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Körmendi Híradó
A trianoni békediktátumra emlékeztek
A város vezetői koszorúztak a megemlékezésen		

		 2. oldal

Tartalmunkból:

A város gyors ütemű
fejlesztése most a fő cél
Önkormányzati törvényben
foglalt kötelezettségének tett
eleget a képviselő-testület, amikor megtárgyalta és elfogadta
Körmend Város Önkormányzatának 2014–2019-es időszakra
szóló társadalmi-gazdasági
programját, amelyet Bebes István polgármester terjesztett a
n 3. oldal
képviselők elé. 

Vigalom a főtéren,
kitáncolták a májusfát
Hagyomány már a városban,
hogy május utolsó vasárnapján
kitáncolják a májusfát a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes (BBÁ)
tagjai, valamint a meghívott
együttesek, vendégek. Idén is
így volt ez, szerencsére az idő is
n 7. oldal
kedvezett. 

Az AlteRába lett az év
fesztiválja
Neves szakmai elismerést vehettek át az AlteRába szervezői
május végén. A körmendi lett az
év fesztiválja! Hatalmas megtiszteltetés ez, és nagyon örün 10. oldal
lünk neki! 

Kántor nyomdokán
Vas megyében először Körmenden vezették be a kutyás
polgárőrszolgálatot. A Körmendi Kutyasport Centrum
Kántor és Csupati Kutyaiskolában közel 17 éve képeznek ki
olyan kutyákat, amelyekkel a
polgárőrök is teljesíthetnek
n 12. oldal
szolgálatot. 

Címlapunkon:
Pünkösdölés a Szent Erzsébettemplomban  Fotó: Jámbori Tamás
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Szent Iván-éj
Szent Iván-éjkor a a várudvarban máglyagyújtás és tűzijáték
lesz. A Múzeumok éjszakáján a
helyi múzeum délutántól éjszakába nyúlóan várja a vendégeket. Megnyílnak a kastély lezárt
szobái és a múzeum raktára is
erre az éjszakára. A program során 15 órakor A nemzet színésze:
Sinkovits Imre címmel lesz beszélgetés Sinkovits-Vitay Andrással. 17 órakor Szűcs Gábor
botanikus mutatja be a Várkert
növényvilágát, míg 19 órakor
Koppány András a kastély lezárt részeit ajánlja a látogatók
figyelmébe. 21 órakor fáklyás felvonulás indul az öreg platánhoz,
majd 22 órától az Isis Quartett
koncertje szórakoztat Kis éji
zene, filmzenei átiratok révén a
Várkertben.

Blues Uhudlerrel
A monyorókeréki (Eberau)
kastély kocsis udvarában különleges zenei csemegét készítenek
elő Sigi Flamischsal és az általa vezetett Uhudler Blues Banddel. A blueszene híveit várják az
idilli környezetben rendezett
Pinka Blues Fesztiválra június
27-én este. Fellép a Sir Oliver
Mally's Blues Distillery, a Thanx,
az Uhudler Blues Band és a
Green Henry Bluesband.

Civilek pályáztak
Az önkormányzat szakbizottságai döntöttek a civilek által
benyújtott pályázatokról. A
sport területén 24 pályázatra
igényeltek 37 millió 667 ezer forintot, a keretösszeg 24 millió
volt. A szociális és karitatív tevékenység támogatását szolgáló
pályázati alap összege 1 millió
forint volt, az igények itt is meghaladták a lehetőségeket. A bizottsághoz 1 millió 786 ezer forint összegre érkezett kérelem 7
benyújtott pályázattal. A bizottság minden esetben 100 ezer forint értékhatárig hozott döntést,
a felette levő igényeket a képviselő-testület bírálta el.

Körmendi Híradó

Szendrődi Barnabás: eredményes a bűnüldözés

Felújítják a kapitányság épületét
A Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területének
közbiztonságáról, a bűnüldözésről és a megelőzésről
is szólt a képviselő-testület
legutóbbi ülésén Szendrődi
Barnabás alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető.
Mint mondta, a megye legnagyobb
területű kapitánysága a körmendi,
közlekedési szempontból még a vasvári is ide tartozik. Mindez óriási felelősséget és hatalmas munkát jelent
az állomány számára. A tavalyi évet
értékelve kifejtette: visszaestek a
gazdasági jellegű bűncselekmények,
a lopások száma például 17 százalékkal alacsonyabb volt a megelőző
évinél. Ugyanakkor több a garázda
és a testi sértések száma is emelkedett. Az utóbbi több mint a duplájára.
Az viszont örvendetes, hogy egyáltalán nem volt autólopás, nem kellett
eljárni gyilkossági ügyben vagy kiskorú veszélyeztetése okán. A kapitány azt is kiemelte, hogy az állománynak speciális feladatai is adódnak. Közte a határok ellenőrzése,
már ami az embercsempészetet, a
migrációt vagy az utazó bűnözést illeti.
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Döntés a következő évek társadalmi-gazdasági programjáról

A város gyors ütemű fejlesztése most a fő cél
Önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségének tett
eleget a képviselő-testület, amikor megtárgyalta és elfogadta
Körmend Város Önkormányzatának 2014–2019-es időszakra
szóló társadalmi-gazdasági programját, amelyet Bebes István
polgármester terjesztett a képviselők elé. A testület egyúttal
újabb fejlesztésekről is döntött.

Szendrődi Barnabás, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője 
– Ez igen nagy feladat, jelentős rendőri, közte nyomozati erőket és eszközöket köt le. És emellett kell ellátni a
hagyományos rendőri munkát is a területen, közte a nagyszámú aprófalvakban – mondta el Szendrődi Barnabás a képviselő-testületi ülésen. A
rendőri vezető szólt a megelőzés fontosságáról, a városi intézményekkel,
közte a Kölcsey gimnáziummal és az
általános iskolákkal való kiváló
együttműködésről és a közös, például
drogmegelőző programokról is.
A beszámolót megyei aspektusból
egészítette ki Erhardt László ezredes, főtanácsos, a megyei rendőrkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese. Mint mondta, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORF)
a vasiak munkáját nemrég jóra értékelte és ez áll a körmendi állományra

Fotó: Jámbori Tamás

is. – Jó munkát végeztek, a számok
ezt egyértelműen alátámasztják – fogalmazott, majd bejelentette: még az
idén megújul a körmendi kapitányság
Hunyadi úti épülete. A felújítás kiterjed a nyílászárók, a burkolat, a padozat teljes cseréjére, teljes festést végeznek és korszerűsödik a bútorzat, a
berendezés is. A munkálatokat még
az idén befejezik – ígérte a főtiszt.
Bebes István polgármester kiválónak nevezte a körmendi állomány
munkáját. – Megköszönöm azt az
együttműködést, amit önök tanúsítanak az önkormányzat irányában a
közbiztonság javítása, az emberi élet
és a vagyon védelme érdekében, valamint a bűnmegelőzés és felderítés
területén - jelentette ki. A testület
egyhangúlag elfogadta a beszámon kor
lót. 

A trianoni békediktátum 95. évfordulójára emlékeztek
Kilencvenöt évvel ezelőtt írta alá
két súlytalan magyar politikus, jelesül Benárd Ágoston és DrascheLázár Alfréd azt a békediktátumot
a párizsi (Versailles) Nagy Trianon
palotában, amely máig kiheverhetetlen károkat okozott hazánknak.
A többi között 7 milliósra olvadt a 22
milliós lakosság, az ország területének kétharmada, a faállomány 88, a
vasút 63, az úthálózat 64, az ipar 55
és a bankrendszer 67 százaléka veszett oda. Erre is emlékeztek a körmendi megemlékezésen.
Bebes István polgármester a
nemzeti összetartozás napján utalt
az egyoldalú béke mélyen igazság-

talan voltára, annak következményeire és arra, hogy a magyarságot
mindenképpen meg kell őriznünk.
Egy érdekesség: az országot szétdaraboló erők, elsősorban Benes
csehszlovák miniszterelnök, olyan
mohók voltak, hogy korridort húztak volna a Balti tenger és az Adria
közé, teljes mértékben elcsatolva
Vas megyét, közte Körmend városát
is. Ezzel lényegében megszűnt volna a magyar államiság. Szerencsére e tervet az olaszok és az amerikaiak meghiúsították. Képünkön
Bebes István polgármester mondott
beszédet a nemzeti összetartozás
n kor
napján. 
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A képviselők másodjára tárgyaltak a programról, hiszen még áprilisban, e témában, már tartottak
ülést. A polgármester ismertette a
program szerkezetét, amelynek
első szakaszában az előző program
értékelése található, majd kitér a
jövőbeli operatív programokra és a
megyei fejlesztési tervekre is. Ezt
követte az önkormányzati ciklus
fejlesztési irányainak és az azokhoz tartozó intézkedéseknek részletezése, s végül a program készítésekor ismert konkrét pályázati lehetőségek ismertetése. Bebes István kifejtette: az elmúlt évek eredményei közül mindenképp meg kell
említeni a Batthyány-kastélyban és
a Várkertben megvalósított felújításokat, valamint a Batthyány Örökségközpont programjának elindítását, a csatornahálózat jelentős mértékű fejlesztését vag y a távhő
rendszer korszerűsítését. Korszerűsödött a tömegközlekedés, amely
a kiszolgáló műemlék épület megújulásával is együtt járt, amelynek
során példaértékű együttműködés
valósult meg a szolgáltatókkal. A
város ivóvízbázisának védelme és
vízminőségének javítása is megtörtént, s nem mondott le az önkormányzat a városi utaknak a felújításáról sem, amelyet saját erőből
kellett megvalósítani.
Az önkormányzat az oktatási intézmények működtetését is felvállalta, az idősek ellátása terén komoly előrelépés az Unger László
Idősek Otthonának létrehozása.
Mindemellett a város kulturális
programokkal és sokszínű rendezvényekkel is ellátta a város és a térség lakóit. Az értékelés kitér arra is,
hogy milyen célokat nem sikerült
meg valósítani. Elsősorban azért,
mert nem születtek olyan pályázati
kiírások, amik a város lehetőségeihez és adottságaihoz illeszkednek.
Ilyen terület volt a csapadékvíz-elvezetés városi szintű rendbetétele,
jelentősebb mértékű foglalkoztatást
lehetővé tevő vállalkozások letelepítése, a panelprogram folytatása, a

szociális lakásállomány fejlesztése,
közvilágítás korszerűsítése, kerékpárút építése vagy épp a játszóterek
felújítása. Ezek a célok napirenden
maradnak, ám megfelelő pályázati
kiírások híján fejlesztésüket csak
hitelfelvételből – ami hosszú engedélyeztetési eljárást igényel, és
csak korlátozottan lehet indokolt –
vagy vagyonértékesítésből – ami
csak a város jövőbeni érdekeinek
szem előtt tartása mellett lehetséges és szintén szűk keretet biztosít
– lehetne finanszírozni. Épp ezért
kiemelt jelentősége van továbbra is
az önkormányzat számára a pályázati tevékenységnek, amely segítségével a saját források felhasználása
is a leghatékonyabb.
A 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési időszak forrásainak 60
százalékát a kormány a gazdaságfejlesztésre fordítja, a legtöbb forrás a foglalkoztatás ösztönzésére
jut. Tíz operatív program keretében
osztják szét a támogatásokat: közlekedésfejlesztés, emberi erőforrás
fejlesztés, környezeti és energiahatékonyság, gazdaságfejlesztés és
innováció, terület- és településfejlesztés, versenyképesség, közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés,
vidékfejlesztés, halászati ágazat
fejlesztése és a rászorulókat támogató program. A megyei területfejlesztési program összhangban van
az országos célokkal, ugyanakkor a
megyei sajátosságokat figyelembe
véve készült, amelynek kidolgozásában fontos szerepet játszottak a
területi munkacsoportok. Körmend
esetén a helyi gazdaság megerősítését, a közlekedésfejlesztést és az
abból eredő logisztikai lehetőségek
kihasználását hangsúlyozza ki a
dokumentum.
Az önkormányzat általános célkitűzései között szerepel a körmendi székhelyű kis- és középvállalkozások támogatása, a helyi foglalkoztatás növelése, a Batthyány
Örökségközpont komplex kialakítása, az infrastrukturális fejlesztések folytatása, a város térségi sze-

A képviselő-testület fontos kérdésekben döntött
repének megőrzése, erősítése. Az
energiatakarékos gazdaságra történő átállás, a környezeti szennyezés csökkentése, a városi közművagyon működtetése és fejlesztése, az
életminőséget és lehetőségeket befolyásoló fejlesztések megvalósítása szintén kiemelt figyelmet kap.
Az ifjúság bevonására, az időskorúak számára nyújtott szolgáltatások bővítésére, a helyi civil szerveződésekre, a sportéletre, a nemzetközi kapcsolatok fenntartására
ugyancsak koncentrálni fog a város. Az általános célokhoz részletes intézkedéseket is rendel a program, sőt konkrét pályázati terveket
is megfogalmaztak. Bebes István
felhívta a figyelmet arra, hogy a
program összhangban van az országos és megyei fejlesztési tervekkel, s a város készülőben levő, integrált településfejlesztési stratégiája is tartalmazza majd az ismertetett célokat, intézkedéseket.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy
a pályázati terveket a kiírások folyamatos bővülése miatt ki kell
majd egészíteni. A képviselő-testület valamennyi tagjának támogató
szavazatával fogadták el végül a
képviselők Körmend társadalmi és
gazdasági programját.
Az ülésen szó volt fejlesztési döntésekről is. Az elmúlt években a városi vagyon védelme érdekében folyamatosan bővítették a kamerahálózatot, amely egyszerre szolgálja a
megelőzést és segítséget nyújt a
rongálások felderítésében is. A Várkertben több esetben vandálok tették tönkre a játszóteret, ezért az
önkormányzat ajánlatot kért a Várkert védelmét szolgáló biztonsági
kamera felszerelésére. A beszerzés
1.8 millió forintba kerül, ami magá-
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ban foglalja a tervezési és beüzemelési költségeket is. Sajnálatos esemény erősítette meg az intézkedés
szükségességét. Bebes István polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy a Várkertben levő
egyik köztéri szobrot festékkel öntöttek le. Elkeserítőnek tartja a városvezető, hogy lassan mindenhová
kamerákat kell telepíteni azért,
hogy a közösségi értékek ne sérüljenek, vagy legalább az elkövetők felelősség re vonhatók leg yenek.
Mindez nem kis kiadással jár, amit
más fontos területeken is lehetne
hasznosítani. A képviselők a céltartalékból biztosították a biztonsági
kamera beszerzéséhez és beüzemeléséhez szükséges fedezetet.
A Batthyány Örökségközpont kialakításáról is részletes tájékoztatást kaptak a képviselők. A programnak csak első lépése a Látogatóközpont kialakítása, amely 800
milliós támogatás révén valósul
meg. Az Örökségközpont az egész
kastély épületét érinti, s hosszú
távú feladatot jelent az önkormányzat számára. A Látogatóközpont
gépészetének, villamossági, színpadtechnikai és belsőépítészeti feladatainak elvégzéséhez, valamint
a kastély tereinek megnyitása érdekében szükséges bontási munkálatokhoz (volt cipőgyári épületek esetén) további pályázatokra
van szükség. Költségbecslések és
közbeszerzési árajánlatok alapján
15,2 milliót különített el erre a célra. Forrást biztosítottak a képviselők a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázaton
való részvételhez is, amely 3,9 milliós önerőt tartalmaz. A pályázat
összege 38,9 millió forint.
n kor


4 | 2015. június 12. |

közigazgatás

Körmendi Híradó

közigazgatás | 2015. június 12. |

Körmendi Híradó

Harangozó Bertalan: a Batthyányak városa méltó a járásközpont szerepkörére

Körmenden is nyitnak kormányablakot, gyorsul az ügyintézés
– A kormány nemzetgazdasági szempontból stratégiai ágazatnak tekintette és tekinti ma is a közigazgatást, mert a rossz,
túlbürokratizált közigazgatás a gazdasági versenyképességünk kerékkötője. A jól működő közigazgatás nemcsak az állampolgárok számára fontos, hanem a gazdasági növekedés
egyik feltétele is. A kormány célja ezért egy koordináltabb,
olcsóbb és legfőképpen ügyfélközpontú területi közigazgatás
megvalósítása volt, és az ma is – fejtette ki lapunknak adott
interjújában Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott.
A kormánymegbízott hivatalában
fogad. A megyeházán található iroda
mellőzi a luxust, mondhatni puritán.
Látni és érzékelni: itt minden a munkáról szól. Harangozó Bertalan barátságosan fogadja a Körmendi Híradó
stábját, majd bevezetésképpen a legfrissebb történésről tájékoztat: idén
április 1-jétől megváltozott, átláthatóbb hivatali szerkezetben folytatják
munkájukat a kormányhivatalok.
Mint mondja, az átalakítás kiterjed a
kormányhivatali szervezet egészére,
így a kormányhivatalok korábbi
törzshivatalaira, a szakigazgatási
szervekre és a járási hivatalokra is.
Célja az egységes kormányhivatali
rendszer megteremtése, az eddig ágazatonként elkülönülő, önálló feladatés hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervek, valamint a funkcionális feladatokat ellátó szervezeti főosztályok összefogott és költséghatékony
területi működtetése. Mielőtt a konkrétumokra rátérnénk, rövid összefoglalót ad az előzményekről.
– A járások az államigazgatás legkisebb területi egységeiként jöttek létre
2013. január 1-jével. Vas megye hét járása közül – Celldömölk, Körmend,
Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely és Vasvár – 46 településével a
körmendi a legnagyobb településszámú járás. Körmend városa – a
Batthyányak városa – a térség meghatározó gazdasági, közlekedési és szolgáltatási központja. Egészségügyi
központ is, hiszen ősztől több mint 1,4
milliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház egységét, a Körmendi Kórházat – fogalmaz. – A körmendi járás részét képezi – mint sajátos tájegység –
az Őrség, amelynek fővárosában, Őriszentpéteren járási kirendeltséget
hoztunk létre és május 13-án kormányablakot is nyitottunk. A megyében valamennyi járási székhelyen, így
Körmenden is létesül majd kormány-

ablak. A megyei kormányhivatal, illetve járási hivatalai azonban más, adminisztratív szempontból kiemelt váro
sokban is jelen kívánnak lenni az
ügyfelek minél jobb kiszolgálása céljából. Azt mindenekelőtt elmondhatom,
hogy Körmend, a Batthyányak városa,
méltó a járási központ szerepkörére.
Külön is kiemelném, hogy Bebes István polgármester úrral és a városi
képviselő-testülettel eredményesen
együttműködtünk a járás kialakítása
során, és az azóta eltelt mintegy két és
fél évben is fennmaradt ez a jó munkakapcsolat.

Körmendi Híradó (KH): – Melyek az
elmúlt év, évek eddigi tapasztalatai?
Szükség volt korrekciókra, mint legutóbb is? Mi a változtatások célja?
Harangozó Bertalan (HB): – A közigazgatás fogalma – és benne a területi államigazgatás – a polgári kormányzás kezdetétől új megközelítést
kapott: nem pusztán mechanikus végrehajtás, hanem értékelvű cselekvés,
amely jó célra irányul. A közjó megteremtésére, ami pedig a nemzet jólétét,
virágzását és stabilitását jelenti. Az
erős ország megteremtését a versenyképes és hatékony közigazgatás is
elősegítheti. Ennek a szemléletnek a
jegyében az Országgyűlés megalkotta
a „fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról” szóló 2010. évi
CXXVI. törvényt, amely alapján 2011.
január 1. napjától megalakultak a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, a fővárosi és a
megyei kormányhivatalok. A kormányhivatalok létrejötte teremti meg
a lehetőséget átfogó szemlélet érvényesítésére a területi államigazgatásban, mindenekelőtt a koordináció és
összhang elveinek érvényre juttatásával. A kormány tehát alapjaiban szer-

Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője
vezte át a területi közigazgatás rendszerét, és ennek legfontosabb célja az
volt, hogy egyszerűbb és állampolgárbarát ügyintézési rendszer jöjjön létre. Az elmúlt esztendőkben a kormányhivatalnak komoly erőtartalékokat sikerült feltárni és mozgósítani
a korábban szétaprózottan, fölösleges
párhuzamosságokkal működő tizenhat szakigazgatási szerv együttműködésében azáltal, hogy a kormányhivatal megalakulásával egységes területi irányítás alá kerültek. Az új keretek között jobban tudnak gazdálkodni
mind a meglévő ingatlanvagyonnal,
mind pedig a szakembergárdánk erőforrásaival. Emellett több szervezeti
egységünkről derült ki, hogy éveken
keresztül bérelt ingatlanban működtek, miközben az állam tulajdonában
volt olyan épület, ahol el lehetett volna
helyezni őket. Éppen ezért az elmúlt
években több költöztetést hajtottunk
végre, és mindezt úgy, hogy nem vásároltunk új ingatlant, viszont az ésszerűbb elhelyezés több tízmillió forintos
megtakarítást eredményezett. Megjegyezném: a kormány az elmúlt év során összegezte az integráció eddigi
tapasztalatait, és folytatva az eddigi
szervezeti átalakításokat, döntött az
„Államreform 2” program elindításáról. A területi közigazgatás irányításáért felelős miniszterelnökség a bürokrácia és az adminisztráció további
csökkentését és az állami szolgáltatások minőségének javítását tűzte ki
célul.

KH: – Az új struktúrában mennyire
fontos a személy, a hivatalnok? Úgy is,
mint érző és gondolkodó ember a
gyorsan felépülő virtuális világban.
HB: – Már a kormányhivatal megalakulása óta elvárás volt munkatársaink irányában, hogy munkájukat

Foto: a szerző felvétele

magas szakmai felkészültséggel és a
köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végezzék. Le kell szögezni, hogy
az elmúlt négy év folyamatos megújulása rendkívüli helytállást kívánt
meg, amelynek a Vas megyei kormánytisztviselői kar döntő többsége
messzemenően eleget tett. Áldozatos
és elkötelezett munkájuk tiszteletet
érdemel.
A kormányhivatalok megalakításával együtt nyíltak meg a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati
irodái, a kormányablakok, amelyek
az egyablakos ügyintézési rendszer
kialakításának első fázisát jelentik.
Létrehozásuknál a kormányzati
szándék szerint elsődleges fontosságú volt, hogy a közigazgatás ügyfelei
egy új koncepciójú, hatékony és ügyfélbarát ügyintézési kultúrával találkozzanak. A kormányablakban intézhető ügyek száma folyamatosan bővül, jelenleg 338 ügykörben járnak el a
kormányablakok munkatársai. A
helyben elintézhető ügyek mellett kiemelt feladatuk az is, hogy államigazgatási ügyekben teljes körű tájékoztatást nyújtsanak az állampolgároknak. Ehhez nyújt segítséget az ügysegédi rendszer is, amelynek lényege,
hogy a járási hivatalok munkatársai
rendszeres fogadóórát tartanak a településeken, így az ott élők mindennapi államigazgatási ügyeikkel ezentúl
helyben, a települési ügysegédekhez
fordulhatnak. Ott alakítottunk ki
ilyen ügyintézési módot a megyében,
ahol az ügyfelek és az elintézendő
ügyek száma nem indokolja állandó
ügyintézési helyszín fenntartását. A
körmendi járás településeinek háromnegyedében vagyunk jelen kilenc
ügysegéd útján, s a személyesség elve
leginkább az ő tevékenységükben mutatkozik meg. Az ügysegédek a hét
meghatározott napjain a közös önkor-

mányzati hivatalokban tartanak ügyfélfogadást. Így sikerül elérni, hogy az
állampolgárok időt, energiát és pénzt
takaríthatnak meg: nem kell utazásra
fordítani szabadidejüket; és ha lehet,
a legtöbb ügy elindítása történjen meg
az ügysegédek útján. A segélyezési
rendszer 2015. március 1-jei átalakításával például a járási hivatalokhoz
került a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, mivel pedig a támogatások kiutalása a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján történik, ezért a
kérelmek kitöltésében és benyújtásában is segítséget tudnak nyújtani ügysegédeink.

KH: – Járási rendszer miként fér meg
az önkormányzattal? Korábban volt
olyan aggódás, hogy mintegy felülírja
azt. Bizonyára vannak már tapasztalataik erről.
HB: – A területi államigazgatás átszervezésének jelentős lépése volt a
járások visszaállítása. Hangsúlyozni
kell, hogy az átalakulás az önkormányzatok autonómiáját nem érintette, kizárólag az állami feladatokat vették vissza a járási hivatalok az önkormányzatoktól. Azzal, hogy a jegyző
jogköreit a járások veszik át, az állam
a saját szervezeti rendszerén belül – a
járási hivatalban – végzi el saját feladatait. A polgármesteri hivatalok, közös
önkormányzati hivatalok a helyi ügyintézésért és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációért felelősek. Így valósul
meg az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása.
Vas megyében minden önkormányzattal partnerségi viszonyra törekedtünk,
és mintegy százhetven megállapodást
kötöttünk. Ezek a megállapodások a
mai napig hatályosak, de az élethelyzetekből adódó változásokra tekintettel
szükség szerint módosítjuk azokat. A
kormányablakok ügyköreinek folyamatos bővülésével megfelelő minőségű
és ügyfélbarát szolgáltatáshoz jut valamennyi állampolgár. A miniszterelnökség irányításával olyan módon próbáljuk áttekinteni és racionalizálni az
állami szolgáltatásokat, hogy az állampolgárnak lehetőség szerint elég
legyen egyszer bemennie egy hivatalba egy ügyben.

KH: – Fontos időszakon, éveken vagyunk túl. Ön személy szerint is, hiszen
levezényelte az átállást, s most máso-

dik ciklusát tölti. Amit megelőlegezve
nevezhetünk talán a konszolidáció
időszakának is. Ugyanakkor az idei és
eddigi változások azt sejtetik, van még
tennivaló, a közigazgatásban senki
sem ülhet a babérjain.
HB: – Valóban. Ismert, hogy április
1-jével jelentős szerkezeti átalakításon ment keresztül a területi államigazgatás. Ennek keretei között, a
külső integráció során a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok kerültek a kormányhivatalokba.
Továbbá új hatáskörök, mint a Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, valamint az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti
megtérítéssel és a keresőképesség
vizsgálatával kapcsolatos eljárások.
Emellett a kormány területi feladatai
ellátása hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében
szükséges volt a kormányhivatalok
belső integrációja is. A Vas Megyei
Kormányhivatal eddig hét önálló főosztállyal és tizenhat szakigazgatási
szervvel működött, az átszervezéssel
ez tizenkettő főosztállyá alakult. A
főosztályok létszáma 587 fő, míg a hét
járási hivatalban 518 munkatársunk
dolgozik. A Vas Megyei Kormányhivatal összlétszáma ilyen módon 1105 fő.
A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntették a szakhatósági eljárásokat is a
kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységek tekintetében. 2015. április
1-jétől a kormányhivatal valamelyik
szervezeti egysége előtt lévő olyan
ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai
állásfoglalása szükséges, a szakmai
kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság,
hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő
szakhatóságok az eljáró hatósággal
közösen hozzák meg a döntésüket. Az
egyszerűbb és hatékonyabb ügyintézést szolgáló integráció együtt járt a
vezetői szintek és pozíciók számának
csökkentésével, mind főosztályi, mind
pedig járási szinten. Ez jelentős költségmegtakarítást is jelent. Az így felszabaduló anyagi forrásokat más területeken lehet felhasználni az állam-

polgárok még jobb, színvonalasabb
kiszolgálása érdekében. Reményeink
szerint ezek a megtakarítások lehetőséget biztosítanak arra is, hogy 2016.
július 1-jétől bevezetésre kerüljön a
közigazgatási, közszolgálati, kormányzati életpályamodell. Bátran elmondhatom, hogy a kormányhivatalok és a járási hivatalok – köztük a
Körmendi Járási Hivatal – kialakítása beváltotta a hozzá fűzött reményeket, létrehozásukat és működésüket
egy politikai erő sem kérdőjelezte és
kérdőjelezi meg. Az átszervezés, az új
típusú területi integráció – amely az
1870-es évek óta a legnagyobb átszervezés a magyar közigazgatásban –
szervezeti, szerkezeti és filozófiai változást is jelent, ami komoly felelősséget ró az államigazgatásban dolgozókra.

KH: – Ejtsünk szót a körmendi járásról, s benne székhelyéről, Körmendről
is. Az épülő Batthyány Örökségközpont meghatározza a város jövőjét, s
mint nemzeti kincs, bekerült a megyei
értéktárba is. Mit üzen az Ön számára
a Batthyány szellemiség, s ezen belül is,
mint vallásos embernek, Boldog
Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa?
HB: – Vas megye természeti, kulturális és szellemi értékeit szinte számba sem lehet venni, de ebben a gazdagságban is kiemelkedik a
Batthyányak öröksége, amely kétségtelenül – a határon túlra szakadt
Németújvárt leszámítva – leginkább
Körmend városához kötődik. Megnyugtató számomra, hogy hosszú évtizedek hányattatásai után rendeződni látszik a körmendi kastély sorsa, ez
a gyönyörű épületegyüttes a hozzá
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kapcsolódó hatalmas parkkal méltó
környezetet biztosíthat a család szellemi és tárgyi hagyatékának bemutatására. Hosszú út vezetett a megszálló szovjet csapatok által feldúlt, gyűjteményeitől megfosztott, majd méltatlanabbnál méltatlanabb célokra használt főúri rezidenciától az örökségközpont gondolatának megfogalmazásáig. Sok mulasztás és nagy felelősség terheli az egykori állami és pártvezetőket, de kétségtelenül a késlekedés hibájába estek a rendszerváltás
utáni helyi és országos politikai vezetők is. Ezeket a vétkes mulasztásokat
és tétova halogatásokat igyekszik ma
helyrehozni Körmend városa a Magyar Állammal közösen a Batthyány
Örökségközpont létrehozásával. A
Batthyányak ugyanis nemcsak Vas
megye történetében játszottak fontos
szerepet, hanem országos szempontból is számos kiválóság került ki közülük: a mohácsi csatában részt vevő
Batthyány Ferenc bántól kezdve, az
Akadémia alapítását nagylelkűen támogató Fülöp hercegen és a mártírsorsú első magyar miniszterelnökön
át egészen dr. Batthyány-Strattmann
Lászlóig. Méltó tehát, hogy az állam
vállaljon kezdeményező szerepet ennek a kiemelkedő nemzeti értéknek a
megőrzésében és bemutatásában. A
számos kiváló Batthyányban közös
vonás, hogy vagyonukat és tekintélyüket igyekeztek a közjó szolgálatába állítani. A ma emberéhez közülük
minden bizonnyal BatthyányStrattmann László állhat legközelebb, aki a szociális elkötelezettség és
a társadalmi szolidaritás példaképe.
Így nemcsak a hívők számára Boldog,
hanem minden 21. századi polgár szemében igazi erkölcsi tekintély.
n KOZMA GÁBOR
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A tüzes ritmusok hatására sokan táncra perdültek

Az énekkar meghatározó szerepet tölt be a város életében
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Negyvenöt éves a Körmendi Városi Vegyeskar

Vigalom a főtéren, kitáncolták a májusfát

Negyvenöt évvel ezelőtt alakult a Körmendi Városi
Vegyeskar. A jeles évforduló kapcsán a kórus hangversenyt
rendezett, amelyen vendégszereplők is felléptek. Az OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola és a Kölcsey Utcai Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai
mellett a muraszombati kórus is énekelt. A szlovének azért
jöttek el, mert szinte a kezdetektől baráti viszonyt ápolnak a
körmendiekkel.

Hagyomány már a városban, hogy május utolsó vasárnapján kitáncolják a májusfát a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
(BBÁ) tagjai, valamint a meghívott együttesek, vendégek.
Idén is így volt ez, szerencsére az idő is kedvezett.

A jubileumi rendezvényen Bebes
István polgármester köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve a negyvenöt
esztendő jelentőségét és a Városi
Vegyeskar meghatározó szerepét a
város kulturális életében. Ezt követően a muzsikáé volt a főszerep, a műsorban klasszikusok és modern feldolgozások is felcsendültek, a kórusokat Sabáli László kísérte zongorán.
A zene mellett egy műsorszám erejéig
tánc is került a programba, a
TánCentrum AMI tanulói, Kocsis
Luca és Domina Máté tették még színesebbé a jubileumi eseményt.
A Körmendi Városi Vegyeskar
története negyvenöt évvel ezelőtt
kezdődött, ekkor alakult ugyanis a
kórus, többnyire pedagógusokból.
Az alapító karnagy Hajna Rezső
zeneiskolai tanár volt, aki két éven
át vezette a kórust, munkáját
Fejérvári Benedek segítette, aki
akkoriban a Zeneiskola igazgatója
volt. 1972-ben az énekkar vezetését
Faragó János, a Kölcsey Utcai Általános Iskola hajdani énektanára
vette át. Ebben az időben a kórus 27
tagból állt, a pedagógusokhoz zenekedvelő ipari dolgozók, önálló iparosok is csatlakoztak. A vegyeskar
állandó zongorakísérője ekkor lett

Sabáli László, aki napjainkig segíti
a kórus munkáját.
A hetvenes évek végén a kórus az
Ipari Szövetkezetek és a Művelődési
és Ifjúsági Központ Vegyeskara nevet
vette fel. Első minősítésük is nagyjából erre az időszakra tehető, Celldömölkön bronzdiplomát, majd nem
sokkal később ezüstdiplomát szereztek, később, a 80-as években pedig az
arany minősítést is megkapták, nem
is egyszer. Rendszeresen szerepeltek
különböző kórustalálkozókon a megyében és az ország más városaiban
is, valamint az akkori Jugoszláviában. Állami és társadalmi rendezvények állandó részvevői voltak, többek
között részt vettek a Sportcsarnok
avatásán 1976-ban, és 1979-ben a Városavatón is.
Sabáli Lászlóné, a vegyeskar jelenlegi vezetője 1982-ben került a kórus élére. Ennek már 33 esztendeje,
és furcsa véletlen, hogy a kórus jelenleg pont ennyi tagot számlál. A
vegyeskar repertoárja a 80-as évektől gyorsan bővült, mára közel ezer
mű szerepel benne a reneszánsztól
egészen napjainkig. Sabáli Lászlóné
elmondta, hogy manapság már nem
olyan a kórusok élete, mint korábban.
Az utánpótlás problémája az egyik

A TánCentrum AMI tanulói, Kocsis Luca és Domina Máté is felléptek az eseményen

Bebes István, Körmend város polgármestere nagyra értékelte a 45 éves vegyeskar teFotók: Jámbori Tamás
vékenységét 
legégetőbb, hiszen kevés a fiatal, inkább idősebbek szerepelnek e kórusban. A jelenlegi énekkarban vannak
olyanok is, akik az alapítás óta kórustagok, például Mogyorósi Gézáné és
Gueth Lajosné. Szintén a 70-es években lépett az énekkarba Dalos Éva,
Mándli Éva és Bujdosóné Papp Ildikó. A jelenlegi kórusban huszonnégy nő és kilenc férfi szerepel.
A kórusvezető azt is elmondta,
hogy a repertoár is nagyot változott
az utóbbi időben. Most már nem an�nyira a klasszikus művek vannak előtérben, amit nagyon sajnál. Inkább a
nyugati irányzat meghatározó a legtöbb kórusnál, de nem lehet mit tenni,
más lett az emberek igénye. A Városi
Vegyeskart nemcsak a környéken ismerik jól, hanem a környező országokban is. Az elmúlt évtizedek alatt a
körmendiek jártak Svájcban és Lengyelországban is, de a legtöbb vendégszereplésük Szlovéniában és
Ausztriában volt. Az utóbbi időben
azonban csökkentek a külföldi utak,
ez nagyrészt a szűkösebb anyagi lehetőségeknek köszönhető, valamint
annak, hogy sok helyen elöregedett a
kórus, többen meghaltak, helyüket
mások vették át.
A körmendi kórus állandó résztvevője a városi ünnepségeknek, és több
olyan rendezvényük is van, amelynek
szervezésében komoly szerepet vállalnak. Ilyen a hagyományos Várkoncert
júniusban és a decemberi Adventi Kórusmuzsika, amit a katolikus templomban rendeznek diákkórusokkal
közösen. Emellett a vegyeskar mindig
megemlékezik a boldoggá avatott hercegorvos, dr. Batthyány-Strattmann
László születésének és halálának évfordulójáról. 2003. január 22-e jelentős
dátum az énekkar életében, hiszen

ekkor volt az ősbemutatója Sabáli
László Körmendi Batthyány miséjének. Az eseményen a híres történelmi
család leszármazottjai is részt vettek.
A mise egyébként a Kossuth Rádióban
is elhangzott, valamint több osztrák és
magyar városban is fellépett vele az
énekkar. A kórustagok kisebb rendezvényeket is tartanak, megünneplik a
születésnapokat, névnapokat, a nőnapot és megülik az Ivó napot is a férfiak
kedvéért.
A Városi Vegyeskar a város kulturális-művészeti csoportjai közül az
egyik, amelyet szinte mindenki ismer. A legtöbb kórustag hosszú évek
óta látogatja kitartóan a próbákat és
lép fel különböző rendezvényeken. A
vegyeskar életében a Sabáli házaspár munkája meghatározó, ehhez
kétség sem fér. Szinte a kezdetektől
részt vesznek az énekkar munkájában, ami évtizedekkel ezelőtt az
élénk kórusmozgalom miatt jelentett
nagy kihívást, manapság pedig azért,
mert a nehezebb körülmények ellenére is életben kell tartani a kórust. Éppen ezért várják a fiatalokat, a zenekedvelőket, férfiakat és nőket egyaránt. Legutóbb két férfi csatlakozott
a kórushoz, Báger Szabolcs és Mihályka János, ami szinte csak a véletlennek köszönhető. A kórusvezető
hallotta őket énekelni a vasárnapi
misén, és megkérte a két jó hangú férfit, hogy énekeljenek a vegyeskarban.
Fiatalításra szükség van, a legtöbb
pályázatban is fontos szerepet kap ez
a szempont. A pályázatainkat egyébként az egyesületi elnökünk, Scheiber Mihály intézi, most is több helyről
várjuk az értesítéseket – mondta végül Sabáli Lászlóné, aki bízik abban,
hogy megjön a kedve a fiataloknak az
n T.J.
énekléshez a közeljövőben. 

Az esős, hideg napok után verőfény ragyogta be a Szabadság teret
és a meglepően nagyszámú érdeklődő sereget. Több százan voltak kíváncsiak a színpompás forgatagra.
Korbacsics Tibor főszervező, a
BBÁ vezetője állandó mozgásban
volt, mintegy levezényelte a többórás és látványos produkciót. – Sok
munkával jár egy ilyen a rendezvény – fogalmazott. – De megéri, ha
a közönség veszi a lapot, s a végén
velünk együtt örül a májusfa kitáncolásának – mondta. És a közönség
vette a lapot: szinte minden táncos
megmozdulást megtapsoltak a szín-

padon. Jó néhány néző is táncra
perdült a téren a tüzes ritmusok hatásra. A bemutatók után a táncosok
a felszalagozott fa köré sereglettek,
majd amikor az kidőlt – egy emberként rohantak egy-egy szalagot szerezni róla. A vidám, önfeledt játék
és a nemzeti hagyomány találkozott
ezen a napon a Szabadság téren.
Nem mellesleg: a BBÁ által generált
májusfa-kitáncolásnak már országos híre ment, Budapestről, Győrből, de még Szegedről is akadtak
lelkes érdeklődők. Képeinken az
ünnep néhány pillanatát örökítetFotók: Kozma Gábor
tük meg. 
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A kétévente megrendezett Szudáni Napon Európa és Afrika, Magyarország és Szudán találkozik

A hagyomány mélységes mély kút, az emberi élet forrása
A Szudáni Nap az egyik leglátványosabb és legizgalmasabb
kultúrprogram a városban. A kétévente megrendezett eseményen Európa és Afrika, Magyarország és Szudán találkozik.
A rendezvény dr. Abdel Hameed szudáni származású gyermekorvos kezdeményezésére indult el, s az idén már nyolcadik alkalommal örvendeztette meg a több száz fős érdeklődő közönséget.
Szudán egy ország Afrikában,
méghozzá az eg yik legnag yobb.
Mivel területe hatalmas, közel 1,9
millió nég yzetkilométer, bőven
akad látnivaló. Az ország egyes területei meglehetősen eltérőek, ezt
mutatják be azok a tablók is, amelyeket az idei Szudáni Nap keretében mutattak be a Batthyány-kastély Sala Terrena Galériájában.
Bebes István polgármester egy
idézettel köszöntötte az érdeklődőket, miszerint: A hagyomány mélységes mély kút, az emberi élet forrása. Az ember csak e kút vizével
betöltekezve lehet azzá, amivé lenni kell.
Ezt követően a városvezető kiemelte dr. Abdel Hammeed Abdel
Hay Körmenden praktizáló gyermekorvos lelkesedését a Szudáni
Napot illetően. Szerinte az afrikai
származású orvos és családja
egyedülálló programot hoz a városba, hiszen hosszú évek óta mutatják be a szudáni hagyományokat Körmenden. Ilyenkor az emberek olyan érdekességeket láthatnak, hallhatnak, amit saját maguk
szinte biztos, hogy nem tudnának
megtapasztalni, hiszen a legtöbben nem jutnak el életük során Szudánba.
H. E. Mohameed Hussein
Hassan Zaroug, Szudán bécsi
nagykövete is részt vett az eseményen. Elmondta, hogy utoljára kép-

viseli az országot ezen a jeles programon, hiszen Szudán saját képviseletet nyitott Magyarországon. A
nagykövet ezután hozzátette, hogy
a két ország kapcsolata különleges. Magyarország elsőként ismerte el Szudánt önálló államként még
a múlt század közepén, most pedig
az Európai Unióban áll Szudán
mellé a magyar képviselet. A nagykövet végül felvetette egy izgalmas
program lehetőségét is. Mi lenne,
ha nem csak Magyarországon tartanánk Szudáni Napot, hanem Szudánban is lehetőség nyílna arra,
hogy a magyarok bemutatkozznak?
A Sala Terrenában nyílt kiállítás
igazi kuriózum. Betekintést enged
az afrikai ország történetébe, kultúrájába, művészetébe, mindennapjaiba. Mivel kevés turista látogat Szudánba, ez a bemutató jó alkalom arra, hogy a közönség közelebbről megismerje az országot.
A képek, kiállított tárgyak mellett a szudáni életérzést zene és
tánc is bemutatta, ami kétségkívül
az idei Szudáni Nap egyik kiemelt
eleme volt.
Dr. Abdel Hameed és családja
szívügyének tekinti, hogy kétévente egy csöppnyi Szudánt varázsoljon Körmendre. A Szudáni Nap az
idén is meghatározó élményt jelentett azoknak, akik ellátogattak a
kiállításra és az azt követő kulturális programokra.

Bebes István polgármester a szudáni vezetők társaságában

Fotó: Jámbori Tamás

Sokan táncra perdültek a tüzes szudáni ritmusoktól 

Fotó: Jámbori Tamás

Szudánban mindig különleges érzés fogott el
A Szudáni Nap története egészen
2001-ig nyúlik vissza, ebben az esztendőben mutatkozott be először az
afrikai ország Körmenden. Ezt követően kétévente rendezték meg a
programot dr. Abdel Hameed gyermekorvos kezdeményezésére. A különleges atmoszférájú esemény több
száz látogatót vonz, a magyarok
mellett rengeteg szudáni jön el, a legtöbben Európa különböző városaiból. Az idei Szudáni Nap több újítást
is hozott. A színház épületének felújítása miatt más volt a helyszín, mégpedig a Sala Terrena Galéria. A Szudánt bemutató kiállítás megújult, új
elemekkel bővült, ami Hameed doktor lányának, Nórának is köszönhető, aki az idén még aktívabban kivette a részét a szervezésből, mint a
korábbi években.
Hameed Nóra Fatime huszonöt
éves, még egészen gyerek volt, amikor édesapja az első Szudáni Napot
rendezte a városban. – Apu már a
pécsi egyetemi évei alatt is csinált
olyan kiállítást a kollégium aulájában, amely a szülőföldjét mutatta be.
Mindig fontosnak tartotta, hogy a
körmendiek is megismerjék azt az

országot, ahonnan jött, másrészt az
sem elhanyagolható, hogy a kétévente megrendezett Szudáni Nap jó lehetőség arra, hogy a környéken élő
szudáni származású emberek találkozzanak. Az idén is nagyon sok volt
a vendég, szinte minden szálláshely
megtelt a városban és nálunk is többen vendégeskedtek. Még Kuvaitból
is ideutaztak a programra, de az előző évekhez hasonlóan több európai
városból eljöttek, és sokan voltak a
Magyarországon élő szudániak közül is. Az egyik legmeghatóbb történet is ide kapcsolódik: találkoztam
egy lánnyal, akinek az édesanyja
magyar, az édesapja szudáni. Azért
jött el, hogy megismerkedjen szudániakkal, mert benne ez a dolog nem
élt olyan elevenen, mint mondjuk nálunk a családban, hiszen az édesapját kisgyermekkora óta nem igazán
látta.
Nóra azt is elmondta, hogy az idei
Szudáni Nap kiállítási anyaga megújult. Tavaly édesapjával elutazott
Szudánba és rengeteget fotózott, videózott. Ennek köszönhetően új képek kerültek a tablókra, és készült
egy kisfilm is, ami az ott-tartózkodá-

sukat idézi fel. Édesapja népes családját látogatták meg tavaly, akik
Nóra szerint nagyon segítőkészek és
összetartóak, de ez általánosságban
is igaz a szudániakra. Hameed doktornak három nővére és egy öccse
van, így sok az unokatestvér, a rokon. Évente, kétévente kiutaznak, a
családi eseményeken, például esküvőkön igyekeznek mindig részt venni. Az internet lehetőségeinek köszönhetően szinte napi kapcsolatot
tudnak tartani, és sokat telefonálnak az ottani rokonokkal.
Nóra azt mondja, Szudán más világ. Ha ott van, teljesen át tud
szellemülni, és máshogy látja a világot. Tud arabul, megérteti magát Afrikában. Bátyjának, Dávidnak szerinte jobban megy a nyelv, igaz ő
egyszer egyhuzamban három hónapot töltött Szudánban. Az afrikai hagyományokat tartják, sok olyan tárgyuk van, ami onnan való, ezek
mindegyike a házuk dísze. Az ételeket sokszor szudáni fűszerekkel ízesítik, Nóra azt mondja, ezért nincs
édesanyja csirkepörköltjének párja.
Egy samar nevű fűszerrel ízesítik az
ételt, így egy kicsit magyar, egy ki-

csit szudáni, de mindenképpen különleges. De használnak más fűszereket is, például keshberát, bamiat,
hodrat, ezek a kiállítási anyagban is
láthatók.
– Akárhányszor jártam Szudánban, mindig különleges érzés fogott
el, és ez az élet minden területére
igaz. A nők és a férfiak is takarják
magukat, ez az erős napsütés és a
vallás miatt van így. Külföldről érkezőknek sem illik például miniszoknyában vagy rövidnadrágban lenni,
alkalmazkodni kell, és tiszteletben
kell tartani az ottani hagyományokat. Az étkezések is különlegesek,
többször volt olyan, hogy egy óriási
tálcán szolgáltak fel mindent, onnan
vett mindenki. Sokszor kézzel esznek, és ehhez kapcsolódóan hallottam egy mondást is egyszer, ami valahogy így szólt: Kézzel egyél, mert az
a tiéd. A kés és villa meg annyi mindenkin átmegy. Persze, ez nem azt
jelenti, hogy éttermekben nem késselvillával esznek, de családi környezetben ezt többször elhagyják.
Nórát meglepte az is, hogy a többmilliós lakosú városokban is biztonságban érezte magát, nem félt utcára menni, még sötétedés után sem. A
vallás nagyon nagy erővel bír az
arab világban, és ez egyfajta visszatartó erőt is jelent a rossz cselekedetektől. Az ország kettősségét jelzi,
hogy vannak olyanok, akik vályogházakban laknak, de sok a luxusszálloda, amelyek minden igényt kielégítenek.
Nóra orvosnak készül, ötödéves
a Pécsi Orvostudományi Egyete-

Hölgykoszorú. A távoli országból érkezett hölgyeket népviseletben fogadta Nóra
 Fotó: Facebook
men. Szülei mindketten orvosok,
édesapja gyermekorvos, édesanyja
dr. Beke Katalin körmendi háziorvos, de egyáltalán nem az ő unszolásukra választotta ezt a pályát.
Még nem tudja, hogy milyen területre szakosodik, attól is függ, hogy
Mag yarországon vag y külföldön
tervezi a jövőjét. Az viszont biztos,
hogy a Szudáni Nap szervezése miatt még a tanulást is félreteszi néhány napra.
A családban mindenki fontosnak
tartja a hagyományok ápolást. Azt
mondják, kisgyermekként az ember jobban magába tud szívni minden újat, így a mostani Szudáni

Napon ott volt a família legifjabb
tagja, Hameed doktor unokája, a
kis Zahara is.
Szudán, egy különleges világ, és
Nórának fontos, hogy ismerje és továbbvigye édesapja szülőföldjének
hag yományait. A családjuknak
egyébként núbiai gyökerei vannak,
így az ottani szokások még meghatározóbbak. A Szudáni Nap nemcsak arról szól, hogy bemutassák
az országot, hanem arról is, hogy a
Szudánból származó, ma már Európa valamelyik nag yvárosában
élő emberek találkozzanak, és ha
néhány órára is, de átéljék az ös�szetartozás örömét.  n Tóth Judit

Kép a képben. Kiváló szervező munkát végzett dr. Hameed és orvostanhallgató lánya, Nóra 

Fotó: Jámbori Tamás
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Nagyon sokan érkeznek az ország minden részéből

Az AlteRába lett az év fesztiválja
Neves szakmai elismerést vehettek át az AlteRába szervezői
május végén. A körmendi lett az év fesztiválja! Hatalmas
megtiszteltetés ez, és nagyon örülünk neki! – ezzel fogad
Hegedüs László, vagy ahogy sokan ismerik, Hege a hír hallatán,
hogy a MAHASZ Fair Play szavazásán (ProArt 2014) a körmendi AlteRábát választották az év fesztiváljának.
a zenekari kifizetéseket, alapvetően a háttérmunkákat és hangulatot.
Ahogy Hegedüs László, az AlteRába
főszervezője hangsúlyozta is, a
szakmai csapat mellett a Borbély
Security, a P-Sound Hang- és Fénytechnika és a Tomamoore Hangtechnika is méltán lehet büszke
most munkájára. Hegét faggattuk
egy kicsit az AlteRába hatéves történetéről is.

– Amire leginkább büszke vagyok, az maga a fesztivál. Óriási
munka, de öröm látni, amikor több
ezren önfeledten szórakoznak, a zenekarok a legjobbat hozzák ki az
emberekből és nagyon jó a fesztivál
közönsége. Nagyon sokan érkeznek
az ország minden részéből, így a városnak is megy a jó híre, ami számomra fontos. Illetve nagy büszkeséggel és örömmel tölt el a Fair Play
szakmai díj, ez a hatalmas munka
legnagyobb gyümölcse.

nem kívánom tovább emelni a bérletek árát, más források után kell nézni, hiszen arányaiban 10–12%-os
emelkedések vannak, ami éves
szinten 2,5–3 millió forint. Érthető,
hogy kevés a bevételi forrásuk, csak
a lépték túl nagy. De köszönet azoknak a baráti zenekaroknak, akik
évről évre figyelembe veszik a méreteinket. A másik nehézség a rengeteg fesztivál. Ha nagyobb hasonló
fesztivállal vagyunk egy időben,
nagyon nehéz a reklám, sokkal többet kell rá költeni. Így az infrastruktúrát vagy az arculatot tudjuk kevésbé szépíteni, növelni. És természetesen az időjárás, amit nem tudunk előre!

– Milyen nehézségekkel kellett
szembenézned? Mi az, amire nem
számítottál a szervezések során?

– Ennyi idő alatt bizonyára voltak
emlékezetes, esetleg megható pillanatok is. Felidéznél egy ilyet?

– Leginkább a zenekarok árainak
emelkedése az, ami aggaszt. Mivel

– Lovasi András jutott elsőre
eszembe. A VIP-ben sokat beszélgetünk zenekarokkal. Neki volt egy
nagyon szimpatikus megjegyzése.
Róla tudni kell, hogy ő szervezi a
Fishing on Orfűt. Azt mondta, hogy
az AlteRába a kedvenc fesztiválja,
mert közvetlenül találkozhat a vendégekkel, rajongókkal. Sokan vélekednek így, ezen nem is kívánunk
változtatni, hiszen nagy élmény
személyesen találkozni a művészekkel. A Fishing on Orfű számunkra is példakép, emberléptékű,
színes, színvonalas fesztivál, amit
szívből ajánlunk. Volt leánykérés is
a színpadról az egyik koncerten, valamint sok szerelem szövődik,
amely hosszan kitart, ezt is közlik
velünk és remek érzés. Ezért is jó

– Mi az, amire különösen büszke
vagy?

Hegedüs László (Hege) vezetésével az év
fesztiválja lett az AlteRába
A díjat Egerben, a Music Hungary
szakmai konferencia keretében adták át, és az ország összes jelentősebb fesztiválja jelölt volt. Szavazni
a zenekaroknak és stábjuknak,
szakmabelieknek volt lehetőségük,
így még nagyobb értéket visel a díj.
Előző évben a Fishing on Orfű fesztivál kapta a díjat. Szempontként
jelölték meg a szerződések betartását, a körülményeket, az idősávok
betartását, az Artisjus-bejelentést,
a biztonságot, hang-, fénytechnikát,

Egyre nagyobb közönséget vonz a körmendi fesztivál

A szervezők szívesen látták a programokon a mozgássérülteket is

fesztiválra járni, hiszen a legjobb
közösségi élmény.
Hogy mennyire jó, azt mindenki
megtapasztalhatja ebben az évben
is, július 14–18-ig. Az AlteRába fellépői, napok szerinti bontásban: kedd
– Kardos Horváth János, Heaven
Street Seven, Firkin, FISH,
Whitenegro. Szerda – Pál Utcai
Fiúk, Ocho Macho, Kiscsillag, Péterfy Bori & Love Band, Ed Philips and
the Memphis Patrol, Zaporozsec.
Csütörtök – Haelo, Magashegyi Underground, Lord, Ismerős Arcok,
Anna and the Barbies, Supernem,
Karak. Péntek – Hetedik Ég, ZPZ,
Ivan and the Parazol, Ossian, Dep
resszió, Alvin és a Mókusok, Aurora, Soulwave. Szombat – Mátyás Attila Band, 30Y, Vad Fruttik, PASO,
fesztiválzáró after party (TESCO
DISCO), valamint délutáni táncház a
Senior Néptáncegyüttes közreműködésével és Anonym Projekt. n rose

Péterfy Bori fellépése emlékezetes volt
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Szervezetfejlesztés az önkormányzatnál
Körmend Város Önkormányzata
még 2013-ban nyújtott be pályázatot
az Államreform Operatív Program
keretében KÖRMEND VÁROS Önkormányzatának szervezetfejlesztése címmel (kódszáma: ÁROP1.A.5-2013- 2013-0062), mely támogatást nyert.
A pályázat meg valósítása még
2013-ban megkezdődött, s idén de
cemberben zárul a projekt. A benyújtáskor több célt fogalmazott
meg az önkormányzat, így például
az e-közigazgatásra való átállás
előkészítését, az átállás fokozatainak kidolgozásával, illetve a már
működő gyakorlatok megismerésével. A költségvetési hatékonyságnövelés további lehetőségeinek felmérése, stratégiájának kidolgozása
éppúgy szándék volt, mint a város
intézményeivel való kapcsolattartás és adatszolgáltatás korszerűsítése. A hivatali és képviselő-testületi munka hatékonyabbá tétele, az
intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazásának előkészítése,
melyekhez reprezentatív munkakörelemzések elvégzése is társult,
ugyancsak szerepelt a feladatok kijelölésekor.
A pályázat végrehajtása során
szakemberek érkeztek Körmendre,
akik felmérték a jelenlegi működést, megbeszéléseket tartottak,
átvizsgálták a működést szabályozó jelenlegi kereteket, kilátogattak

intézményekbe, majd a tapasztalataikat szakmai anyagokban összegezték. Ebben kitértek arra is, hogy
a város a gazdaságos működés fokozása, az erőforrások hasznosításának javítása érdekében már korábban tett jelentős lépéseket. Az
intézmények gáz- és áramszükségleteinek piacról való beszerzése
több tízmilliós megtakarítást jelentett a működési költségekben úgy,
hogy a feladatellátás zavartalansága biztosított volt. Az intézmények
gazdasági irányítása és szigorú
kontrollja az Önkormányzati Hivatalon belül a Pénzügyi Bizottság felügyeletével zajlik. A pontos tervezés és szigorú számonkérés eredményeként a költségvetési kiadások
az előirányzott kereten belül tarthatóak. Egységesen történik a legtöbb beszerzés a város és intézményei vonatkozásában, ami a nagyobb mennyiségek miatt ármegtakarítást eredményez.
Az elkészült anyagban a további
eredmények elérése érdekében több
konkrét intézkedést fogalmaztak
meg. Ilyen az Önkormányzati Hivatalban alkalmazott könyvelőprogram kiterjesztése az intézményekre, mely alkalmas lesz így a vezetői
információs rendszer (VIR) működtetésére is. A karbantartással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésének központosítása, az intézményi beszerzések teljes körének egységben történő kialakítása a kedve-

zőbb á rajánlatok, és
ezzel elérhető
megtakarítások miatt szintén az ajánlások
közt szerepelt. Bizonyos területeken a dolgozók képzésével olyan feladatok végezhetők el
(pl. biztonságszervező I. képzés a
rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához), melyek kötelező feladatok ma már, külső ellátásuk viszont jelentős összegbe kerülne.
Javaslat született a kintlévőségek
behajtására irányuló gyakorlat felülvizsgálatára, a közvilágítás továbbfejlesztésének (LED-es rendszerű), valamint az intézmények
épületeinek energiahatékonyságnövelésének meg valósítására további pályázati források feltérképezésével. Indokoltnak látták a pályázati team felállítását a Közös Önkormányzati Hivatalon belül, akárcsak a közoktatási intézmények
működtetéssel kapcsolatos jelenlegi rendszerének átvizsgálását, a
jobban centralizálható munkaterü-

letek átgondolását. Bemutatásra
kerültek az e-közigazgatásra való
átállás lépcsői és feltételei, a munkaköri leírások átalakítására pedig
mintát készítettek. Ismertetésre kerültek a képviselő-testület munkájának, a testületi ülések archiválásának segítését szolgáló módszerek, és alkalmazásukban rejlő előnyök. Ennek alapján a megvalósításhoz szükséges szoftver beszerzésre került.
A projektfenntartási időszakban
az Önkormányzati Hivatal feladata
lesz az, hogy az elkészült tanulmányoknak az Önkormányzat által is
jóváhagyott és támogatott javaslatait megvalósítsa. n KÖRMEND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETFEJLESZTÉSE

A rendezvények gyakori szereplője a lovas bandérium

Fotók: Bata Gyöngyi

civilek
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Kutyás polgárőr szolgálat működik a városban

A legendás négylábú előd, Kántor nyomdokán
Vas megyében először Körmenden vezették be a kutyás
polgárőr szolgálatot. A Körmendi Kutyasport Centrum
Kántor és Csupati Kutyaiskolában közel 17 éve képeznek ki
olyan kutyákat, amelyekkel a polgárőrök is teljesíthetnek
szolgálatot. Emellett a fegyveres testületek kutyáinak is
folyik a képzés.
Körmend határában alakították ki
a gyakorlópályát, Biczó Péter – aki
maga is polgárőr – ezüstkoszorús
mesterkiképző vezeti a foglalkozásokat. A szakmai munkát – haláláig –
Tóth Tibor „Csupati” nyugalmazott
rendőr főhadnagy, a legendás Kántor
egykori gazdája felügyelte, aki rendszeresen részt vett a Vas Megyei Polgárőr Szövetség rendezvényein is. A
rátermett ebek egy tanfolyam után
országos rangú szakemberek előtt
vizsgázhatnak. Az elmúlt években
Körmend kétszer is helyet adott ennek a megmérettetésnek.
Az első, ORFK-vizsgával rendelkező eb az Inka névre hallgató német
juhász volt, amely 1996 óta teljesített
szolgálatot. Őt követte Habda Ta-

más körmendi polgárőr kutyája,
Cindy – szintén német juhász, vele
egy időben vizsgázott Kolmann Norbert szintén körmendi polgárőr kutyája, Charlie is. A sorban a következő, az iskolavezető Biczó Péter ordas
német juhásza Arti volt. Közülük már
csak Charlie él, de ő is már 13 éves –
nyugdíjba vonult.
Az új jövevény, a szintén ordas, 4
éves kan, Bugsy. Ez év márciusában
tett sikeres vizsgát az ORFK
Kutyavezető-Képző és Állatfelügyeleti Közponban, Dunakeszin. A felkészítésben Biczó Péter segítségére volt
Szilvágyi Imre (Körmend) és Simon
Zoltán (Ispánk – a kutya tenyésztője).
A vizsgára több hónapig készültek.
A segédek keményen gyakoroltatták

az őrző-védő munkához szükséges
ismereteket. A fegyelmező és ügyességi gyakorlatok mellett a kutyáknak
olyan szituációs gyakorlaton is részt
kell venniük, amelyek a valóságban is
előfordulhatnak, s a szolgálat teljesítéséhez hozzátartoznak. A kutyáknak akkor sem szabad félni, ha például fegyverrel fenyegetik, őt és gazdáját, vagy ha egy épületben vezetőjüket megtámadják, kemény fogással
hárítaniuk kell a veszélyt. A támadó
lefogása után pedig biztosítaniuk kell
vezetőjük további intézkedéseit. Ilyen
és ehhez hasonló feladatok gyakorlása után Bugsy sikeres vizsgát tett, így
együtt indulhat szolgálatba a körmendi polgárőrökkel.
A Körmendi Kutyasport Centrum
megalakítása óta együttműködik a
Körmendi Polgárőr Egyesülettel, a
Vas Megyei Polgárőr Szövetséggel,
hiszen a jól képzett kutyák nemcsak
hű társak, de megbízható segítők járőrszolgálat közben.
n Joó Tamás,

Vas Megyei Polgárőr Szövetség
sajtóreferens
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Pünkösdi kiskirályné-járás, jó volt együtt
Pünkösdvasárnap, az esti szentmise záró áldása után tartotta meg
a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes
hagyományos Pünkösdölőjét, mely
sikeres és lélekemelő hagyomány és
újítás az együttes tagjaitól. Az idei

pünkösdöt is úgy ünnepelték, ahogy
azt már mindenki megszokhatta tőlük. Reggel a lányokkal Nádasdon a
katolikus templom kertjében, majd
az evangélikus templom udvarán
pünkösdölt a példamutatóan össze-

Mester és tanítványa: Biczó Péter és Bugsy

tartó csapat. Délután a fiúk is csatlakoztak és Gencsapáti felé vették
az irányt, ahol a legújabb koreográfiájukkal, az Eleki táncokkal örvendeztették meg a Gencsi Söprű közönségét. A szereplés után újból

Körmenden, a Szent Erzsébet katolikus templom udvarán pünkösdöltek a kicsik és a nagyok. – Ez a nap
is jó volt együtt – summázták a végén a szereplők és a nézők egyn MINK
aránt.

236905
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Fotó: a szerző

A világháló nem minden, olvasni is kell
Mire jó az olvasás? Miért olvasunk?
Az emberek nagy része ma már nem
jár könyvtárba, nem vesz a kezébe
könyvet, inkább az interneten olvas
utána a híreknek vagy éppen a kötelező olvasmányoknak. Igaz, hogy
gyorsabb és némiképp egyszerűbb,
de a világháló és az ott olvasott szöveg nem ad olyan élményeket és érzéseket, mint amilyeneket egy könyv
adhat. Főleg a fiatalság esik bele a
modern technika eme csapdájába.
De egyszer-kétszer találunk még
olyan tinit, aki szívesen vesz a kezébe
egy vaskos, poros olvasnivalót.
Tornyos Ádám, a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója is

szeret könyvtárba járni és könyvet
ragadni a kezébe. De nemcsak ebben kiemelkedő: az iskolai közösségi
élet aktív alakja, tanulmányi munkája kimagasló, városi és iskolai ünnepségen és számos versenyen szerepel.
Legutóbb a Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntőjén
ért el 5. helyezést. Ezzel kapcsolatban
így nyilatkozott:
„Április 22-én, hajnalban indultunk Budapestre, Huszár Ádám iskolai könyvtárossal, aki felkészített a
versenyre.” A két Ádám keményen
edzett a versenyre, ami meg is hozta
gyümölcsét.

Budapesten az OPKM (Országos
Pedagógiai Múzeum és Könyvtár)
épületében kellett regisztrálniuk,
majd az ott dolgozók körbevezették
őket a könyvtárukban. A könyvtár
érdekessége, hogy pedagógiai könyveket – például tankönyveket – gyűjtenek. Később megtekinthették a múzeumot is. Egy budai iskola (Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai
Általános Iskola és Gimnázium)
könyvtárában és informatika termében zajlott a verseny, amelynek idei
témája és főszereplője Rómer Flóris
(a magyar régészet atyja, az MTA
tagja) volt, ezért a versenyzőknek egy
róla szóló emléktúra útvonalát kellett
megtervezniük és bemutatniuk 6–7
perces prezentáció formájában. Természetesen segítségül lehetett hívni
a könyvtár könyveit és az online katalógust.
„A személyes tapasztalataim nagyon jók a versennyel kapcsolatban,
pedig csak most voltam először ilyen
versenyen… Talán annyival nehezebb volt a dolgom, hogy mikor készültünk, akkor nem igazán gondoltunk arra, hogy a prezentáció ekkora
szerepet játszik majd a versenyen,
számítottunk egy írásbeli fordulóra,

ezért több elméletet néztünk át, de
nem baj, a könyvtári keresésnél kapóra jöttek ezek az ismeretek” – mondta
Ádám.
Az első napot egy finom vacsorával
és pihenéssel zárták, majd a második
napon elmentek egy pesti planetáriumba, ahol a csillagászat történetével kapcsolatos filmet nézhettek meg.
Utána a Nemzeti Múzeumban lehetett
választani két tárlatvezetés között,
amelyek kapcsolatban álltak Rómer
Flóris munkásságával.
Az eredményhirdetés az OPKMben zajlott, ahol a 9–10. osztályos kategóriában, a 12 versenyző közül
Ádám az 5. helyet szerezte meg.
„Összességében nekem nagyon tetszett a verseny, merem ajánlani bárkinek, hogy próbálja ki, mert amit
ezeken a versenyeken megtanulok,
azt az iskolában és az életben is tudom hasznosítani. Nekem azért is
nagy élmény volt, mert így egy kicsit
belekóstolhattam a pesti életbe is,
most jártam először úgy a fővárosban, hogy valamivel hosszabb időt
töltöttem ott, és nagyon jól éreztem
magam” – emlékezett vissza Ádám.
n Joó Boglárka Hanna

KKFG

Körmendi partnercégünk
részére keresünk:

OPERÁTOR, GÉPVEZETŐ
GÉPKEZELŐ
munkakörbe munkavállalókat.
1 műszakos munkavégzés
Modern munkakörnyezet
Biztos, hosszútávú munkalehetőség
Prémium
Cafeteria rendszer
Faipari tapasztalat előny

Eberau
2015. júni 27. 1900
www.pinkabluesfestival.at

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
H-P.: 8.00-16.00
94-509-515; 30-587-5268;
whc.szombathely@whc.hu

Pa r t n e r a s i ke r h e z !
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013
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Crossfit a körmendi piactéren

Érmek a szegedi világkupáról

Tavaly egy baráti társaság 4 állomásból álló versenysorozatot tervezett a crossfit népszerűsítésére. A
műfaj Amerikából indult ki, Greg
Glassman hozta létre 2000-ben. A
legkomplexebb és legmegterhelőbb
mozgásformák csoportjába sorolják,
mivel végzése közben nemcsak az
emberi test, de a lélek is komoly változásokon megy keresztül. Célja egyfajta funkcionális erő kialakítása,
ugyanis nemcsak a fizikai kondíció
válik tökéletessé, hanem mentálisan
is megedződünk. Összetett sport, hiszen magában foglalja a súlyemelést,
a kettlebellt, szertornász gyakorlatokat, futást, úszást, evezést, saját testsúlyos gyakorlatokat is.
– Ez a sport lehetőséget ad bárkinek, hogy megmérettesse magát hazai vagy külföldi versenyeken anélkül, hogy igazolt vagy profi sportoló
lenne – mondta el a sportág egyik körmendi népszerűsítője, Szollár János
főszervező. – Tavaly a városban 130
versenyző mérette meg magát. Csak
remélni mertük, hogy egy kisvárosban ilyen sokan kíváncsiak lesznek a
versenyre. Erre fel már délután legalább 300 ember kilátogatott a 35 fokos hőség ellenére a körmendi piac-

A Castum Sec-Dinamica Se
Körmend hét fővel vett részt a
XXI. Világkupán Szegeden május 21. és 24. között.
Helyezések: Kercsmár Valentina (-50 kg, kadett 2, lightcontact) III. helyezett. Joó Virág
(-60 kg, junior, light-contact) III.
helyezett. Hegedűs Marcell (-69
kg, junior, light-contact) kiesett.
Sákovits Márk (-69 kg junior
kick-light) kiesett. Bartók Zsolt
(-69 kg, junior, light-contact) III.
helyezett. Cebe Zoltán (-67 kg,
junior, kadett 1) III. helyezett.
Gordos Tibor (-79 kg, felnőtt) kiesett.
A dinamicások öt versenyzővel
indultak május végén Dorogon az
utánpótlás országos bajnokságon, ahol öt versenyző öt érmet
szerzett. Major Szabolcs a magyar bajnoki döntőn debütált C-1es korcsoportban (light-contact,
-42 kg), és a dobogó harmadik
fokára állhatott. Kercsmár Valentina (kadett 2-es korcsoport,
light-contact, -50 kg) a döntőben
maradt csak alul békéscsabai ellenfelével szemben, ezüsttel gyarapíthatta éremg yűjteményét.

térre. Nem voltunk könnyű helyzetben, mivel ez a mozgásforma még nagyon nem volt bent a köztudatban.
Hasonló rendezvény sem volt referenciaként, így önerőből és nagyon sok
helyi ember és vállalkozás segítségével tudtuk megvalósítani, amit elterveztünk. Idén ismét útjára indítjuk az
Iron Crosst, ennek keretében rövidesen, június 28-án a körmendi piactéren reggel 9 órai kezdettel versenyt
rendezünk – mondta főszervező. Aki
bízik a sikerben és a nagy érdeklődésben. – Női és férfi versenyben is kétkét kategóriát hirdettünk meg, hogy
sokan kipróbálhassák magukat. A sikeres csapatverseny is folytatódik, a
verseny zárásaként. A rendezvényre
meghívtunk olyan más sportágban
sikeres sportolókat, akik jelenlétükkel emelik az esemény színvonalát,
köztük Márkus Erzsébet súlyemelőt,
aki olimpiai ezüstérmesünk. A nevezők száma még nem ismert, június
1–21. között fogadjuk a jelentkezéseket, de előzetes felmérések alapján
lesznek szép számmal indulók. A körmendi Impulzus Crossfitness teremből például csaknem 90 fő képviseli
magát az egyéni és a csapatversenyben – tette hozzá Szollár János. n kor

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)

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

Történelmet írtak a kosarasok
Lezárultak a honi kosárlabda-bajnokságok. A Körmendi
Törpördögök utánpótláscsapatai sikeres szezont tudhatnak maguk mögött, hiszen mindegyik korosztály
bejutott a döntőbe. Érsek István, a körmendi utánpótlás
„bábája” örömmel összegezte munkájukat.
– Vegyük sorra a csapatainkat!
– A Juniorok, azaz az U18 a 4. helyen végzett. Edzők: Kocsis Tamás,
Fodor Gergely, Hencsey Tamás,
Szekeres Péter. Kadett U16 8. hely.
Edzők: Szalay János, Kocsis Tamás. U14. 6. hely, edző: Érsek István.
Ők csodát tettek, mivel a szezon elején a 15–16. helyre számítottam velük. Mindezt úgy tették, hogy minden mérkőzésen partiban voltunk az
ellenféllel. A serdülő és a gyermek
csapatnál Szupper Péter tevékenykedik. A Kenguru csapatnál Molnár
Róbert, míg az előkészítőben Fodor
Gergely dolgozik a fiúkkal. Fontos
elmondani, hogy a Kadett és a Junior csapat a kiemelt bajnokságban
játszott. S akkor még ide köthető a
Kölcsey Ferenc Gimnázium kosara-

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!

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

Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

És minden,
ami a ház körül kell!

– Hogyan tovább?
– Vannak ügyes gyermekeink.
Sok függ attól, hogy merre tart a
magyar kosárlabda. A siker, illetve
eredményorientáltság mellett kevés
magyar srácnak sikerül bekerülni
a csapatokhoz. Aki kiemelkedik, az
elmegy egy-egy kimagasló teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi

Az utolsó előtti fordulót követően a meg yei I. osztályban a már
bajnok Celldömölk mögött a második helyen áll a Körmenden FC.
A Kemenesalja látta vendégül focistáinkat, s bizony megizzasztotta az ifj. Molnár Károly edzette csapatunkat. Az első félidőben
már 2:0-ra vezetett a házigazda,
de sikerült kieg yenlíteni. A második félidő hajrájában aztán szabadrúgásból újra a Kemenesalja
lett előnyben – mindez a 85. percben! A srácok nem adták fel, s eg y
kontrából sikerült az eg yenlítés
Osvald révén a 90. percben. Vönöckön tehát a végeredmény: Kemenesalja–Körmend 3:3. Lapzártánk után derül ki, hog y a Körmend eléri-e kitűzött célját, a dobogós helyezést, s hog y másodikként vag y harmadikként zárja-e a
2014/15-ös bajnokságot. Eldőlt. A
körmendiek hazai pályán 4- 0
arányban leg yőzték a Táplánszentkereszt gárdáját, s elhódították a bajnoki ezüstérmet.
n kéki


Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át
törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra,
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Körmend, Szabadság tér 9.

• 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.

sainak sikere, akik az országos döntőben harmadikok lettek a középiskolák versengésében. Nem lebecsülendő szempont, hogy a 13 akadémiából rajtunk kívül csak a Vasas tud
hasonló eredménnyel büszkélkedni!
El kell mondani, hogy kevés helyen
van olyan lehetősége a gyermekeknek, mint amilyen nálunk Körmenden az utánpótlásban.

klubhoz. Nekünk az lenne jó, ha a
tehetségek nem kallódnának el,
meghatározó, hasznos tagjává válnának csapatuknak. Ehhez egyegy edzőnek a hozzáállása is kell,
hiszen ez döntően befolyásolja perspektívájukat. Azt látjuk, hogy sok
akadémia összeszedi a tehetségeket az országban, mi a saját, helyi
erőkkel dolgozunk. Persze nekünk
is jó lenne a magas srácokat kiválasztani, ez a felnőtt csapatnak
hosszú távon hasznára válhatna,
Ezen az úton próbálunk előre lépni.
Június 15-től három hétig a sportcsarnokban rendezzük nyári kosártáborunkat 7–15 éves korig. Ez
alappillére az utánpótlás-nevelésünknek. Büszkék is vagyunk rá,
idén jubilálunk: 10 éves a nyári kosárlabdatábor Körmenden! Az
anyagi háttér a TAO támogatási
rendszernek köszönhetően javult,
elindult a fejlődés. A támogatók
megnyerése nem egyszerű feladat,
idén nem volt olyan sikeres, mint
ahogyan szerettük volna, de folytatjuk a pályázást és a munkát.
n kéki


HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ,
BE KELL TARTANOD A TÖRVÉNYEINKET!

Bemutatótermünkben

www.gazdabolt-kormend.hu

Ezüstérmesek
a körmendiek

Mindegyik utánpótláscsapat döntőt játszott

Felelős kiadó: Miniszterelnökség

Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.
Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.

Hegedűs Marcell (junior lightcontact, -69 kg) a döntőbe jutásért kapott ki a nála képzettebb
Hammer Martintól és bronzéremmel térhetett haza. Joó Virág (junior, light-contact, -60 kg)
szintén a döntőbe jutásért szenvedett vereséget. Elszaszer Kittivel vívott nag y csatát, fej-fej
mellet haladva végül is Kitti javára fordult a mérkőzés. Virág
bronzéremmel a nyakában állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Bartók Zsolt (junior, lightcontact, -69 kg), az egyesület reménysége egy hajszállal csúszott
le a válogatottság ról, hiszen
mezőberényi ellenfelét leiskolázva jutott be a döntőbe, ahol a csepeli Hammer Martin várta. Nagy
taktikai csata zajlott a küzdőtéren, és a páston kívül is forró volt
a levegő. Amikor óriási külső segítséggel, a csapattársak buzdításával Martin átvette a vezetést,
csak úgy zengett a sportcsarnok.
Zsolt már nem tudta visszafordítani a mérkőzést, és ezüstéremmel szerzett dicsőséget magának
és csapatának.
n csihar tamás
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Mondja el Ön is véleményét!
Keresse kérdőívünket postaládájában
és küldje el nekünk!
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popzene

Képünkön: Sikerrel lépett fel korábban az AlteRába fesztiválon az Ed Philips and the Memphis Patrol 

Körmendi Híradó

Fotó: Jámbori Tamás

