is összekötjük – mondta Varga Gábor István egyesületi elnök.
A bereki bárkások az idén több
jubileumi rendezvénynek is a házi-

gazdái, társszervezői lesznek. Július 18-án, szombaton az AlteRába
Fesztivál zárónapján lesz hagyományos versenyük, a Csákány-Körmend Kajak Kajak-Kenu Futam,
amit már tizedik alkalommal rendeznek meg. Ez egy rövidtávú, amatőr verseny, mindössze 16 kilométer.
Ebben az évben meglepetésre is készülünk a tízéves jubileum kapcsán
– mondta Somogyi Dániel. Még egy
évfordulós rendezvény lesz, szep
tember második szombatján a huszadik Rába Maraton, ami kétségkívül a legnagyobb és legnépszerűbb vízi verseny a Rábán. Ennek
főszervezője a Bayou Bönhöö

vízicsapat, a körmendiek segítenek
a lebonyolításban.
A versenyeken kívül több vízitúrát is szervez az egyesület. Június
4-én a Rázsó Imre Szakközépiskola
és Szakiskola felkérésének tesznek
eleget, egész napos kalandra viszik
a diákokat. Június 13-án a rendőrök, mentősök, tűzoltók közös
programját vízitúra-eszközökkel
segítik. Ezen egyébként több bereki
bárkás is részt vesz, hiszen a tagok
között több rendőr és tűzoltó is van.
A körmendi strandfoci szombati
napján, június 27-én ingyenes hajózást ajánlanak a családoknak, érdeklődőknek a Rába egy rövid szakaszán. Az egyesület erre a programra teljes felszerelést biztosít,
így mentőmellényeket is. Szeretettel várnak mindenkit, mert ez egy jó
alkalom arra, hogy az emberek kipróbálják a kenuzást. Június utolsó
hétvégéje igazából a magyar vízitúrázás hétvégéje is, ilyenkor tartják
a nyitott csónakházak napját. Az
egyesület erre az alkalomra tavaly
nyilvános túrát hirdetett a Csákány-Körmend szakaszon, amelyre
nagy volt az érdeklődés, főként családok jelentkeztek a programra.
Egy ilyen lehetőséget az idén is szeretne biztosítani az egyesület, mert
nagyon jók voltak a visszhangok, a

tavalyi részvevők közül többen is
túráztak azóta az egylettel.
Augusztusban sűrű lesz a program, tiszai hajózással indul a hónap, utána a Körmendi Napok eseményein vesz részt az egyesület: ott
lesznek a Hagyományőrző Élménytáborban, ahol halételeket készítenek majd, augusztus 19-én pedig a
Csónakfelvonulást szervezik. Itt
azonban nem ér véget az augusztusi
nagy események sora, az utolsó hétvégén esküvőre, lakodalomra készül a csapat, az egyik oszlopos tag
nősül ugyanis.
Az egyesület a versenyek és vízi
kalandok mellett nagy hangsúlyt
fektet a környezetvédelemre is. A
Rába-takarítás az egyik kiemelt
programjuk. Ez a hazai vízicsapatok
szolidáris akciójának is tekinthető,
hiszen mindenhonnan jönnek önkéntesek, hogy közösen tisztítsák
meg a Rába mintegy 100 folyamki
lométeres szakaszát, Alsószölnöktől Püspökmolnáriig. Az idei szemétszedésen több százan vettek
részt, rengeteg szemét – többek között kerékpárok, televíziók, hűtök,
traktorgumik, műanyag palackok,
építési törmelékek – kerültek ki a
folyóból. A csákányiak pénteken, a
bereki bárkások szombaton látták
vendégül az önkénteseket, a kör-

mendi Bárkaházban koncertekkel
és Csuszó főszakács remek babgulyásával várták a szemétszedőket.
Külön öröm, hogy a vízi egységek
mellett szárazföldön is összeszedték a szemetet. Ez a Kölcsey Ferenc
Gimnázium diákjainak köszönhető,
akik a körmendi Szabadság tér környékén, az óvárosi utcákban és a
Rába-part üdülőövezetében takarítottak.
A Bereki Bárkás Egylet jó kapcsolatot ápol a hazai vízi élet képviselőivel. A dunavarsányi 1270. számú
Nautilus Vízicsapat szinte már testvéregyesületüknek tekinthető, velük évente többször összejönnek. A
dunavarsányiak a Rába-takarítás
állandó tagjai, de többször itt voltak
már a Körmendi Napokon és a Csónakfelvonuláson is. A molnaszecsődi
Bayou Bönhöö egyesülettel és a
csákánydoroszlói Vízi Vándor Táborhellyel szinte napi szintű a kapcsolat. Utóbbi vezetője, Sásdi Lász
ló partner különféle rendezvények
lebonyolításában, nagyban segíti az
egyesület munkáját. Igazából minden hazai egyesülettel tartjuk a
kapcsolatot, azokkal, akik közelebb
vannak, természetesen gyakrabban találkozunk. A leányfalusiak
vezetőjével, Pereházy Pállal, Magyarország Pepe kapitányával is
g yakran konzultálunk. Külföldi
kapcsoltunk – ami igazából magyar
– Varga Béla Bécsben élő, most már
nyugdíjas mérnökember. Évente
többször jár nálunk, s őszintén megmondom, ritkán látni ilyen erőben
lévő embert, aki fiatalokat megszégyenítő távokat teljesít, a legtöbbször dobogós helyeken végezve –
mondta Varga Gábor István.

A bereki bárkások nem veszik véresen komolyan a versenyzést, bár
ha elindulnak, akkor igyekeznek a
legjobb eredményt elérni. Ezt bizonyítja a tavalyi Budapest–Baja Regatta is, ahol a senior elnök az említett Varga Bélával a második helyen
végzett egy félprofi csapat mögött.
A táv 170 kilométer volt, a körmendi
egység 13 óra 22 perc alatt teljesítette. Nem a versenyzés a fontos,
hanem az, hogy minél több embert
vízre vigyünk. Ez egy életforma, mi
a rövidgatyás, mezítlábas irányvonalat képviseljük. Persze, ha túrát
viszünk, akkor a maximumra törekszünk a biztonságot és az élményt tekintve is. Nem is tehetünk
mást, az idén túráztatunk adóellenőröket, jogászokat és rendvédelmi
dolgozókat is – poénkodtak az egyesület tagjai.

A napokban árhullám vonult le a Rábán a nagy esőzés miatt, de ezúttal nem okozott gondot

Eg y biztos, az eg yesület rendezvényei eg ytől-eg yig jó hangulatúak. Leg yen szó akár eg y délutáni kistúráról, eg y szemétszedő akcióról vag y eg y közös főzőprog ramról. Ezért is biztatnak
mindenkit, hog y jöjjenek, próbálják ki, mert eg y vízitúra felejthetetlen élmény marad. Az eg ylet a
hivatalos bejeg yzés óta komoly
éves programot épített fel, eg yüttműködve a városi intézményekkel. Külön köszönik Bebes István
polgármester és az önkormányzat támogatását, valamint a kulturális központ sokoldalú segítségnyújtását a különféle rendezvényeket illetően. A tagok csak
azt sajnálják, hog y rövid a nyár,
már minden hétvégéjük be van
táblázva.


Fotó: Jámbori Tamás
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Jubileum: 25 éves a rendészeti oktatás Körmenden

Szent György-emlékhelyet is avattak
bornok adott elő. Prof. dr. Patyi
András, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektora a rendészeti felsőfokú képzés helyzetéről tartott előadást. Dr. Boda József vezérőrnagy
a nemzetközi rendészeti feladatokban részt vevő állomány felkészítését mutatta be a rendszerváltástól
napjainkig. A rendészeti terület továbbképzésének helyzetével dr. Dá
nos Valér ny. r. vezérőrnagy, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója ismertette
meg a hallgatóságot. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt. A tapasztalatokat dr. Janza Frigyes ny.
r. vezérőrnagy összegezte és további kutatásra ösztönözte a témában a
résztvevőket. A konferencia után a
szakközépiskola díszudvarán dr.
Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes,
rendészeti főigazgató felavatta a

A konferencia szünetében nosztalgiázhattak is egy kicsit a résztvevők
Szent György-emlékhelyet. Az alapításának 25. évét ünneplő Körmendi Rendészeti Szakközépiskola eddigi igazgatói, dr. Kátai László ny.
r. dandártábornok, dr. Tiborcz Já
nos r. dandártábornok és dr. Orbán
Péter ny. r. altábornagy emlékpla-

kett elismerésben részesültek, melyeket Zsinka András helyettes államtitkár, dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitányhelyettes és a szakközépiskola jelenlegi igazgatója, Hollósi Gábor r.
n kor
ezredes adott át. 

Felköszöntötték Bözsi nénit Kitáncolják a májusfát a főtéren

Bebes István polgármester köszöntötte nemrég Guitman József
né, született Domonkos Erzsébetet
90. születésnapja alkalmából. A
mai is jó egészségnek örvendő

hölgy 1925. május 6-án látta meg a
napvilágot. Öt gyermeke született.
Két fia és egy lánya, valamint hat
unokája és hat dédunokája örül Bözsi nénivel a szülinapnak.

Ünnepség az ápolók nemzetközi napján

A köszönöm sokszor elmarad, a kritika soha
Az ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepségnek a Polgármesteri Hivatal volt a helyszíne május 15-én
délelőtt. A rendezvényen köszöntők és előadások hangzottak
el, majd kitüntetéseket adtak át.

A Magyar Rendészettudományi Társaság, a Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
2015. május 14-én Körmenden, a városi polgármesteri hivatal
konferenciatermében konferenciát szervezett A rendészeti
oktatási 25 éve címmel.
A konferencia fővédnöke dr. Pin
tér Sándor, Magyarország belügyminisztere, a konferencia védnöke
Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány és Bebes István, Körmend város polgármestere volt. A
konferencián a levezető elnöki feladatokat dr. Janza Frigyes ny. r.
vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára látta
el. A rendezvény résztvevőit Bebes
István polgármester köszöntötte. A
magyar rendészeti oktatás elmúlt
25 évéről Zsinka András ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium
személyügyi helyettes államtitkára
tartott előadást. A rendészeti tiszthelyettes képzésről, a rendszerváltástól napjainkig a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola tevékenységének tükrében címmel dr.
Beregnyei József ny. hőr. dandártá-
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Körmend város legrégibb hagyományos folklórrendezvényére immáron
44. alkalommal kerül sor a Szabadság
téren 30-án, szombaton. Hagyományteremtő szándékkal indította el Antal
László ötletgazda kezdeményezésére
a házigazda Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, amely a régió jeles szakmai
fórumává lett az évtizedek alatt – köszönhetően a Nyugat-magyarországi
Néptáncszövetséggel való együttműködésnek. A program szerint 14 órától
hagyományos játszótér várja a gyermekeket szüleikkel együtt, megidézve

a régi játékokat. 16 órától néptáncbemutatók sora következik a színpadon
– 11 csoport 350 táncosa –, kicsik és
nagyok mintegy néptáncmaratont
produkálnak, az örökített tánctudásukat bemutatva mindenki örömére.
Lesz fonó zenebolt a legfrissebb CDkiadványokkal, meg kézműves portékák, kézműveskedő stand, vendéglátás. A napot táncházi mulatság zárja.
A rendezvényt az NKA, Körmendi Kulturális Központ, Joó György vállalkozó és a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
támogatja.

Az ápolók nemzetközi napját ünneplő rendezvényen először dr.
Wächter Walter járási tiszti főorvos,
a Vas Megyei Kormányhivatal népegészségügyi osztályának vezetője
köszöntötte a megjelenteket, majd
Gombásné Nardai Ibolyának, a Vas
Megyei Kormányhivatal Körmendi
Járási Hivatala vezetőjének adta át a
szót, aki két neves személyiség, Florence Nightingale és Kossuth Zsuzsanna munkásságát méltatta. Elmondta, hogy azért május 12. az ápolók nemzetközi napja, mert 1820-ban
ezen a napon született Florence
Nightingale, akit éjszaka végzett ápolói szolgálat miatt a Lámpás Hölgynek neveztek a betegek. Dr. Stánitz
Éva megyei tiszti főorvos, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője beszédében megemlítette, hogy egy szakma sem szenvedett akkora presztízsveszteséget hazánkban az utóbbi évtizedekben, mint az ápolóké. A negatív irányú változásokat nem könnyű
feldolgozni a régóta ápolóként dolgozóknak. Az ápolók az örömteli születéstől kezdve az életből való távozás
szomorú órájáig ott vannak az emberek mellett, akárcsak betegségeiknél. A köszönet sokszor elmarad, a
kritika viszont soha. A szeretet energiája viszont sohasem veszik el, örökre megmarad, és az ágazat megbe-

csülése előbb-utóbb jó irányba alakul
majd. „A betegápolás történeti áttekintése” címmel Lászlóné Holtay
Andrea vezető szakfelügyelő ápolónő
(Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály) tartott előadást. Először Kossuth Zsuzsanna életútját ismertette részletesen, aki hazánk első
főápolónője volt. Kossuth Lajos legfiatalabb húgaként az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején 72
tábori kórházat szervezett, ezekben
az osztrák sebesülteket is ápolta.
Arra is figyelt, hogy a katonák közül
az egy faluból származók lehetőleg
egy szobába kerüljenek. A szabadságharc leverése után üldöztetés volt
az osztályrésze, hosszabb kitérők
után Brüsszelben telepedett le, csipkeveréssel foglalkozott, majd az osztrákok zaklatásai miatt élete utolsó
évét az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, ahol nagy megbecsülésben volt része. Florence Nightingale
Istentől kapott élethivatásának tekintette a betegek és a sebesültek ápolását. Élete egyik nagy eredménye volt,
hogy egy törökországi hadi kórházban a halálozási százalék az általa
kidolgozott szabályoknak köszönhetően néhány hónap alatt 42-ről 2,2-re
csökkent. Nevéhez munkásságának
köszönhetően rengeteg dolog kötődik, például ő teremtette meg a beteg-

Sokan részesültek elismerésben a körmendi ünnepségen
ápolás etikai alapjait, képzett statisztikusként ő találta fel a kördiagram
egy új változatát, a poláris diagramot, amivel egyértelmű korrelációt
tudott kimutatni az ápolás sikeressége és a higiéniai állapotok között. A
tudományos orvoslás előfutárának
tekinthető, megbecsült hivatássá
emelte a nővéri munkát.
A program László Szilvia szavalatával folytatódott, a győri Széchenyi
István Egyetem hallgatója Geiger Er
zsébet Akkor legyél ápoló című versét
mondta el. Ezután Gombásné Judt
Magdolna, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Vas megyei elnöke tartott tájékoztatót, majd adott
át kitüntetéseket. A kitüntetettek között volt Pálfy Attiláné asszisztensnő

a körmendi házi gyermekorvosi ellátásból és Benkő Andrea diplomás
ápoló, aki vezető ápolónő az Unger
László Idősek Otthonában. Pálfyné
Attilánét Bebes István polgármester,
valamint régi és új munkáltatója, dr.
Bécsi Zsuzsanna és dr. Bárány Zsu
zsanna köszöntötte virággal, Benkő
Andreának az ő intézményvezetője,
Viserálek Sándorné adott virágot. A
rendezvényt a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezte, a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Vas Megye Területi Szervezete támogatta. Az ünnepség a Körmendi Zeneiskola műsorával ért véget.
n csihar tamás


31 ezer méter magasra juttatták az űr-turistaszalámit
Hegyi Norbert körmendi fiatalember, aki már egyszer kivívta a város
(és az ország) közönségének tiszteletét. Jelesül a hegyhátsáli ballon feljuttatásakor, mikor is az egész Balaton
láthatóvá vált a közeli világűrből.
A vállalkozó kedvű fiú és társai
most újabb bravúrt hajtottak végre.
Olyat, amely még mosolyt is fakaszt,
hiszen a közeli űrbe felküldött turista
– egy szelet magyar szalámi. Hegyi
Norbert a Körmendi Híradónak elmondta, hogy a közeli világűr, ahol a
szondájuk járt, a Föld légkörének részét képezi. 20 és 100 kilométeres magasság között, azaz a repülőgépek
magassága felett és a világűr határa
alatt helyezkedik el. – Ballonunkat és

alatta függő szondánkat Keszthelyről
indítottuk 2015. május 2-án 12.24-kor.
A földet érés Dombóvártól nem mes�sze történt 13.59-kor. Csúcsmagasságunk 31 kilométer, precízebben
31 320 méter volt. A légvonalban megtett távolság 76 kilométer volt – mondta el a sikeres vállalkozás után a fiatalember.
Mint megtudtuk, a meteorológiai
ballon alatt egy szonda függött az ejtőernyőn. – A szonda felépítése néhány
mondatban is összefoglalható, de természetesen csak nagyon leegyszerűsített formában – folytatta Norbert. – A
szondatest hungarocell dobozból áll,
amelynek a belsejében elektronikai
eszközök helyezkednek el. Szondakö-

vető rendszerünket mobiltelefonokkal
és speciális nyomkövető rendszerrel
szereltük fel. A szonda belsejében volt
még egy fényképezőgép is. A belső térbe raktunk egy üzenetet és néhány
játékfigurát. A szondatest kívülről
fényvisszaverő anyagokkal volt bevonva, amelyek az éjszakai vagy a
sűrű sötét erdőkben való megtalálást
segítették volna. A szondatesten kívül
helyezkedtek el a látványos videókat
készítő GoPro kameráink is – hallottuk. És ekkor jött a poén: a csapat szokása, hogy az egyik kamera elé valamilyen tárgyat helyez el. Most ez egy
kis űrhajós figura volt, mögötte pedig
a meglepetés: az első magyarországi
n kor
űr-turistaszalámi! 
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Élj a fényben – kicsit másképp Csákánydoroszlóban

Közösségi programok, jó hangulatban
– Iskolánk, a Csaba József Általános Iskola tavasztól egy közösség fejlesztő pályázatban vesz
részt, amelynek keretében olyan
rendezvényeket szervezünk, ami
eg y kicsit más, mint amit eddig
megszoktunk. Kiszélesítjük az iskola kereteit, behívjuk programjainkra a szülőket, illetve a szülők
mellett a szervezésbe és lebonyolításba külső partnereket is bevonunk. Az emberi és anyagi erőforrásokat közösen kell előteremtenünk az önkéntes segítés jegyében
– tájékoztatott Varga Gáborné főszervező. Elmondta: a mostani
program nagyon jól vizsgázott ös�szefogásból, ennek is köszönhette
nagy sikerét. – Mind az előkészületekben, mind a részvételben és a
lebonyolítás során is számíthattunk a szülők, civilek, pedagógusok és nem utolsósorban a diákok
aktív, megoldásközpontú hozzáállására. Hálásak vagyunk a gyerekeket ellátó helyi vállalkozóknak
is. A sok sportolás és élmény közepette bizony megéheztek a gyere-

kek, és nagy étvággyal láttak neki
a szendvicseknek.
A programok sorában szerepelt
a kerékpáros ügyességi pálya teljesítése, 10 perces villám-focimérkőzés, tollaslabda, frizbi, 1 kilométeres futás és a súlyzós tornapályán egy kis izomerősítés is. A
könyvtárban egészséges életmóddal kapcsolatos totó kitöltésével
szerezhettek pontokat a résztvevők.
– Két különleges feladat is várt a
csapatokra. Eg y helyi boltban
megadott étel hozzávalóit kellett
megkeresniük, majd a legalacsonyabb árú termékekből kellett ös�szeállítani a nyersanyagok listáját, illetve a község lakóihoz bekopogtatva minél többféle szalvétát
kellett összeg yűjteni. Ezekbe a
feladatokba is nagy lendülettel vetették bele magukat mind a szülők, mind a gyerekek. Az igazi különlegességét a napnak aztán a
csapatok által meghívott vendégek
adták. Előzetes feladat volt minden osztály számára, hogy fiata-

lokkal és idősebbekkel beszélgetve kutassanak fel olyan embert az
iskola körzetéből, aki valamilyen
kiemelkedő teljesítményt vagy tettet tudhat a magáénak, vag y kiemelkedő a munkájában, hobbijában, és így pozitív példaképe lehet
a jövő generációinak is. A vetélkedő utolsó feladataként aztán egy
rövid interjú keretében be is mutatták őket fiatal riportereink.
Rendkívüli embereket ismerhettünk meg, akik valóban pozitív
személyiségek, és néhányukról
eddig nem is tudtuk, milyen jelentős tetteik vag y teljesítményük
van. A bemutatott híres emberek
közt volt dr. Takács Gyula plébá-

nos, Musits József a tekecsapattól, Ulrich Zsolt egykerekű kerékpár jáva l, Zsigovits Norbert
krosszmotorversenyző és Császár
Józsefné Erzsi néni meseszép horgolásaival. Még egykerekű kerékpár bemutatót is láthattunk Ulrich
Zsolt jóvoltából, aki így tette meg
14 éves korában a Battonya–Nemesmedves távolságot, hallottuk.
Végül a vetélkedő eredményhirdetése következett, amelynek valamennyi díját, jutalmát a szülői
munkaközösség ajánlotta fel. Szoros küzdelemben a 7. B osztályosok szerezték meg a g yőzelmet,
ezzel elnyerték az élményfürdőn kor
zést Szentgotthárdon. 

kiemelt környezetvédelmi téma
(idén: hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások) képezi a
verseny alapját. A 4 levelezős for-

Regisztrált Autóbontó

Autókat vásárolunk
készpénzért bontásra.

Egész autó 22 Ft/kg

Tizedikek a kézis lányok

ÚJ HELYEN!

Szombathely, Söptei út 78.
70/ 6031-483, 20/9444-815,
94/336-848 (8-16 óráig)

Három Körmendi Dózsa MTEgyőzelmet követően az utolsó két
fordulóban szoros küzdelemben
két-két góllal kaptak ki kézilabdás lányaink. Május 28-án, csütörtökön az összes utánpótlás
csapat részt vesz a Győri Audi
Arénában rendezésre kerülő évzáró gálán. Az Alsóörs visszalépésével a 11-es mezőnyből a Tapolcát megelőzve a tizedik helyet
érte el a Körmend. Oláh Sándor
edzőt kértük rövid szezonösszegzésre.
A VADY Mosonszolnok otthonában 22:20-as vereséget könyvelhettünk el. Nem sokon múlt a bravúr. A záró fordulóban Sárváron
a Sárvár Fürdő Kinizsi 27:25-re
győzte le a körmendi lányokat.
Szoros küzdelemben, némi szerencsével a Sárvár örülhetett a
győzelemnek. A bajnokság végére
a győzelmek mellett komoly tartása volt a csapatnak – ez mindenképpen jelentős előrelépés.

Hivatalos bontási igazolást adunk. Vas megye területéről ingyenes beszállítással!

– Milyennek értékeled az elmúlt
szezont?

– Nehezen indultunk el, sok volt
a sérült és a hiányzó. A csarnokhiány miatti edzéslehetőség-problémáink is rányomták a bélyeget a
kezdetekre. Szerencsére év közben tértek vissza játékosok, őket
újra elkezdtük beépíteni a játékba.
Ennek is köszönhetőek győzelmeink. Ami sajnos évről évre visszatérő probléma, hogy sok jó tanuló,
tehetséges fiatalunk van, akik elkerülnek tőlünk a továbbtanulás
miatt, így szinte mindig újra kell
kezdenünk a csapatépítést. Ezt az
évet is úgy csináltuk végig, hogy
két 2000-es születésű és két 2002es születésű gyermeknek kellett a
felnőttekkel felvenni a harcot. Szerencsére az utánpótlás-nevelésünkre nem lehet panasz. Előrelépésünk másik gátja az anyagi nehézségekben rejlik, még sportszerekre is alig futja. Május 30-án a
Rába-parton az Egis üdülőben
zárjuk a 2014/15-ös bajnoki évet.
Bízom benne, hogy heteken belül
körvonalazódnak finanszírozási
lehetőségeink is, amelyek előre
mutatnak a közeli jövőbe.  n kéki

Szombathely 2015. május 21.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Curie-emlékversenyek zajlottak a Kölcseyben
Februárban és márciusban újra
a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola adott otthont az Országos
Curie Matematika, Környezetismeret-környezetvédelem és Kémia Emlékverseny regionális fordulóinak. A területi fordulókra
Vas, Zala és Veszprém meg ye iskoláiból azok a tanulók kerülhettek, akik a leg jobban oldották
meg a nég yfordulós levelező feladatsort az október-decemberi
időszakban.
Környezetvédelemből a tanulók
3 fős csapatokban, két évfolyamot
felölelő korcsoportokban mérték
össze tudásukat. A téma nem köthető csak eg yetlen tantárg yhoz
és a tananyagon kívül külön ismereteket, kutatómunkát is igényel.
Környezetvédelmi alapismeretek,
nemzeti parkok, világnapok ismerete, valamint évente más-más

Tempó Autószerviz Kft.

Véget ért a bajnokság

236905

Élj a fényben: a csákánydoroszlói iskolások ezt a címet találták
ki nemrég az egyik rendezvényüknek, amely nagyon jó hangulatban, rengeteg élménnyel gazdagítva meg is valósult.
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duló után a területi döntő résztvevőinek elméleti feladatok megoldásán kívül eg y kísérletet is el
kellett végezniük és elemezniük.

Környezetvédelemből a hulladékgazdálkodás, a megújuló energiaforrások volt a téma

Eredményeink:
Matematika: 4. évfolyam: 1. Nagy
Levente, 5. évfolyam: 1. Sánta Dá
vid, 2. Honfi Áron, 6. évfolyam: 3.
Varga Pongrác, 4. Varga Anna, 5.
Vásárhelyi Szabolcs, 7. évfolyam: 4.
Szakonyi Gyula, 5. Varga Bence, 8.
évfolyam: 1. Faragó Hanna. Környezetismeret-környezetvédelem:
5–6. évfolyam 1. Németh Szonja,
Péter Sára, Varga Emese, 5. Dolgos
Kata, Gazsi Margaréta, Papp Diá
na, 7. Belencsák Mihály, Horváth
Barnabás, Vargovics Balázs, 7–8.
évfolyam 4. Baranyai Hanna, Ko
csis Emese, Németh Kinga. Kémia:
7. évfolyam: 2. Vojnovics Kristóf.
Külön öröm számunkra, hogy a
Szolnokon megrendezett országos
döntőkön Sánta Dávid matematika
tantárg yból nyolcadik, Németh
Szonja, Péter Sára és Varga Emese környezetvédelemből ötödik helyezést ért el.  n Kölcsey Iskola

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
A KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY STRATTMANN LÁSZLÓ
KÓRHÁZBAN - PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 17 évben, 75 millió darab kuplungtárcsát, 71 millió darab kuplungot és 25 millió darab kéttömegű
lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2015-ös évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben,
valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.

Ezek az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk
pályakezdők illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését a Referencia kód megadásával: SZI

• Szerelő/operátor
• Szerszámkarbantartó
• Gépkezelő

• Mechanikus karbantartó
• Forgácsoló
• Elektromos karbantartó

Elvárásaink:
• középfokú és/vagy szakirányú műszaki végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
• nyitottság az új ismeretekre
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési támogatás), fejlődési-, és előrelépési
lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati
anyagát (magyar és német /angol nyelven írt fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

Komplexebb kezelések, gyorsabb gyógyulás, korszerűbb körülmények a
körmendi dr. Batthyány Strattmann László kórházban. Európai Uniós támogatásnak köszönhetően, közel 65 millió forintból újultak meg a kórház
mozgásszervi rehabilitációs és a pulmonológiai rehabilitációs részlegei.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 2012-ben nyert támogatást a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi
intézményeiben című pályázati kiíráson, mely a Nyugat-dunántúli Régió konzorciumát alkotó ellátók rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésére irányult.
A NYDOP-5.2.1/C/11-2012-0001 azonosítószámú pályázat keretein belül a körmendi telephelyen az ambuláns mozgásszervi és tüdőgyógyászati rehabilitációt végző járóbeteg-ellátási egységek fejlesztései valósultak meg.
A projekt fő fejlesztési területei:
• új terápiás eszközök beszerzése,
• informatikai-, mobília-fejlesztés,
• három helyszínen (tüdőgondozó, reumatológia, gyógytorna) építési beruházás megvalósítása a kezelőhelyiségek felújítása, akadálymentesítésre.
A fejlesztés során beszerzett eszközök:
• Tüdőgyógyászat: Kerékpár ergométer (a szív, vérnyomás terheléses
vizsgálatára), spirométer (légzésfunkciós, diagnosztikai terheléses vizsgálatok)
• Reumatológia: Kryoterápiás gép (terápia hűtött levegővel), magnetoterápiás (BEMER) ágy (terápia mágneses térrel), térd-, csípő- és vállmozgató
gép, ultrahang-terápiás készülék, vákuum-terápiás készülék, elektroterápiás készülék, lágylézer készülék
• Gyógytorna: Denevérágy, függesztőrács, edzőkerékpár, futópad, evezőpad, fitneszgép
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Az év íjásza

Újabb siker a birkózóktól Második helyen

A 3D szakmai bizottságának ítészei Molnár József körmendi íjászt
2014 3D íjászának választotta. Az
üvegplakett József számára nem
újkeletű, hiszen 2012-ben és 2013ban is ő kapta ezt a rangos elismerést. A kiváló sportolót idei terveiről
kérdeztük.
– Idén Horvátország ad helyet az
IAA kvalifikációs Európa-bajnokság
3D-s versenyeinek, nekünk itt kell
megszereznünk a további lehetőségekhez a minősítést – kezdi az íjász.
Ezt követően Olaszországban lesz a
Word Archerie világbajnokság, ha sikerül kijutnunk. Közvetlenül Olaszország előtt Gödöllőn rendezik a számunkra kötelező jellegű IFAA küzdelmeket. Kategóriát váltottam, a
longbow kategóriából a barebow-ba
mentem át. Ez természetesen azt is
jelenti, hogy más típusú íjjal fogok
lőni ezután. A longbowba, amit lehetett, úgy érzem elértem, ideje váltani,
máshol is megpróbálni sikereket elérni. Ezúton örömmel szeretném
megköszönni a városvezetésnek,
hogy támogatja az idei versenyzésünket feleségemmel, Szilviával, hiszen
a sporttámogatásra beadott pályázatunkat pozitívan bírálta el.  n kéki

Április 25-én került megrendezésre a XIV. Nádasdy Kupa Sárvár
nemzetközi szabadfogású birkózóverseny, ahol 19 egyesület 140
birkózója mérte össze tudását.
Vas megyét Körmend, Sárvár, Kőszeg, Szombathely képviselte. Hét
szlovák csapat fogadta el a meghívást a viadalra (Madar, Dunaszerdahely, Somorja, Bős, Nagymeder,
Guta, Marcelháza).
A körmendi színeket Molnár
Benedek (35 kg, Kölcsey Utcai Általános Iskola) és Németh Levente
(42 kg Csaba József Általános Iskola) képviselték. Benedek súly-

csoportjában 9 versenyző mérlegelt be. Először a nagykanizsai
versenyzőt győzte le tussal, majd
következett a szlovákiai (Nagymeder) ellenfele, akit tussal győzött
le. A döntőben győri ellenfelet kapott és mi mással, mint tussal diadalmaskodott. Így a dobogó legmagasabb fokára léphetett. Levente súlycsoportjában is kilencen
voltak, Szlovák (Dunaszerdahely)
ellenfelétől kikapott, majd a kaposvári versenyzőt tussal győzte
le. Az elődöntőben kaposvári ellenfelétől kikapott, így ötödik hen kéki
lyezést ért el. 

a Körmend FC

Répcelakon a szintén dobogóra vágyó hazai csapatot verte magabiztosan a Körmendi FC gárdája. Előbb
Török fejjel szerzett előnyt, majd
kétszer Kondor volt eredményes, így
Répcelak–Körmend. (1:3)
Csepregen Takács Á. volt a gólszerző egy kiegyenlítettnek mondható találkozón. Mindkét együttes
védekezésben és támadásban is keményen dolgozott. Ezzel a két idegenbeli győzelemmel a már bajnok
Celldömölk mögött a második helyre
lépett a Rába-parti alakulat. Rábapatyon is helyt álltak a körmendiek,
nagy csatában döntetlenre hozták a
találkozót (1-1). Pünkösdhétfőn az
elmaradt 16. fordulót rendezték meg.
A Rába-parti piros-feketék ezúttal
Köszegről hozták el a bajnoki pontokat (0-1). Tart a versenyfutás a dobogó még kiadó helyeiért. A Körmend
mögött a Répcelak, a Vép és a Király
SZE is befuthat a két hely valamelyikére, a másodikra és a harmadikra.
Reméljük, hogy a mieink a hátralévő
mérkőzéseken is megőrzik jó formájukat, s ezüstéremmel zárják a szen kéki
zont. 
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Fejlődés, krízis és válaszok – Chris helyett Holyday?

Tanuljunk-e valamit a tengerentúli egyháztól?
Kürnyek Róbert volt az előadója a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) körmendi csoportja májusi rendezvényének. A Fejlődés, krízis és válaszok: kanadai helyzetkép című
előadásában többek között arra kereste a választ, hogy tanuljunk-e valamit a tengerentúli egyháztól.
Május közepén Kürnyek Róbert zalaegerszegi plébános volt az előadója
KÉSZ körmendi csoportja által szervezett előadás-sorozat első félévi
utolsó rendezvényének. A program
elején Vilics Eszter olvasott fel gondolatokat a pünkösdről és a Szentlélekről. Ezután az előadó köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, hogy 2010ben az ottawai katolikus magyarok
azzal a kéréssel fordultak a magyar
püspökökhöz, hogy küldjenek ki magyar lelkészt. A meghívásra dr. Veres
András megyés püspök válaszolt, aki
kettős feladattal küldte ki három évre
Kürnyek Róbertet: folytassa doktorandusz tanulmányait az ottawai
Szent Pál Egyetemen, és végezzen
lelkészi szolgálatot. Kanada a Föld
második legnagyobb országa, lakos-

ságának 67%-a keresztény, és a keresztények 46%-a római katolikus. A
katolikusok fele francia anyanyelvű.
Hosszú évek óta tartó tendencia, hogy
csökken a keresztények száma, és
egyre többen utasítják el a tradicionális egyházakat. A csökkenés oka a
jóléti társadalom és a nyugati kultúra. A katolikus egyház iskolákat, médiumokat, kulturális és sportintézményeket tart fenn. Az ország 13 tartományából 7-ben működhetnek párhuzamosan állami és katolikus iskolák. A katolikus iskolákban sokkal
magasabb az oktatás színvonala,
mint az államiakban, épp ezért sokan
a beíratás előtt kereszteltetik meg a
gyerekeiket, csak hogy katolikus iskolába járhassanak. Sokrétűek a
templomi közösségek, fontosak a tra-

díciók, sokszor vállalnak önkéntes
munkát. Jó lenne átvenni missziós
lelkületüket, bazárokat, bálokat rendeznek. Erős a radikális feminizmus,
és viták zajlanak olyan morális tanításokról, mint az abortusz, a fogamzásgátlás, a homoszexualitás. Ezekben a kérdésekben a hivatalos egyházi állásfoglalástól eltérő, enyhébb véleményeket fogalmaznak meg. A fővárosban, Ottawában 3000 magyar él,
nagy részük nem akar semmilyen
magyar kapcsolatot. Az ottani magyar katolikusok többsége számára
az egyház a magyarságról és nem a
hitről szól, pedig a földi haza csak
erre az életre a honunk, míg az igazi
otthonunk az égi hazánk.
Azt is érdemes lenne átvenni a kanadai katolikusoktól, hogy jól használják a tulajdonukban lévő médiumokat, a püspökök bátran állást foglalnak társadalmi kérdésekben, az
állami ünnepségek is imádsággal
kezdődnek és fejeződnek, és ez a
pártrendezvényeken is van, ahová
lelkészeket is gyakran meghívnak.
Az Istenről való beszéd része a hét-
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Képünkön az előadó
köznapoknak. Az viszont szinte betegesnek tekinthető, hogy a christmas
(karácsony) szót a „christ” (Krisztus)
miatt a holyday (ünnep) szóra akarják változtatni, hogy ne sértsék a más
vallásúakat, pedig őket ez egyáltalán
nem zavarja.
n csihar tamás


FORD MOTORCRAFT 5+ SZERVIZ PROGRAM
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte
minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. Az EPCOS által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket a hibás működéstől és a kieséstől. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként ezen kulcsfontosságú
termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében, várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörökbe:
GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése, kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.
Elvárás:
• szakmunkás végzettség.
GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)
Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.
Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.
Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, jelentkezzen a vállalatunk portáján
(Szombathely, Csaba utca 30.) elhelyezett PÁLYÁZATI LAP kitöltésével, vagy juttassa el
önéletrajzát a HRSzombathely@epcos.com e-mail címre.
EPCOS Kft • A TDK Group Company • www.epcos.com

JÁRÓ- ÉS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA A
MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZBAN

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!

Bemutatótermünkben

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

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

www.gazdabolt-kormend.hu
• Kiskerti és Virágmagok, Virághagymák nagy választéka.
• Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
Fűnyírók bozótvágók és szegélynyírók
• Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
Virágcserepek,kaspók,balkonládák,mezőgazdasági fóliák,
Kerti szerszámok,metszőollok,ágvágok.
• Műanyag áruk,zománcedények, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács és kéziszerszámok,barkácsgépek,huzalok,szegek,csavarok,
• Enyvesvászon,gumicsizmák-gyerek méretben is,kerti cipő,papucs.
Ágynemük,lepedők,konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Munkavédelmi lábbelik , rendelésre ruhák.

És minden,
ami a ház körül kell!

Újabb nagyléptékű fejlesztés veszi kezdetét a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Az
1,674 milliárd forint értékű TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0014 azonosítószámú, „Járó- és fekvőbeteg
ellátás integrációja a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén” című projekt keretében Uniós támogatással Szombathelyen a Vérellátó épületében,
Körmenden a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház főépületében valósul meg a komplex,
hatékony egészségügyi szolgáltatás feltételeit biztosító kivitelezés.
Körmend
A fejlesztést az teszi szükségessé, hogy a körmendi telephelyen az elmúlt 30 évben nem történt
átfogó rekonstrukció, így az épületállomány nem felel meg a mai betegellátási struktúrának,
működési és technológiai követelményeknek. A projekt részeként megvalósul a főépület felújítása és strukturális átalakítása. A sürgősségi ellátás, a diagnosztika és egyes szakrendelések a
felújított épület földszintjére, a szakrendelések első emeletére költöznek, a második-harmadik
emeletre a krónikus belgyógyászat, a negyedikre a sebészet költözik majd vissza, míg az ötödik emelet továbbra is az – immár felújított – műtőknek és az egynapos sebészeti ellátásnak
biztosít elhelyezést. Így a betegek egy épületben jutnak hozzá a legtöbb szolgáltatáshoz. Az
épület korszerűsítésével együtt kívánjuk megújítani a műszer- és eszközparkot. Az informatikai
fejlesztés mellett a digitális röntgen, műtőfelszerelés, ultrahang és az endoszkópia fejlesztését
tervezzük.
Szombathely
A kórház struktúraátalakítási folyamatának egyik fontos célja a járóbeteg-ellátás közelebb
hozása a fekvőbeteg osztályokhoz. Az önálló, nagy betegszámmal dolgozó szakrendelések,
gondozók elhelyezésére a központi telephellyel szomszédos Vérellátó épület öt szintjének átalakítása van folyamatban. Az épület használatba vételével kiürítjük a Tüdőszűrő épületét és a
Rendelőintézet jelentős részét. A folyamat eredményeként két telephelyet szüntetünk meg. A
felújított épületbe költözhetnek a rendelőintézetből a fogászat, a bőrgyógyászat, a reumatológia, a diabetes szakrendelés, a nőgyógyászat és terhes-gondozás, a belgyógyászat, a foglalkozás-egészségügy és az audiológia szakrendelései, gondozói valamint a tüdőszűrő állomás.
Műszerfejlesztés tekintetében a fogászati ellátást új fogászati kezelőegység, a tüdőszűrést új
digitális röntgenberendezés szolgálja.
A megvalósuló fejlesztések jelenlegi az alábbi megvalósítási fázisban vannak:
Körmendi dr. Batthyány-Strattmann László Kórházban: Az építési kivitelezés megkezdéséhez
érkeztünk, a közbeszerzési eljárás lezárult. Az orvosi műszerek beszerzésére irányuló közbeszerzés folyamatban van.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Vérellátó épületében: Az építési kivitelezés folyamatban és az orvosi műszerek közbeszerzése van folyamatban.
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