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Körmendi Híradó
Kormányablakot adtak át Körmenden
Dr. Kovács Zoltán államtitkár is gratulált a beruházáshoz

		

2. oldal

Tartalmunkból:

Kimozdulhat a
holtpontról
Még a tanácsi időkből datálódik a Centrál-házként ismert
ingatlanegyüttes sorsa a körmendiek előtt. Az önkormányzat legutóbb lépett, a Vida
József utca 8. szám alatti, 315
helyrajzi számú közös tulajdonú ingatlanból a kiíró tulajdonában álló 606/1436 tulajdoni
hányadot, vagyis az önkormányzati részt, értékesítené.
n 3. oldal


Gyerekjóga
Kevés dolognak nincsen még
világnapja. A jógának van.
Az
indiai
miniszterelnök,
Narendra Modi kezdeményezésére idéntől június 21 a Jóga
Világnapja. Körmenden is vannak (nem elég) szép számmal
n 6. oldal
jógázók.



Irodalmi tábor a vasi
Hegyháton
A 2007-ben elhunyt Kossuthdíjas költő, Nagy Gáspár emlékét őrző alapítvány idén már
másodszor szervezett irodalmi tábort a vasi Hegyháton. A
költő bérbaltavári szülőháza
adott otthont a háromnapos
programnak.
n 11. oldal


Tornagyőztes öregfiúk
Az idén augusztusban immár
kilencedik alkalommal rendezték meg a körmendi öregfiúk a
„Hulló csillagok” Kék Üstökös
SE-IPA labdarúgó tornát, melyen 35 év felettiek vehettek
n 14. oldal
részt.



Címlapunkon:
Bebes István polgármester szegte
meg az új kenyeret.
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rövid hírek

Többen utaztak
Körmenden a helyi személyszállítást a Vasi Volán Zrt., új
nevén ÉNYKK Zrt végzi. A Társaság minden évben beszámol
az előző évi tevékenységéről,
amint azt tette a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is. Kiderült,
hogy tavaly 49,5 ezer utas vette
igénybe a járatokat, ez jelentős,
18,9 százalékos növekedés az
előző évhez képest. A pozitív változás, többek között, betudható
az elmúlt években történt közösségi közlekedési fejlesztéseknek
is. Ezek révén több száz milliós
beruházások valósultak meg, Új
autóbusz pályaudvar épült, uniós pénzből teljesen megújult a
vasútállomás és korszerű gyalogos felüljárót is építettek.

Felújításra pályáznak
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be több helyi oktatási intézmény felújítására. Az állami támogatás célja az önkormányzati középületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló
szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. A projekt támogatási intenzitása 100 százalék, a megpályázható támogatás összege
maximum 150 millió forint.

Rába-Maraton
Szeptember második szombatján rajtol el a huszadik, jubileumi Rába-maraton, amelyet
Somogyi László vezetésével a
molnaszecsődi Bayou Bönhöö
vízi csapat szervez a körmendi
Bereki Bárkás Egylet Egyesület segítségével. A mezőny a
szentgotthárdi Alpokalja Kempingtől rajtol el több időpontban, délelőtt 8-11 óra között.
Időmérés a körmendi Bárkaháznál lesz, de az eredmény
csak akkor érvényes, ha a versenyző a teljes 76 kilométeres
távot teljesítette, egészen Molnaszecsődig. A jubileumi regattára a helyszínen lehet nevezni
több kategóriában, kajakkal és
kenuval egyaránt.
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Kormányablakot adtak át Körmenden

Kormányablakot adtak át
nemrég Körmenden. Az
új szervezet a városházán
kapott helyet. Az avatáson
elhangzott: gyorsul az ügyintézés, korszerűbbé válnak az
állampolgárok fogadásának
feltételei.
A kormányablak avatásán megjelent Kovács Zoltán államtitkár,
akit Bebes István polgármester és
Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott fogadott a városháza bejáratánál. Gombásné Nardai Ibolya, a Körmendi Járási Hivatal vezetője, mint házigazda köszöntötte a megyei kormányhivatal, a helyi és a környező települések önkormányzatainak, jegyzőségeinek képviselőit, a városháza és
a járási hivatal vezető munkatársait, dolgozóit. Elsőként Harangozó Bertalan szólt az ünneplőkhöz,
mondván: nemrég Őriszentpéteren,
illetve Vasváron, most pedig Körmenden bővül az ügyintézési lehetőség. - Mindez azt is jelenti, hogy
az állam a perifériákra is eljut,
nem tesz különbséget. Tudvalevő,
hogy az állam dolga a nemzet polgárainak szolgálata. Ehhez kell
megfelelő infrastrukturális feltételeket teremteni. Látva a körmendi
igyekezetet és munkát, kijelenthetjük: 21. századi színvonalú kor-
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Az önkormányzat élni kíván az értékesítés lehetőségével

Kimozdulhat a holtpontról a Centrál-ház ügye
Még a tanácsi időkből datálódik a Centrál-házként ismert
ingatlanegyüttes sorsa a körmendiek előtt. Az önkormányzat
legutóbb lépett, a Vida József utca 8. szám alatti, 315 helyrajzi
számú közös tulajdonú ingatlanból a kiíró tulajdonában álló
606/1436 tulajdoni hányadot, vagyis az önkormányzati részt,
értékesítené.

Az ünnepélyes szalagvágás pillanatai. Bebes István, Dr. Kovács Zoltán, Gombásné Nardai
Ibolya és Harangozó Bertalan.
mányablakot hoztak létre a helyiek. Ezért csak gratulálhatunk
Bebes István polgármester úrnak
és társainak akikkel nagyon jó az
együttműködésünk - szögezte le a
kormánymegbízott.
Bebes István elöljáróban üdvözölte vendégeit, megköszönve a bizalmat. Majd arra utalt, hogy ez a
város mindig is egyfajta közigazgatási szerepkört töltött be. - Ez jó
kiindulási alap. Arra gondoltunk,
hogy egy ilyen fontos intézménynek, mint a kormányablak, a város
szívében, annak is kitüntetett helyén, a városházán kell otthont
adni. Úgy alakítottuk ki helyét,
hogy az valóban az embereket szol-

A Kormányablak működését a gyakorlatban is bemutatták

gálja, Úgy vélem, az új intézmény
tovább könnyíti az ügyintézést, ezáltal egyszerűsíti az emberek dolgát -húzta alá a polgármester.
Dr. Kovács Zoltán államtitkár is
gratulált a beruházáshoz, megemlítve: van kötődése a tájékhoz, hiszen édesapja Körmenden és Vasváron is futballozott. - Öt évvel ezelőtt az volt a cél, hogy megújítsuk
a közigazgatást. Itt és most a 131.
kormányablakot avatjuk. Az emberek kedvelik ezt a formát, 1,7 millióan vették igénybe szolgáltatásait
az előző időszakban. Célunk az országban 278 kormányablak létrehozása. Ezáltal 420 ügytípust elehet intézni egyetlen helyen. Terveink között szerepel az ügyintézési határidők lerövidítése, az ebben
dolgozók bérének emelése - hangzott el.
A beszédek után szalagátvágással felavatták az irodát, ahol már el
is kezdődött a munka. A vendégek a
nagyterembe vonultak, ahol Gombásné Nardai Ibolya mondott pohárköszöntőt. A hivatalvezető utalt a
belső átszervezésekre, az új feladatok megjelenésére a járási rendszer,
illetve hivatal kialakítása kapcsán.
Köszönetet mondott a kivitelező
ZÁÉV-nek, amely határidő előtt végezte el a munkát. Mint mondta, a
hivatal dolgozói számára az ügyfelek minőségi szolgálata a fő cél, és
ezt segíti elő még jobban a most átn kg
adott kormányablak. 

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.: 06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.,
e-mail: kozmamedia@gmail.com Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit ügyvezetők
Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Az ingatlan az önkormányzat és a
Körmend és Vidéke ÁFÉSZ közös tulajdonában áll. Az önkormányzat tulajdoni illetősége per-, teher –és
igénymentes. Az önkormányzatnak
tulajdonosként kizárólagos használatában állt és áll az ingatlanon található épület emeleti részén (nyugati
oldalon kettő, keleti oldalon három
emelet) található lakások, amelyek
üresek, bérlőjük nincs - hangzott el a
képviselő-testületi ülésen. Bebes István polgármester elmondta, hogy
régi keletű ügyről, mondhatni még a
tanácsi rendszerbeli örökségről van
szó, a társtulajdonossal számos tárgyalást folytattak már. Hangsúlyozta, az önkormányzat lehetőségei erősen korlátozottak, a jogi kereteket
nem lépheti át. Ugyanakkor valamit
tenni kell, mert számos városlakó
szerint tarthatatlan helyzet alakult
ki. A galambok az elmúlt években
megszállták az épület egy részét, az
üzletek állaga leromlott, az egész ingatlan az elhanyagoltság benyomását kelti. Ez pedig méltatlan egy fejlődő városhoz, ráadásul annak központjában - hangzott el. A polgármester hozzá tette: érdeklődés mutatkozott az önkormányzati illetőségű tulajdonrészre, s élni kívánnak az értékesítés lehetőségével. Ezért is született meg a határozat. Az 1. és 2. emeleten 12-12 lakás, a legfelső szinten 6
lakás található. Ezt meghaladóan az
önkormányzat az átruházandó tulajdoni illetőséghez tartozó kizárólagos
és közös használat terjedelméért szavatosságot nem vállal. Az ajánlattevőknek ajánlatukban kötelezettséget
kell vállalniuk arra, hogy az önkormányzattal szemben ilyen címen szavatossági igényt nem érvényesítenek.
A kiíráshoz tartozik, hogy a közös
tulajdonból eredő igényekért az eladó
önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
- Az önkormányzat azzal a céllal
kívánja az ingatlant értékesíteni,
hogy azt a vevő felújítsa, korszerűsítse, és azt a piaci igényeknek megfelelően hasznosítsa, például irodahelyiségek, lakások, üzletek kialakításával. Az önkormányzat ezért 5 év alatt

teljesítendő felújítási kötelezettséget
ír elő a legjobb ajánlattevővel kötendő
szerződésben, e határidő leteltéig a
tulajdoni illetőség csak a pályázatban ismertetett beruházási cél megvalósítása érdekében terhelhető meg.
A megjelölt értékesítési cél meghiúsulása esetén az eladó önkormányzatot
visszavásárlási jog illeti meg. Az értékesítéssel érintett tulajdoni illetőség
kikiáltási ára: 62 millió 400 ezer forint, a kikiáltási ár alatt tett megajánlásokat az önkormányzat nem tárgyalja meg. Az értékesítés általános
forgalmi adó felszámítása nélkül történik. Előre egyeztetett időpontban
az ingatlan a helyszínen megtekinthető - olcsható a kiírásban. Ide tartozik még, hogy az áfészt, mint tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg, s
ugyanígy magyar államot is. A nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi
szerződés azon a napon lép hatályba,
amikor az elővásárlásra jogosultak
nemleges nyilatkozata a kiíróhoz
megérkezik vagy a nyilatkozattételre
meghatározott határidő nyilatkozat
megtétele nélkül eltelt. A nyertes
ajánlattevő a vételárat a megkötendő
adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 20 napon belül köteles
megfizetni a kiírónak.
- Az önkormányzatot megilleti a
szerződéstől való elállás joga arra az
esetre, ha a nyertes ajánlattevő a vételárat a szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg. A kiíró
fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is
–eredménytelenné nyilváníthatja,
vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Csak olyan személy és gazdasági társaság vehet részt az eljárásban, akinek vagy amelynek az eljárást lezáró képviselő-testületi döntés
időpontjában Körmend Város Önkormányzatával, annak költségvetési
szerveivel (Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár,
Körmend város Gondnoksága), valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal
(Régióhő Kft.) szemben nincsen bármilyen jogcímből eredő, lejárt tarto-

zása, ellenkező esetben az ajánlattevő – ajánlatának tartalmi vizsgálata
nélkül - az eljárásból kizárásra kerül.
Csak olyan ajánlattevő vehet részt az
eljárásban, aki ellen nincs folyamatban felszámolási-, csőd-, illetve végrehajtási eljárás. A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CXCVI.
törvény értelmében a kiíró csak e
törvény szerint átláthatónak minősülő szervezettel köthet adásvételi és
bármely más, hasznosításra irányuló
szerződést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható
szervezetnek való megfelelésről nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz
csatolt minta nyilatkozat alapján. A
kiíró a pályázati eljáráson való részvételt 500 ezer forintos pályázati biztosíték megfizetéséhez köti - idézet a
kiírás pontjaiból.

A testület alaposan megtárgyalta
és megvitatta a Centrál-ház önkormányzati részének értékesítését és
úgy döntött, hogy egyetért a határozati javaslattal. Az is kiderült, hogy
már akadnak olyan érdeklődők, akik
fantáziát látnak az önkormányzati
rész megvételében. Arra a kérdésre,
hogy ha ez megtörténik, mi lesz az
épület többi részének, például az üzleteknek a sorsa, azt a választ kaptuk: az önkormányzat jogi lehetőségei az eladásig terjednek, minden további lépést, közte egyeztetést a továbbiakról a társtulajdonossal már a
vevőnek kell megtennie. Nyilvánvaló,
hogy az már egy új helyzet lenne, hiszen a holtpontról való sikeres kimozdulás a társtulajdonost is helyzetbe
hozná.
 n kor

Válasz egy képviselői észrevételre
Lapunk 11. számában tájékoztattunk SZMSZ: ellenszavazat nélkül fogadták el a polgármester indítványát címmel a képviselő-testület június 25-ei üléséről. Tompa László városi képviselő szerkesztőségünkhöz írt levelében kifogásolta, miszerint a tájékoztatás nem terjedt ki arra, hogy
az általa beterjesztett módosító javaslatok elutasításra kerültek.
Valóban, a képviselő úr tett
javaslatokat, amelyekre - a vitát követően - a képviselő úr

igennel, míg a képviselő-testület többi tagja nemmel szavazott.
A képviselő-testület a módosító javaslatokról történt szavazást követően polgármesteri indítványra együttesen szavazott a rendelet egészéről, és
a vitával nem érintett módosító javaslatokról. A zárószavazáson 9 igen és 1 tartózkodó
szavazattal fogadta el a képviselő-testület az előterjesztést
(a tartózkodó szavazatot nem
Tompa László képviselő úr
adta le).
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A hóeltakarítástól az ingatlanok kezeléséig terjed a skála

Velünk vannak a város hétköznapjaiban
Elképzelhetetlen lenne nélkülük a város működése. Mégis,
sokan talán nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy mivel
is foglalkozik a mindennapokat mozgató Városgondnokság.
Hogy mi a pontos feladata, milyen munkákat vége el és mi
benn a kihívás, a szépség. Erről beszélgettünk Sövegjártó
Zoltánnal, az intézmény vezetőjével.
-Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy az elmúlt két esztendőben jelentősen átalakult a Városgondnokság feladatköre, ezzel ös�szefüggésben pedig az intézmény
személyi állománya is. Hozzánk került a három általános iskola, valamint a gimnázium fenntartási feladatai, egy évvel korábban pedig
már az ingatlanok kezelése is. Ez a
kibővült feladatkör azt eredményezte, hogy az alap 24 fős állomány
rövid időn belül 52 fősre duzzadt.
Ennek az 52 főnek gyakorlatilag a
felét az iskolák technikai személyzete teszi ki. Mindezek mellett a fő
feladatok közé tartozik továbbra is
a közterületek rendben tartása, a
zöldterületek, utak, járdák, hidak
karbantartása, köztisztasági feladatok elvégzése, ár- és belvíz helyzetek kezelése, valamint a piac üzemeltetése. További komoly feladat
az önkormányzati ingatlanok kezelése. Ezen ingatlanok közé tartoznak az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások, üzlethelyiségek, valamint a termőföldek is. Aztán ki kell
még emelnem, hogy az elmúlt években egyre nagyobb mértékben ves�szük ki a részünket a különböző
városi rendezvényekhez kapcsolódó munkálatokból. A téli időszak-

ban pedig további feladatot jelent a
hó eltakarítás, illetve a járdák és
utak csúszásmentesítése. Látható
tehát, hogy a Városgondnokságnak
egy olyan széleskörű feladathalmazzal kell megbirkóznia nap, mint
nap, ami nem kis fizikai és gyakran
pszichikai megterhelést jelent az itt
dolgozóknak.

-Az említett feladatok igen sokrétűek és egyáltalán nem egyszerűek.
Az elmúlt időszakban bővült a géppark, járműállomány, ami azért jelentős segítséget jelent a munkálatok elvégzésében. Jelen pillanatban
milyen gépek állnak rendelkezésre?
-Mindenképpen szükséges volt új
gépek beszerzésére, hiszen ezt
megelőzően a gépparkunk viszonylag öregnek számított. Bár, hozzá
kell tennem, hogy a feladatok elvégzésére még alkalmasak voltak. A
feladatbővülés, valamint a munkaidő jobb és hatékonyabb kihasználása miatt azonban szükségessé
vált néhány új jármű beszerzésére.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Üg ynökségen keresztül
gyakorlatilag 45 millió forintértékben tudtunk új gépeket vásárolni.
Ez nekünk óriási segítség, hiszen

nem egy összegben kellett ezeket a
járműveket kifizetnünk. A gépek
csaknem egy hónapos adminisztrációs és egyéb feladatok után immáron a rendelkezésünkre állnak. A
legjelentősebb tétel egy JCB típusú
árokásó markológép, ami alkalmas
különböző, univerzális feladatok ellátására. Nem volt egyszerű a kezelésének a betanulása, mára azonban eljutottunk odáig, hogy már kisebb bérmunkákat is el tudunk vele
vállalni. A második új gép, amely
tulajdonképpen inkább nevezhető
gép
csoportnak
eg y
összkerékmeghajtású, komfort vezetőfülkével ellátott kerti traktor.
Ehhez a traktorhoz különböző
adaptereket szereztünk be, amelyek mind a téli, mind pedig a nyári
munkák elvégzésében jelentős segítséget jelentenek. Végül pedig
szintén ezen „csomag” keretein belül szereztünk be egy univerzális,
önjáró padlótisztító gép, amely a
megújult sportcsarnok takarítását
segíti. Ezen géppel jelentősen lerövidült a küzdőtér takarítási ideje.
Kevesebb ember, rövidebb idő alatt,
jobb minőségű munkát tud vele elvégezni.

-A Városgondnoksághoz tartozik
a kollégium üzemeltetése is. Itt is
történtek fejlesztések az elmúlt időszakban. Melyek voltak ezek?
-A kollégium gyakorlatilag az ingatlankezeléssel együtt került hozzánk. Annak idején a klasszikus
15-20 éves kollégiumi állapotokkal
vettük át az épületet. Elmondhatjuk, hogy mára megtörtént a szobák
kifestése, felújítása, új bútorokat
szereztünk be. Az ADA bútorgyár
jóvoltából a tavalyi évben 54 teljesen
új ágy került elhelyezésre, kényelmes matracokkal. Ig yekszünk
azonban folyamatosan korszerűsíteni, újítani. Ennek a folyamatnak a
részeként került modernizálásra a
világítás, illetve került bevezetésre
egy internetes WIFI hálózat is.

-Körmenden közel 350 bérlakás
van önkormányzati tulajdonban.
Sajnos hallani olyan híreket, amelyek szerint egyes bérlőkkel akadnak
különböző problémák. Gondolok itt
elsősorban a bérleti díjakkal való
tartozásra, vagy a lakások tönkretételére. Mi igaz ezekből a városi
„pletykákból”?


Sövegjártó Zoltán a Városgondmokság vezetője.

-Röviden és tömören: sajnos igazak a pletykák. A bérlemények magas számával párhuzamosan több
problémás család is az „ügyfeleink”
közé tartozik. Ezeket a gondokat
pedig igen nehéz kezelni. Létező
probléma a rossz fizetési morál, de
ami talán még ennél is nagyobb
gond, hogy sok esetben a lakók nem
sajátjukként tekintenek azokra az
ingatlanokra, amelyekben lehetőséget kaptak az önkormányzattól,
hogy éljenek, így azok az idő múlásával lassan, teljesen leamortizálódnak. Elég csak, ha a Bartók lakótelep ötös számú házára gondolunk, ahol tisztán látható, hogy milyen mértékű ez a rongálás. Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak van lehetősége szankcionálni a
lakókat, legyen szó akár rongálásról, akár tartozásról. Erre azonban
csak és kizárólag jogi úton van lehetőség. Egy-egy ilyen eljárás pedig
igen hosszadalmas, több éves procedúrát jelenthet. Az önkormányzat
azonban eddig is és ezt követően is
élni fog ezekkel a jogi lehetőségekkel.
-Elmondanám, hogy az ide évben
eddig három kilakoltatás történt.
Sajnálatos, hogy sokan nem veszik
figyelembe és nem értékelik azt,
hogy az önkormányzat egy lehetőséget kínált, segítő kezet nyújtott
nekik ahhoz, hogy bérlakáshoz jussanak. Ez a segítségnyújtás ugyanakkor bizonyos feltételekhez kötött.
Ilyen például az ingatlan állagmegőrzése és a bérleti díj, valamint a
rezsiköltség megfizetése. Ezek
olyan minimális elvárások, amelyek teljesítése azt hiszem, hogy elvárhatóak lennének minden bérlőtől. Nem közvetlenül ide kapcsolódik, de ha már a problémáknál tartunk el kell mondanom, hogy az új
vasúti felüljárónál tapasztalható
állapotok szintén napi szintű problémát jelentenek a számunkra. Hiába van bekamerázva az építmény,
rengeteg olyan cselekmény történik, ami nem oda illő. Gondolok itt
például a szemetelésre, rongálásra,
vagy éppen a liftek nem megfelelő,
nem előírás szerinti használatára.
A kamerák felvételei azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy beazonosítsuk a rongálókat és megtegyük ellenük a szükséges intézkedéseket. Remélhetőleg a jövőben
csökkenni fog az ilyen jellegű cselekmények száma.
n pome
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Két és félezer látogató volt naponta a picture on fesztiválon

Nagyot szólt ez a nyár a Rába és a Pinka parton
Telt házzal zárt idén az AlteRába, nemkülönben a bildeini
picture on. A Rába Szabadidőcentrumban az öt nap alatt
több, mint 30 zenekar lépett színpadra. Körmenden búcsúzott a nyugat-dunántúli közönségtől a Heaven Street
Seven, és több idén jubiláló csapatot is meglepetés várt az
AlteRábán.
A fesztivál jövőre átalakul, a
2016-os esztendőben a Rába-parti
helyszín felépítése és arculata változik meg jelentősen, de a családias
hangulat megmarad. Jövőre bővül
az infrastruktúra, megújulnak a
fényelemek és a technikai berendezések, a nagy színpad pedig teljesen új arcát mutatja majd.
Összegezve: nőtt a nézőszám, a
hangulat pedig igazán remek volt
az idei AlteRába Fesztiválon! A főszervező Hegedüs László ennek
azért örül különösen, mivel két nagyon erős fesztivállal kerültek egy
idősávba, ráadásul a nag y
haedlinerek (Quimby, Tankcsapda,
Mag na Cum Laude, Punnany
Massif, Ákos) nélkül. „Ez számunkra előremutató, hiszen kicsit megnyugodhatunk, hogy szeretik a
fesztivált és fejlődőképes, stabil
rendezvény”, értékelte röviden az
idei fesztivált Hegedüs László.
Az AlteRába osztrák partnerfesztiválja nem kevésbé sikertörténet
Bildeinben, magyar nevén Beleden.
Az apró település közvetlen a határon, Szentpéterfa és Pornóapáti között terül el. A picture on fesztiválra
2000 óta alakítják át a komplett faluközpontot fesztiválterületté, világsztárokat felvonultatva, a

legkülönfélésbb zenei stílusokból
összemixelve a zenei palettát.
Mindezt úgy, hogy a fesztivál
szervezői a falubeliek, vagyis nem
profitorientált vállalkozásról van
szó. A picture on fesztivál két, közel
kétszáz önkéntes által működtetett
egyesület közös szervezésében zajló rendezvény, melynek bevételét
teljes egészében elsősorban a fesztivál költségeire, valamint egyéb
kulturális projektek (kisebb zenekarok, elsősorban regionális művészek fellépéseinek, kiállításainak
és egyéb más, főként regionális eredetű kulturális projektek) támogatására fordítanak.
Két és félezer látogató naponta
és fantasztikus hangulat, ez jellemzi a picture on fesztivált, immáron tizenöt esztendeje. (Ebből az
alkalomból a szervező csapat a
színpadról köszöntötte a pinkarockereket.) Az amúg y 350 lelket
számláló falu idén olyan sztárok
léptek fel, mint a Stereo MCs, a
Soulfly, a Subways, a magyarok közül az Ocho Macho, a 30Y és az
Ozone Mama… Az ugyanis régóta
hagyomány a picture on fesztiválon, hogy a nemzetközi húzónevek
mellett magyar bandákat is meghívnak.

Immáron törzsvendég Körmenden a 30Y frontembere Beck Zoltán

Jubilált a Bildeni-i Picture On rockfesztivál
A fesztiválbérletek már hetekkel
az esemény előtt elfogytak. Aki még
időben kapcsolt, fantasztikus élménynek lehetett részese idén is. A
40 fokos hőségre a Pinka vize nyújtott gyógyírt, a patak partján homokos strandot alakítottak ki, és ez volt
a helyszíne egy különleges irodalmi
eseménynek is, az úszószínpadon
tartott felolvasószínháznak, amit a
közönség jó része a vízből nézett…
Akinek arra volt kedve, ehetett
akár grillezett sáskát és más rovarokat is (ezt a tudósító nem vállalta be,
de találkozott emberekkel, akiknek
ízlett), és készült külön erre az alkalomra uhudleres sör is, Pinkagold
néven, amelyet csak itt, csak most
volt lehetőség megkóstolni. Az ehető
rovarokat egy közeli faluból hozták,
idén első alkalommal, miután egy

bevállalós hölgy – megérezve ezt a
piaci rést – a hagyományos gazdálkodás helyett inkább rovartartásra
adta fejét...
A zenei sokszínűségmt sem érne
népzene meg sramli nélkül: a
Zahoracka Banda és a szentpéterfai
Koprive tamburazenekar húzta-fújta, amerre csak járt a faluban.
A kisszínpadnak otthont adó Almáskertben idén még egyszer megidézik a fesztiválhangulatot: szeptember 19-én a háromszoros Amadeus-díjas 5/8erl in Ehr’n játszik majd,
lesz helyi specialitásokat kínáló
Buschenschank, Zahorackáék is feltűnnek, no meg az irodalmi őrületért
felelős Christoph F. Krutzler.
És ha már előre tekintünk: október 10-én újra Körmenden koncerten rose
zik az Európa Kiadó!

Az AlteRába egyik erénye a családias hangulat
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Gyerekjóga – Jóga-móka kicsi kortól
Kevés dolognak nincsen még világnapja. A jógának van. Az
indiai miniszterelnök, Narendra Modi kezdeményezésére
idéntől június 21 a Jóga Világnapja. Körmenden is vannak
(nem elég) szép számmal jógázók. Kiválóan hat pszichésen, mentálisan,- hiszen kizárja a külvilágot, amíg jógázik az
ember, ezáltal oldja a stresszt. A gyakorlatok során pedig az
ízületek mozgásterjedelmét tágítja. Sok országban gyógyszeres kezelések helyett ajánlják, felírják az orvosok. Nemcsak
Ázsiában, hanem Nyugat-Európában is elterjedt ez a gyakorlat. Vass Virág óvónő gyermekjógázott az óvodásokkal
és szüleikkel a Jóga Világnapján. A jól sikerült alkalom után
beavatott szándékaiba.
- Mi is az a gyerekjóga?
- Sokan úgy képzelik el, mint a felnőtt jógát vagy valamilyen vallási
irányzatot. A gyermek érdeklődését
figyelembe véve, a gyermek fő tevékenységéhez igazodva a mozgásra és
játékra alapozva alakítjuk ki a foglalkozásokat. A gyermeki értékrend a

mese világa, így nagy hangsúlyt kap
a mesei keret, mely köré a mozgások
épülnek. Külső szemlélőként egy drámajátékot figyelhetünk meg, jelmezek nélkül, ám tudatos mozgáselemekkel, teljes átéléssel kivitelezve:
mozgás, játék, mese alkalmazása egy
időben, 45 percen keresztül. Állatutánzó mozgáselemek képezik az

alapját, erre épül ezen elemek sorozata és nehezített verziói. Minden jógafoglalkozás felépítése egy megszokott rendben zajlik: elhelyezkedés,
köszöntés, bemelegítés, nyújtó, hajlító gyakorlatok, sorozatok, helyes
testtartást elősegítő gyakorlatok, állatutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztező gyakorlatok, az idegrendszer érését elősegítő
gyakorlatok, gurulások, forgások,
ugrások, relaxáció, légző gyakorlatok, koncentráció-, figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos
játékok, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, befejezés. Észrevétlenül
építjük be a gyermekjóga órákba a
mozgásfejlesztést. Olyan gyakorlatokat végeztetünk a gyermekekkel,
amelyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent említett területeket. Komplex mozgásfejlesztés valósul meg minden gyermekjóga órán. Jó
magam már kb. 4-5 éve jógázom. 2014
tavaszán végeztem Budapesten gyermekjóga oktatóként és októbertől tartok gyerekjóga órákat óvodásoknak

a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában. Elképzeléseimben támogatóm, és segítőm Rózsás Ágota óvodavezető. Az ő aktív részvételével tudtam megszervezni az óvodában a
családi közös jógázást a Jóga Világnapján június 21.-én.

- Honnan is jött ez a kezdeményezés?
- Tagja vagyok a Gyermekek Mozgásáért Egyesületnek, ahol a gyerekek mozgásfejlesztésén munkálkodunk. Az egyesület és a Vinyasza
Flow Jóga Egyesület kezdeményezésére indítottuk el azt az országos
mozgalmat, amely keretén belül az
ország több pontján egy időben 17°°kor gyerekjóga foglalkozásokat tartsunk. Gondoltam miért ne próbálnánk meg mi is? Kicsit bátortalanul
és tapasztalatlanul fogtam a szervezéshez. Szabadtéri jógázásra gondoltam, de az eső közbeszólt. Így az óvoda tornatermében jógáztunk, jógamókáztunk. Azt hiszem mindenki jól
n kéki
érezte magát. 

Szenvedélybeteg találkozója – Számíthatnak az önkormányzatra
A közelmúltban a Vas Megyei AE.
Egyesület és a Körmendi Őrség Alkoholizmus Elleni Klub szervezésében találkoztak a megye több településéből, Zalaegerszegről, Pápáról,
Szentendréről érkezett vendégek,
akiket Cziráky Lajos, a körmendi
klub vezetője köszöntött. Ezt követően Gyarmati Norbert megyei egyesületi elnök, a megyei közgyűlés meg-

tartásával kezdte a napi programot.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési és város üzemeltetési bizottság elnöke, aki elégedettségét is kifejezve kívánt eredményes munkát,
illetve az önkormányzat támogatásáról is biztosította a klubot.
Az ízletes babgulyás elfogyasztása után következett a fórum, Gyar-

mati Norbert vezetésével, aki a megyei vezetés mellett, az országos
szövetség elnöke is. A témák között
szerepelt: küzdelem az alkoholizmus
ellen, az emberi jogokról, gyógykezelésről, az önsegítés, rehabilitáció
hatékonyságáról, a civil szervezetek
lehetőségeiről, a nemzetközi szervezetek támogatásáról, a társküzdő
szervezetek összefogásáról, a közös

tevékenységről a gyógyuló alkohol
betegek segítségében.
Tájékoztató hangzott el a nyíregyházi „Csalédi Országos Találkozóról”, ahol a szövetség megválasztotta új tisztségviselőit is. A programokban szerepeltek előadások a
szervezet fejlesztéséről, a szabadidő
hasznos eltöltéséről.
n Őrség A.E. Klub
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Háromszor vett a keszegből az olasz vendég

Jó ebédhez szólt a nóta a főzőversenyen
A Körmendi napok egyik leglátogatottabb eseményévé vált
a hagyományos főzőverseny. Igaz, a legtöbb ember megszólítható a gyomrán át, hiszen ezen attrakció egyik érdekessége,
hogy bárki ehet a versenyzők főztjéből. Ráadásul ehhez végig
kiváló cigányzene dukál, régi hangulatokat idézve.
Ezúttal nagy, 37 fokos hőségben
gyulladtak ki a tüzek a kondérok
alatt, szerencsére a csapatok kitartó elszántsággal vágtak neki a a
gasztronómiai eseménynek a sokat
látott és megélt Batthyány kastély
kertjében. H. Vörös Márta köszöntője után nagy lángra kaptak a rőzsék,
fortyogtak a kondérok, egyre finomabb illatok árasztották el a környéket. S ahogy ilyenkor az lenni szokott, a szakácsi buzgalom egyre több
érdeklődőt vonzott. Közte az esemény egyik kiemelt vendégét, Rocco
Turi olasz újságírót. A torinói La
Stampa Reggio-Calabria-i tudósítója
nagy elánnal kóstolgatta a gasztronómiai költeményeket, közte a finoman pácolt-panírozott halakat, a
fenséges ízeket magában rejtő leveseket, megspékelve a frissen sütött
házkenyérrel és kimondhatatlanul
élvezetes pogácsával. Ahogy emelkedett a hőmérő higanyszála, úgy
lendült bele a publikum. Időközben a
zsűri tagjaként megjelent Bebes István polgármester, aki az olasz vendégnek bemutatott néhány fogást a
magyar népi konyha gazdag eszköztárából.
– Örülünk, ha más országok polgárai is kíváncsiak ránk, jelesül a
főzőtudományunkra. A csapatok
sokrétűek és színesek. Egyvalami
biztosan összeköti őket: a főzés és

tágabb horizonton - a város szeretete
– mondta el a polgármester, aki
Rocco Turival több ételt is megkóstolt a hivatalos programon kívül. A
program aztán a zsűri előtt folytatódott a kastély kápolnájában. Itt már
szerepeltek cukrászipari remekek
is. A zsűriben ott láttuk Gombásné
Nardai Ibolyát, valamint Pilnay
Györgyöt is. Mint mondták, a mezőny
erős, jobbnál jobb ízek sorakoznak.
Eközben az olasz vendég, eltelve a
testesebb finomságoktól, a sütemények felé vette az irányt. - Csodálatos ez a kínálat, egy ilyen verseny az
egész kulturális szférát megmozgatja. Most már értem, hogy miért ünnep az esemény jelzője - fogalmazott
Turi úr, akinek katedrája van a
Rende-i egyetemen. - Ott 30 ezren
laknak és ugyanennyien tanulnak.
Ez egy érdekes helyzet: minden városlakóra jut egy egyetemista. Itt
pedig, hallom Bebes úrtól, kiváló
eredményeket mutat fel a sport, a
kultúra és erősödőben a gazdaság.
Úgy hiszem, hogy ott jó élni, ahol
perspektíva van a közösség előtt.
Egy ilyen nap, városi ünnep a maga
főzőversenyével nagyon össze tudja
hozni az embereket - jelentett ki az
olasz zsurnaliszta.
Amíg a zsűri szorgosan kóstolt és
pontozott, visszamentünk a kertbe.
Különösen sokan voltak a Best Vad-

A legfinomabb ételeket a Best Vadragu gasztronómiai formáció szolgáltatta

Még ma is sokan kíváncsiak a nívós cigány muzsikára 
ragu elnevezésű standon, ahol gyorsan elfogyott az étel. A Beregi Attila, Kolozár György és Hajdú János
alkotta csapat valóban kiemelkedőt
produkált. A vadragu levesüket sikerült úgy összerakniuk, hogy annak íztartománya maga volt a megtestesült harmónia. Kiderült, mindezt nem véletlenül. – Összeszokott
gárda ez – mondta el Beregi Attila.
– Minden főzés lényege a jó alapanyagokon túl a szív. Vagyis az,
hogy örömmel és keddvel szakácskodjunk. Jómagam sok versenyen
voltam már, de mindig úgy éreztem:
itt nincs vesztes – mondta. A csapat
tagjai jóféle kenyérrel és pogácsával kínálták az étkeket. - Ezek is
ma, pár órával ezelőtt sültek - hallottuk. Szó ami szó, ritkán enni
olyan finomat, mint ezen a standon... Végül amit a csapatok kifőz-

Fotók: Jámbori Tamás

tek a déli órákra, azt a közönség
megvehette, elfogyaszthatta.
A végén Rocco Turi is láthatóan
elégedett volt: – Lenyűgöző ez az
egész, a raguleves, a sült keszeg
meg egy csoda! Háromszor vettem
belőle, annyira finom volt... Ha ez
most Calabriában lenne, a fél tartomány sorban állna egy kóstolóra lelkendezett a vendég. Majd így ös�szegzett: - Igazi kuriózum volt a cigánymuzsika is. Úgy vélem, nagy
érték ez, vigyázni kell rá. Jó, hogy a
zenészek élőben koncertezhettek, s
ahogy láttam, ez a muzsika nagyon
tetszett a közönségnek. Szép nap
volt ez, igazi városi ünnep – fogalmazott Rocco Turi. S valóban: Horváth Pika Tibor és Horváth Percsák
Sándor zenekara fantasztikusat alakított, jó ebédéhez szólt a kiváló
n kozma gábor
nóta.

Bebes István és Rocco Tori az egyre népszerűbb főzőversenyen
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Ismét fergeteges és látványos programokban bővelkedett a Körmendi Napok

Színpompás csónakfelvonulás tűzijátékkal – Ezrek tapsoltak Kovács Katinak
Több ezer látogató vett részt a város legnagyobb rendezvényén, a Körmendi Napokon. Kiállítások, hagyományőrző
programok, főzőverseny, könnyűzenei koncertek, népzenei
bemutatók, táncos produkciók, szabadtéri színház és gyermekelőadások is szerepeltek a hatnapos rendezvény programjában. A legtöbben kétségkívül a Rába-parton megrendezett Vízikarneválra és az azt követő látványos tűzijátékra
voltak kíváncsiak.
A Körmendi Napok az esztendő
legnagyobb rendezvénye a városban, a szervező Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
munkatársai hónapokig készülnek
a nagyszabású eseményre. Ez a
rendezvény teret ad ismert, országos hírű előadóknak, de arra is jó
alkalom, hogy a város civil csoportjai aktívan kivegyék részüket
a szervezésből, vagy saját programokkal rukkoljanak elő. A különféle művészeti, hagyományőrző és
sport egyesületek mellett a városlakók is megmérettethetik magukat, például a főzés vagy a sütés
szerelmesei, de évek óta arra is
adnak lehetőséget a szervezők,
hogy a helyi amatőr alkotók bemutassák alkotásaikat. Ebben az évben immár harmadik alkalommal
rendezték meg például a Született
tehetségek című kiállítást, amelyet
az idén Laczó Tamás, a körmendi
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója ajánlott a közönség figyelmébe. Az intézményvezető kiemelte,
hogy naponta tehetséges diákok-

kal foglalkozik, ezért is vállalta a
megnyitó beszédet. Kiemelte, hogy
bár nem ismer személyesen minden kiállítót, az alkotások révén
karakteresen kiviláglik minden
egyes alkotó kreatív személyisége.
Az iskolaigazgató szót ejtett a gimnáziumban működő galériáról is,
amelyet tíz évvel ezelőtt Sodics
Laci bácsi, korábbi rajztanár hozott létre. Ez a kiállító tér szintén
arra hivatott, hogy tehetségek műveit mutassa be, az elmúlt években
nem csak a városhoz vagy az iskolához kötődő alkotók mutatkoztak
be itt, hanem országosan ismert,
elismert művészek is.
A Született tehetségek idei tárlatán – amelyet a Batthyány kastély egyik épületrészében, a Sala
Terrena galériában rendeztek be
- Jene Sándor fényképei, Andorka
Fruzsina és Vadász Csenge grafikái, Heg yi Hajni, Köbli Csaba,
Hudop Zoltán, Kovács László és
Molnár Ferenc festményei, Rejtli
Lilla nemeztárgyai, valamint Er-

délyi Klaudia gravírozott üvegei
láthatók.
A kiállítás megnyitóját követően
első nap estéjén abszolút a könnyűzenéé volt a főszerep, a Best of zenekar és a Spektrum együttes jóvoltából ismert slágerek csendültek fel a Szabadság téren, mindenki jól szórakozhatott.
A rendezvénysorozat második
napján a hagyományos Streetball
Fesztivállal indult a program, majd
délután ismét kulturális műsorok,
bemutatók következtek. A Városi
Kiállítóteremben megnyílt a Retina – Fotós szemmel körmendi rendezvényeken című kiállítás, amelyen Benkő Bea, Nagy Gina, Jene
Sándor, Fülöp Péter és Jámbori
Tamás fényképeit láthatja a közönség, egészen szeptember 26-ig.
A Szabadság téren gyerekprogramok közül válogathattak a kisebbek, volt zenés koncert, színházi
előadás és kreatív játszóház is.
A nap egyik jeles eseménye a
Batthyány Lovas Bandériumhoz
kapcsolódik, akik tíz éves fennállásuk alkalmából zászlót szenteltek, zászlóanyának a Vas Megyei
Kormányhivatal Körmendi Járási
Hivatalának vezetőjét, Gombásné
Nardai Ibolyát kérték fel. A jubileumi eseményen felidézték a bandérium történetét, sőt a kastély kápolnájában kiállítást is nyitottak erre

az alkalomra Batthyány Ádám vitézei avagy tíz éves a Batthyány
Lovas Bandérium címmel.

Az esti programokat ismét a Szabadság téren élvezhette a közönség, a Honey Beast, a Sub Bass
Monster és a Carbonfools zenekarok táraságában.
Vasárnap, az előző évekhez hasonlóan a főzés volt a középpontban, közel harminc csapat nevezett a versenyre. Volt ott minden,
ami szem-szájnak ingere, főztek
nyulat, vadat, sertést és szárnyast
és persze halat. Minden csapat
egy cseppnyi hazaival fűszerezte
a saját élményétkét, hogy ezzel is
egyedibbé, különlegesebbé tegye
a zsűri asztalára szánt ízletes falatokat. Sem az ízekre, sem a hangulatra nem lehetett panasz, utóbbiról neves körmendi zenészek
gondoskodtak. Előbb Hor váth
Pika Tibor és népi együttese, majd
a Horváth Percsák Sándor és zenekara lépett fel a kastély oldalkertjében felállított kisszínpadon,
őket a népszerű Chubby Band követte. Az ismert dallamoknak köszönhetően sokan táncra is perdültek, úg y, ahog y éppen voltak,
kötényben, fakanállal.
A zsűri nem volt könnyű helyzetben az ételek értékelését illetően,

végül a Bandérium kölykei vitték el
az első helyet tüzérrostélyosukkal,
második helyen a Zoom-barátok
napsütötte zoom-bócosa végzett.
Még éppen felfért a dobogóra a
Dinamica SE, ők lettek a harmadikak. Igazi magyaros ételt, velős
csülköt készítettek.
A sütemények versenyében
Pappné Horváth Ildikó bizonyult
a leg jobbnak, szedres tulipánkelyhe nem csak finom volt, hanem impozáns látványt is nyújtott. Második lett Hendawy Zsanett rakott mézese, harmadik helyen pedig Dimov Ildikó és Dimov
Anikó nemzeti mézes süteménye
végzett. Meg választották Körmend Város Borát is, az előző
évek szokásaihoz hasonlóan. Az
idén a Major-Árva Borház 2012-es
vaskeresztesi merlot-ja lett a legkiválóbb nedű.
Az esti órákban a város eg yik
leg ismertebb és legkedveltebb
együttese a Városi Fúvószenekar
adott mag yar zenei koncertet a
Szentgotthárdi Városi Fúvószenekarral közösen.
Másnap ismét körmendi civil
csoport foglalta el a színpadot, ta-

lán ez volt az egyik legfergetegesebb nap, a változékony időjárás
ellenére is. A Senior Néptánceg y üttes és a zalaegerszeg i
Kiszöv Táncegyüttes produkciója
felejthetetlen élmény volt, a hangulatot csak fokozta a Boglya Népzenei Együttes és a Koprive tamburazenekar lemezbemutató koncertje. Mindkét zenekar kitett
magáért, így olyan spontán buli,
össznépi mulatság kerekedett a téren, amely tényleg a rendezvénysorozat egyik legjobb estéjévé varázsolta ezt a napot.
Az utolsóelőtti rendezvénynap a
színház szerelmeseinek kedvezett. Félezer néző látta a Botrány
az operában című kétrészes komédiát, amelyben népszerű színészek, többek között Nyertes Zsuzsa, Beleznay Endre és Straub
Dezső szórakoztattak.
A zárónapon hag yományőrző
bemutatókkal és felvonulással indult a program. Az esti órákban
több ezren gyűltek össze a lovas
bemutatókra és hagyományos csónakfelvonulásra a Rába parton. A
Batthyány Lovas Bandérium több
hag yományőrző csapat kíséretében felidézte az egerszegi pünkösdi lesvetést, amelyet szóban
Stranczli Attila kommentált a nézőknek.
V. Németh Zsolt környezetüg yért, ag rárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár mondott beszédet Szent István
napjának előestéjén. Kiemelte az
ország, ezen belül Körmend értékeit, amelyekre méltán lehetnek
büszkék a mag yarok és a város
lakói. Ezt követően kenuval érkezett az új kenyér, amelyet az idén
Németh Szabolcs, a kajak-kenu válogatott korábbi tagja, világbajnoki aranyérmes kenus hozott.
Bebes István polgármester kínál-

ta körbe az új kenyeret, majd következett a kivilágított, feldíszített csónakok vonulása, ami az
idén nem volt olyan eg yszerű az
alacsony vízállás miatt. Az Egis
Gyógyszergyár, a Gordos Tibor és
csapata által készített hajó, a
csákánydoroszlói Kormorán Kenu
K lub
ké p e s
c s ón a k ja ,
a
molnaszecsődi Bayou Bönhöök
vízi járműve, a Vágtázó Kenutábor, a Kolping család, valamint a
du nav a r sá ny i 1270. szá mú
Nautilus Vízicsapat csónakjai
egymást követték a folyón. A sort a
Bereki Bárkás Eg ylet Eg yesület
hajója zárta, akik az augusztus
huszadikai ünnep mellett azt is
hirdették, hog y hamarosan eg y
régi álmot váltanak valóra: kajakkenus szakosztályt indítanak gyerekeknek a szövetség közreműködésével, támogatásával.
A csónakfelvonulást követően a
színpompás tűzijáték következett,
majd a programok a Batthyány
kastély udvarán és a Szabadság
téren, valamint a kastély oldalkertjében folytatódtak. A hag yományos néptáncgálán az idén is
több nemzet képviseltette magát a
házigazda Béri Balogh Ádám
Tánceg yüttes mellett. Az oldalkertben Tászler Melinda szabad
idomár tartott lovas bemutatót, de
a közönség láthatta a hastáncos
lányokat, asszonyokat is Bedics
Erika vezetésével.
A téren a kitűnő ételek és italok
mellett ismert dalok szólaltak
meg, előbb Dobrády Ákos lépett
színpadra, majd Kovács Kati slágerei csendültek fel. A Körmendi
Napok utolsó fellépője Szandi volt,
majd következett az Il Silentio,
amely a hatnapos, fergeteges rendezvénysorozat végét jelentette.
n Tóth Judit

Fotó: Jámbori Tamás
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Negyven középiskolás diák emlékezetes utazása

Az iskolába vezető lábnyomok példaértékű életutakat szimbolizálnak

Hagyományos célok újszerű formában a gimnáziumban
A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium a 2015/16-os tanévben ünnepli jelenlegi épületbe költözésének és a szakközépiskolától való önállósulásának 30. évfordulóját. 2016-ban
pedig alapításának 70. jubileumára készül majd.
A szeptember elsejei évnyitón
indult az „Út az iskolába” elnevezésű kezdeményezés: ami azt jelenti, hogy lábnyomokat festenek
az épület előtti járdára. A lábnyomok mellé pedig olyan öregdiákok
neve kerül, akik példaértékű életutat, karriert jártak be . Az első
lábnyom mellé az évnyitón Pintér
Pál nyugalmazott igazgatóhelyettes nevét festették a diákok. Laczó Tamás intézményvezető pedig
méltatta Pali bácsi munkásságát,
hiszen ő nemcsak az első érettségizett osztály diákjaként, és az
önállósulás utáni időszak helyetteseként játszott fontos szerepet a
gimnázium életében, hanem a városéban is meghatározó személyiség volt , több civil szervezet és
kezdeményezés elindítója. Huszár
Ádám iskolai könyvtáros ötlete a
Diákönkormányzat és a kollégák
segítségével a világon több helyütt
alkalmazott , ám mégis újszerűnek nevezhető formában ig yekszik a körmendiek és a diákok
számára is emlékezetessé tenni az
évforduló – tudtuk meg Laczó Tamás intézményvezetőtől.
Az évfordulóhoz kapcsolódva
szeptember közepén kiállítás nyílik az öregdiákok alkotásaiból. A
kezdeményezések sorát gyarapítja, az „aláírásg yűjtés”, eg ykori
kölcseyseket kérnek arra, ha
érettségi találkozón vag y eg yéb

eseményen a gimnáziumban járnak, kézjegyükkel lássák el az intézmény közösségi terében kiállított táblát.
- De nemcsak minél több öregdiák aláírását szeretnénk összeg yűjteni, hanem lexikonszerűen,
szócikké varázsolva és egy online
felületen megjelenítve az öregdiákok életpályáját is. Mindazokét,
akik hivatásukat –tudósként, alkotó emberként, művészként, vállalkozóként - sikeresen gyakorolva példával szolgálhatnak a mostani diákok számára és büszkék
lehetünk rájuk. A legnépszerűbb
közösségi portál segítségével már
jó néhány öregdiákot felkerestünk, de örömmel vennénk, ha az
egykori diákok is megkeresnének
bennünket, ezért várjuk a jelentkezésüket - mondta el Laczó Tamás.
Az intézményvezető az évfordulós aktualitásokon túl arról is beszámolt, hogy a tankerület két 9.
évfolyamos osztály indítását engedélyezte, íg y a beiskolázás sikeres. Ug yanakkor már készülnek
az új beiskolázásra. Olyan oktatási tartalmat kínálnak, amivel a
Körmendről és környező településekről érkező diákok semmiben
sem szenvednek hiányt. A júniusban érettségizettek a legjobb nevű
egyetemekre is bekerültek, és abban is segítséget kaptak, hogy a

Megrázó volt a náci haláltáborok látványa
A közelmúltban felejthetetlen utazás vette kezdetét, mely
minden résztvevő szívében és gondolkodásmódjában nyomot hagyott. Örökre. Dr. Halmágyiné Czapáry Katalin, Bánfi
Margit és Németh Eszter tanárnők kíséretében 40 diákkal
elindult buszunk Lengyelország felé.

Az intézmény ápolja a nemzeti hagyományokat, közte a költészet napját. 
személyiségüknek legmegfelelőbb
pályán induljanak el a család és
az iskola szoros és támogató
eg yüttműködésének köszönhetően. Ez a kettős cél lebeg a tantestület oktató-nevelő munkája előtt.
Ami pedig a diákok komfortérzetét és a környezet igényességét
illeti, e tekintetben is örömteli változásokat említett Laczó Tamás. A
városi működtetésnek köszönhetően jelentős összeg jutott nyári
felújításra. Így a tornaterem melletti egészségügyi kiszolgáló helyiségek, öltözők, zuhanyzók újultak meg. A természettudományi
szaktanteremben a festés és a vizesblokk cseréje már szükségszerű volt. A tornateremben elvégzett

Fotó: Jámbori Tamás

felújításokhoz kapott vállalkozói
segítséget pedig ezúton is köszöni
az intézmény vezető Bognár Zoltán és Szakály Károly vállalkozóknak, valamint Kovács Kálmán
és Kocsis Andrea testnevelőknek
és a technikai dolgozóknak azt a
többletmunkát, a mit elvégeztek.
A tornaterem festése, a parketta
újralakkozása és szegélylécezése
készült el.
Ide kapcsolódó hír, hogy a képviselőtestület döntése alapján az
épületenergetikai fejlesztésre kiírt sikeres pályázat esetén a nyílászárók cseréje és az épület külső
hőszigetelése is meg valósulhat az
ősz folyamán.
 n takács Marietta

Megáldották az új kenyeret – Szent Istvánra emlékeztek

Fotó: Jámbori Tamás
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Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án a 18 órai misén emlékeztek meg Szent István királyról, és
megáldották az új kenyeret a Szent
Erzsébet plébániatemplomban. A
szertartás agapéval zárult.
Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét Óra Krisztián káplán celebrálta.
Prédikációjában először azt emelte
ki Szent István király életéből, hogy
krisztusi ember volt, felkészült a keresztény életre. Ő is úgy tudott megújulni, hogy újra és újra rátalált
Krisztusra. Kemény törvényeket hozott, megszervezte az egyházat. Hűségesen teljesítette, amire Istentől

meghívást kapott, hűségesség jellemezte imaéletét is. Nem mértéktelenség jellemezte életét, mivel megtalálta az egészséges, krisztusi mértéket. Szent István a remény embere
volt, felajánlotta az országot Szűz
Máriának. Tudta, hogy amikor az
ember nem lát megoldást, még mindig ott a remény és a hit, hiszen boldog az az ember, aki Istenbe veti bizalmát. A szertartás az új kenyér
megáldásával ért véget.
A szentmise után a templom kertjében agapé, azaz kenyérszeletek és
pohár bor várta a híveket.
 n Csihar Tamás

Szlovákián keresztül vezetett
utunk. Pozsony, majd Brno városa
alatt elhaladva mesebeli tájakban
gyönyörködhettünk. Üde, szénakazlakkal tarkított mezők, a világ dolgaival mit sem törődő, békésen legelésző
állatok, régi parasztházakkal tarkított falvak, harsány zöld fenyvesek, a
Kárpátok vonulatai, hol vadul, hol békésen kanyargó folyók, hidak szegélyezték utunkat. Mintha megállt volna
az idő. A vizeken hattyúk, vadkacsák,
kormoránok és sirályok ébredeztek a
szikrázó napsütésben. Mesébe illő,
idilli volt minden. A hegyek ormán
egykor szebb időket látott várak és
romok kapaszkodtak a magasba.
Trencsén várának történetét Bánfi
tanárnő felidéztette a diákokkal, "buszos történelem óra" keretében.
Krakkó ódon városába kora délután érkeztünk. A Visztula folyó partján parkoltunk le, ahonnan a Wawel
dombon épült, csodaszép királyi palota mellett sétáltunk be a belvárosba.
Macskaköves utcákon, villamosok és
konflisok gyűrűjében, palotákkal és
gyönyörű épületekkel szegélyezett utcácskákon áthaladva elértük a város
szívét, a 40 000 négyzetméteres alap-

területű főteret.Bánfi Margit és Németh Eszter tanárnők megmutatták a
diákoknak az egykor fővárosként is
működő Krakkó főbb nevezetességeit,
a hozzájuk fűződő tudnivalókról tájékoztatták őket. Halmágyiné Czapáry
Katalin tanárnő pedig remek fotókon
örökítette meg a látnivalók sokaságát: a királyi palotát, a Mária-templomot, a Péter-Pál templomot, a Szent
Adalbert templomot, a Posztócsarnokot, illetve meséltek a Kazimirez zsidó negyedről, ahol Schindler egyik
gyára működött, a Jagelló Egyetemről, ahol többek között Kopernikusz is
tanult egykoron.
Krakkó után a hetven kilométerre
elterülő Auschwitzbe indultunk. A
Harmadik Birodalom legnagyobb táborrendszerét felkészült idegenvezetők mutatták be nekünk
„ARBEIT MACHT FREI” feliratú,
hírhedt kapun belépve mindannyian
átéreztük a hely szellemét. Megtudtuk, hogy az itt szenvedő és kivégzett
1 millió fogoly közül 430 000 magyar
volt, vagyis minden harmadik áldozat. Az egykori táborban szinte még
ma is tapintható az ott szenvedők nyomora, "a falakról lecsorgó, vöröslő fáj-

dalom", a kor ordas eszméje, "mikor az
ember úgy elaljasult, hogy önként,
kéjjel ölt, nemcsak parancsra". Nyomasztó, de egyben tanulságos volt
mindannyiunk számára megtapasztalni, hogy mennyire más látni, mint
csak könyvből megtanulni egy embertelen világot.
A három órás tárlatvezetés után a
há rom k i lométerre elterülő
Birkenauba mentünk. A sivár pusztaságban, fa barakkokkal és krematóriumokkal "felszerelt", szögesdróttal és vasúti sínekkel, a történelmi könyvekből jól ismert őrtoronnyal ellátott komplexumhoz képest Auschwitz szinte "dácsának"
tűnt. Elmondhatatlanul döbbenetes
kép tárult elénk. Még így, sok-sok
évtized után is sokkoló volta a meg-

semmisítő tábor látványa. Sokan
felmentek az őrtoronyba, bemásztak a marhavagonokba.
Szakadó esőben tértünk vissza a
buszhoz. Jó néhányan eláztak. Ám valahogy ez most nem is tűnt kellemetlennek vagy elviselhetetlenül rossznak. Eltörpülni látszottak az ilyen
dolgok azok embertelen szenvedései,
bánata és tragikus sorsa mellett,
akikről itt hallhattunk, s amiket itt
láttunk.
Tanulságos
és
rend k ív ül
élménygazdag kirándulásról érkeztünk haza. Más emberekként. Mert
van, amit látni kell. Szerb Antalt idézve: „És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami.”
 n Rázsó iskola


Fotó: a szerző

Irodalmi tábort rendeztek a vasi Hegyháton
A 2007-ben elhunyt Kossuth-díjas
költő, Nagy Gáspár emlékét őrző alapítvány idén már másodszor szervezett irodalmi tábort a vasi Hegyháton.
A költő bérbaltavári szülőháza adott
otthont a háromnapos programnak.
Az idén az ország több középiskolájából érkezett tíz irodalmat és történelmet kedvelő diák, köztük négyen a
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból: Fábián Ádám, Joó Boglárka,
Nagy Hanna Viola és Tornyos Ádám.
A tartalmas nyári táborban Nagy
Gábor költő, irodalomtörténész rendhagyó irodalmi foglalkozásán ismerhették meg a résztvevők Nagy Gáspár
és kortársai költészetét, irodalmi műfajokkal ismerkedhettek meg, játékos
formában stílusgyakorlatokat végeztek. Rajner Ágota művelődésszervező
drámaszituációs játékokba vonta be a
táborozókat.

Pelyach István irodalomtörténész,
a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumának elnöke kortörténeti előadásán
a hatalom nemzeti ünnepünkhöz,
március 15-e megünnepléséhez fűződő viszonyát vezette végig Petőfi 1848as napjától egészen az 1989-es rendszerváltásig. Hallhattak a táborozók
előadást N. Pál József irodalomtörténésztől Irodalom, sport és hatalom a
Kádár-korszakban címmel. Rubold
Ödön színművész is ellátogatott a
programra, a versmondás gyakorlatába engedett bepillantást. Nagy
Réka könyvtáros irodalmi vetélkedőt
vezetett. A falun túlra vezető sétának
is volt irodalmi vonatkozása: a
bérbaltavári dombtetőről tekintették
meg a Somlót, az iszkázi születésű
Nagy Lászlóra emlékezve – mint egykor Nagy Gáspár is.
 n téem
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Elmúlt a nyár becsengettek az iskolákban

Új tervek és remények a tanév elején
Megújult lendülettel vette kezdetét szeptember elsején a
2015/16-os tanév. A körmendi oktatási intézmények vezetőit
a tanulói létszámokról és a tervekről kérdeztük.
Fazekasné Mittli Piroska, az
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatója örömmel számolt be
arról, hogy az idén még többen választották iskolájukat, mint tavaly. Ebben az évben ötvennég y
kis elsős kezdte meg tanulmányait
az Olcsaiban. Most is két osztályt
indítottak, csakúgy, mint az előző
tanévben, azzal a különbséggel,
hog y akkor neg yvennég y iskolakezdőjük volt.
Mészáros Árpád iskolaigazgató
arról tájékoztatott, hogy a Kölcsey
Utcai Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény szintén két elsős osztállyal, összesen

szonnyolcan voltak – mondta Simon István, az intézmény igazgatóhelyettese.
Varga Zoltánné iskolaigazgató
kérdésünkre elmondta, hog y a
Rázsó Imre Szakközépiskola és
Szakiskola tanulói létszáma hasonló a tavalyihoz. Kilencedik évfolyamon huszonnég yen kezdték
meg tanulmányaikat a szakközépiskolában, ők úgynevezett ágazati
képzésben vesznek részt kereskedelem és ügyvitel területen. Az iskola befejezésekor log isztikai
üg yintézőként, illetve üg y viteli
titkárként végeznek majd. A szakiskolában is huszonnégyen kezd-

negyven kisdiákkal vágott neki a
tanévnek. A Somogyi Béla Általános Iskolában eg y elsős osztály
kezdett, így volt ez tavaly is. Most
harminc tanuló van eg y osztályban, míg az elmúlt tanévben hu-

tek, ipari gépész és asztalos képzésben. Az érettségire épülő képzés is népszerű volt, erre huszonhatan iratkoztak be, autószerelő,
illetve üg y viteli titkár szakirányokra. A szakiskolát végzettek

középiskolájába harminc fő jelentkezett, ennyien indultak neki a
szakmai érettségit adó képzésnek
A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban két elsős osztály kezdett, ös�szesen neg y veneg y fővel, ami
szinte ug yanolyan beiskolázási
létszámot jelent, mint tavaly mondta Laczó Tamás igazgató. A
gimnázium egyébként két jeles évfordulóra is készül ebben a tanévben. Egyrészt jövőre ünneplik az
iskola fennállásának hetvenedik
évfordulóját, másrészt harminc
esztendeje működik a gimnázium
újra önálló intézményként, és akkor költözött a jelenlegi helyére is.
Mindkét évfordulót szeretnék méltón megünnepelni, ezért már most
folynak az előkészületek.
A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola szeptember elsején tartotta ünnepélyes tanévnyitóját,
amelyen részt vett Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója is. A tanév ny itón
Hollósi Gábor rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, igazgató

mondott beszédet. Elmondta, hogy
a körmendi tagintézetben 196 első
éves tanuló kezdte meg a felkészülést a sokoldalú rendőri hivatásra.
Hozzátette, hog y rajtuk kívül tizenheten pedig tűzoltó alapképzésben vesznek részt az intézményben néhány hónapig. Az iskolaigazgató reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a huszonhatodik tanévet is olyan sikeresen
zárják majd, mint az előzőeket.
Kiemelte, hogy a második évfolyamos hallgatók szeptember elsejétől hivatásos állományba kerültek,
és vezényléssel részt vesznek a
migráció kezelésében. Hollósi Gábor külön hangsúllyal beszélt a
korrupciós kihívásokról, és felhívta az elsős hallgatók fig yelmét
arra, hogy egy rendőrnek minden
körülmények között becsületesnek és tisztának kell lennie, és annak is kell látszania. Végül szó
esett arról is, hog y a hallgatók
ösztöndíja az idei tanévtől duplájára emelkedett, ami nag y segítség azoknak, akik nem számíthatn t.j.
nak szülői támogatásra.

beruházás | 2015. szeptember 4. | 13

Körmendi Híradó

Szeptember elején kezdődik Napelemeket telepítettek
az utak és járdák felújítása
Körmenden
Várhatóan szeptember 3-án elkezdődnek az idei évre tervezett
út – és járdafelújítások városunkban.
Közel 20 helyszínt érint a felújítási és karbantartási munkák
sora, mely november elején fejeződik be (természetesen az időjárás
beleszólhat). A Képviselő-testület
döntése értelmében a felújításokat
Körmend Város Önkormányzata, a
karbantartásokat Körmend Város
Gondnoksága rendelte meg a közbeszerzési eljárásban nyertes vasvári, Németh Útépítő Kft-től, mely
az előző években is hasonló feladatokat végzett városunkban.
A felújítási munkák érintik a Dienes L. utca, Széchenyi és Bem
közötti szakaszát, a Lenkei utcát a
Dienes és a Mónus I. között, a Széchenyi utcát a Mónus I. és a Dienes
között. Felújításra kerül a Platán
utca Keleti vége, valamint a
Képútiligetből Északi irányba
nyíló útszakasz.A felújítási munkák szeptember 3-án a Teleki
utca, Liszt F. utcától a Temetőig
tartó részével kezdődnek, ami a
Temetőtől Nyugati irányban a
mart aszfaltos felület kátyúzásával folytatódik, majd a Nefelejcs
utcából nyíló szervizút következik. Itt a szervizút Nyugati vége
meghosszabbításra kerül, majd a
teljes hosszon aszfalt szőnyeget
kap.
A karbantartási feladatok elsősorban járdafelületek javítását,
néhány helyen utak javítását takarják.Többek között a Rákóczi
u. Déli oldalán lévő járda József
A. utcától Nyugati irányban, a Hu-

nyadi u. Nyugati oldalán lévő járda a Bartó utcától a Vasútmellék
utcáig, a Bartó lakótelepen a
6.,7.,8. melletti járda teljes hosszban, a Thököly I. utca Mátyás Király utcától a Legény utcáig, valamint a Katona J. utcában 4 db ház
mellett megrongálódott járda javítása. A 208 lakásoknál a Mátyás
Király utca felöli járdaszakasz,
valamint az átjáróhoz kanyarodó
járdaszakasz kerül javításra.
Ugyancsak a 208 lakásnál a házsor és a játszótér között teljes
hosszban a megsüllyedt víznyelők és aknafedelek szintbe emelése és az út egyenetlenségeinek
kieg yenlítése fog megtörténni.
Kijavításra kerül a Somogyi B.
utca, Mártírok és Rákóczi közötti
szakaszán a csipkézett szegély
és padka része.A Mozi parkoló
részleges javítása után, valamint
a Kossuth utca, Rákóczi felőli részén lévő parkoló javítása után a
parkolók festése.A Gyümölcsöskert utca javítása részben kátyúzással, részben a megrongált részek kivágásával és újra aszfaltozásával valósul meg.
A munkákkal érintett területen
kérjük a lakosság türelmét, hisz
lesz, ahol tereléssel, lesz ahol
részleges útlezárással, vagy teljes
zárással tudja a vállalkozó elvégezni feladatát, aki igyekezni fog a
legkevesebb kellemetlenséget
okozva, ütemezetten dolgozni.
A további helyszíneken végzett
munkák idejéről folyamatosan tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy mindenki fel tudjon készülni
a várható nehézségekre.

Táncos toborzó a BBA soraiba
A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes táncos toborzó keretében várja
azokat a fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a Kárpát-medence néptánc hagyományaival. A
foglalkozások keretében a résztvevők átfogóan megismerkedhetnek a hagyományos népi játékokkal, táncokkal, zenével, a színpadi
táncművészettel. Játékosan fej-

leszthető a mozgáskultúra, ritmusérzék, hallás, fizikai állóképesség, ízlés, koncentráló képesség. A próbákat tapasztalt táncosok, tanult néptánc pedagógusok
vezetik. A jelentkezéseket pénteken és szombaton 18.30-20 óra között várják a Művelődési Ház próbatermében, a Berzsenyi út 11.
szám alatt.
A képviselő-testület szorgalmazza a város úthálózatának átfogó felújítását

Körmend Város Önkormányzata
2014-ben hozott döntést arról,
hogy két közintézményében megúju ló energ ia hordozó a lapú
villamosenergia termelést valósít
meg. Az elképzelést pályázati forrás bevonásával valósította meg,
melynek műszaki átadása 2015.
augusztus 13-án volt.
A projektben a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint
a Somog yi Béla Általános Iskola
és a tanuszoda épülete három
csatlakozási ponttal kapott napelemet. Mivel a polgármesteri hivatal külső épületenergetikai felújítása megtörtént, ésszerűen kö-

vetkezik ebből a villamosenergia
költség csökkentése. A másik helyszínen az köznevelési feladatok
mellett a tanuszoda energiaköltsége is számottevően csökkenthető.
A beruházás keretében a két
helyszínen összesen 234 db 255
Wp teljesítményű napelemet telepítettek, az így termelt egyenáramot pedig 4 db, összesen 63 kVA
teljesítményű inverter alakítja
váltakozó árammá. A projekt révén 65 872 kWh villamosenergiát
tudnak előállítani, amely a felhasználás közel 46%-a, így a két
intézmény éves villamosenergia
költsége 40%-kal csökkenthető.
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Elkezdték a munkát a körmendi kosarasok
Hét új játékossal kezdte meg a felkészülést az Egis Körmend
kosárlabdacsapata. A játékosállomány kiválasztása az új
edző Teo Csizmics elképzelései alapján történt. Az előző
tréner, Déri Csaba sportigazgatóként segíti a felnőtt és az
utánpótlás (U20) munkáját.
A bosnyák Nermin Hujdurovics,
a horváth Luka Katura, és a három amerikai Cole Dickerson,
Wesley Channels, Kendrick Perry
alkotja az új öt idegenlégiós keretet. Mellettük Lakosa Zsolt a
MAFC-ból, Bordács Soma (Vasas
U18-as válogatott kerettag) személyében két tehetséges fiatal hazai játékos készül a piros-fekete
csapatban. Aug usztus 29 - én,
szombaton az osztrák Fürstenfeld
Panthers ellen játszott idehaza
edzőmérkőzést az eg yüttesünk.
92:64-re g yőztünk. Csizmics mester g yakran cserélt, érthető mó-

kosokkal elégedett a szakmai
stáb, ezért szerződtetik őket. További edzőmérkőzések és tornák
időpontjai: szeptemberben 5-én
G ü s s i n g - K ö r m e n d ; 1 2 -13 - á n

f ü rsten feld i tor na; 18 -19 - én
Mog yorósy Szilárd emléktorna
Kör menden; 23 -25 -ig G öcsej
Kupa.
 n kéki

don próbálgatta a játékosokat. Az
első félidőben is vezettünk 20
ponttal, aztán a másodikban feljött az ausztriai csapat, meg is
közelített 4-5 ponttal bennünket,
ekkor bejöttek a távoli kísérleteik. Utóbb a védekezésen szorítva
magabiztos hazai sikert könyvelhettünk el az első felkészülési
mérkőzésen. Ör vendetes, hog y
láthatóan jó felfogásban játszottak játékosaink, 5-6-an is 10 pont
fölött teljesítettek, Cole Dickerson
24 pontot dobott. A mérkőzést követően Zsebe Ferenc a klub üg yvezetője tudatta, hog y az új játé-

Tornagyőztes öregfiúk Jól kezdtek a focisták
Az idén augusztusban immár
kilencedik alkalommal rendezték meg a körmendi öregfiúk a
„Hulló csillagok” Kék Üstökös
SE-IPA labdarúgó tornát, melyen
35 év felettiek vehettek részt.
Augusztus 20 reggel 9 órakor a
műfüves pályán kezdődtek meg a
Kék Üstökös öregfiúk labdarúgó
torna küzdelmei. A rendezvény
díszvendége, Váczi Zoltán, kétszeres magyar válogatott, a Békéscsaba, Vasas, FTC volt játékosa a körmendiek csapatát erősítette. Először körmérkőzéses
rendszerben mérték össze tudá-

sukat nyolc csapatban a focisták,
majd kieséses rendszerben folytatták a mérkőzéseket. A játékidő húsz perc volt futó órával, és
egy kapus hét mezőnyjátékossal
alkotott csapatot.
Eredmények: 1. Körmendi
Öregfiúk, 2. Gödöllő, 3. Honvéd
Savaria SE, 4. KLSE Firex Bt.
Leg jobb játékos: Szabó László
(Gödöllő), legjobb kapus: Nag y
Sándor (Körmend), gólkirály:
Váczi Zoltán 6 gól (Körmend),
legidősebb játékos: Kiss Károly
(Honvéd Savaria SE).
n cs.t.


Augusztus közepén elkezdődött a
2015/16-os pontvadászat a megyei
első osztályban. A Körmend FC az
újonc Rum otthonában hat góllal indította a szezont /3:6/. Gólszerzők
2-2 találattal: Németh B. Makai,
Niksz. Kemenesalján a második fordulóban 0:7-tel taroltak a körmendiek. Gólszerzők Niksz 4, Németh B. 2,
Makai.
A harmadik forduló egyben rangadó is volt, a nagy rivális, a tavalyi
bajnok Celldömölk ellen lapzár-

tánkkor játszottak focistáink. A hazai gólkirály Niksz találatával a 83.
percig vezettünk, több helyzetünk
volt, de a házigazda kiegyenlített.
Szeptember 5-én már végre idehaza, saját pályánkon fogadhatjuk a
Vasvárt. Ifj. Molnár Károly vezetőedző azt is elmondta, hogy a most
indult bajnokságnak is dobogós céllal vágtak neki. A Magyar Kupában
is jól teljesítettek a körmendiek, eddigi ellenfeleiket több mint 10-10
n kéki
góllal győzték le. 
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Nagy nyári gurítások
A nyár folyamán két felkészülési
tornát is tartottak a körmendi tekézők. A hagyományos Rába Kupa
mellett a Nyári Kupán is összemérhették tudásukat a Budai Tekézőben
a játékosok. A házigazdák kifejezetten jó teljesítményt nyújtva kiváló
eredményeket értek el,- tájékoztatott
Budai Miklós.
Rába Kupa (6x100 vegyes dobás)
végeredmény: 1. Budai SE, 2. Nagymizdó, 3. Balogunyom. Résztvevő
csapatok: Balogunyom NBI; Halogy,
Nagymizdó NBII; Felsőmarác és Budai SE NBIII. A meglepetés győzelem
mellett a legjobb taroló Vella Tibor
(159), míg a legjobb teliző: Dévai Tivadar (319-el) is körmendi.

Új

etikai
m
z
o
k
r
ú
nat
műhely

(az Ezerjófű mellett)

Körmend, Rákóczi u. 42.

Tel.: 06 70 315 70 89

Nyári Kupa (4x60 dobás hármas
tarolással) végeredmény: 1. Pass és
Csapata, 2. Budai SE, 3. Tikláb (Egyházasrádóc). A kétfordulós bajnokságban hat csapat vett részt Körmend és környékéről. Érdekesség,
hogy az egyházasrádóci csapatban a
75 éves Adorján Ernő is játszott, aki
élő legenda a rádóci kuglizásban. Új
pályacsúcs is született, az eddig 318
fa megdőlt, az új csúcs 337. Dévai Balázs (Pass és Csapata) nevéhez fűződik. A bajnokság szeptember 5-én
indul, 13 csapat részvételével. A Pecöl ellen kezd a Budai SE. Farkas
Lajos sérülés miatt egy évet kihagy.
A két új igazolás Mihály Tamás és
n kéki
Péter Tibor. 

Akkor
jó tipp
a Körmendi Híradó!

HIRDESSEN

Takács Marietta
hirdetésszervező

Tel.: 06 30 285-9132

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

Szeptemberi Árzuhanás
az ADA-nál!

2015. 09. 04. 800-1600
2015. 09. 05. 800-1200

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák,
franciaágyak, fotelek, ülőkék
akár 50-60%-os
kedvezménnyel megvásárolhatóak!
Matracok kedvező árakon!
Maradék szövetek már
349,-Ft /m ártól.
Akciós bőrök
2.490,-Ft/négyzetméter áron!

Amíg a készlet tart!

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból É s m in d e n ,
• Gumicsizmák gyerek méretben is
rül
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
ami a ház kö

kell!

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

Dinamicások az edzőtáborban
Július végén két turnusban edzőtáboroztak a Castrum Sec-Dinamica
SE Körmend kick-boxosai Őriszentpéteren.
Július 24-től augusztus 2-ig az
őriszentpéteri Széchenyi vadászház adott otthont a Castrum SecDinamica SE Körmend edzőtáborának. A 18 kezdő 24-től 29-ig vett
részt a tábor programjain, ők napi
két edzésen pallérozták tudásukat.
29-én megérkezett a 11 haladó is a
táborba, akikre napi három edzés
várt. Ezen a napon, a turnusváltás
napján 11-en övvizsgáztak sikeresen Szűcs Zoltán 5 danos mester
előtt. A daraboshegyi Nagy Dávid 2
kyu övfokozatot lépett előre. Szűcs
Zoltán az idén is elégedett volt a
dinamicások felkészültségével, tel-

jesítményével. Mindkét turnus programjában szerepelt fürdés a
zalalövői tóban, kirándulások az
őrségi erdőkben, lovagolás Felsőjánosfán, Kovács Erika fazekasnál
bepillanthattak a kézművesség fortélyaiba.
Miután kipihenték az edzőtábor
fáradalmait, a dinamicások 3. helyezést értek el a Körmendi Napokon megrendezett főzőversenyen,
ahol barna sörben sült velős csülköt
készítettek héjában sült vajas, fűszeres burgonyával.
Andorka Imre 3 danos kick-box
mester lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a kezdők edzései októberben indulnak, ahová felnőttek
jelentkezését is várják.
 n Cs.t.

Kärcher termékek széles
választéka a
Zenit Műszaki Áruházban.
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Körmendi Napok

Emlékezetes koncertet adott Szandi a város főterén

Körmendi Híradó

