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Tartalmunkból:

Lendületesen fejlődő
fürdőkultúra
Zalakaroson tartotta legutóbbi
közgyűlését a Magyar Fürdővárosok Szövetsége, amelynek
tavasz óta Körmend is tagja. A
csaknem félszáz hazai várost
tömörítő egyesület vezetősége a jövő évi tervekről is szólt
a tagság előtt. Megerősítették,
hogy 2016 tavaszán Komárom,
őszén pedig Körmend ad otthont a legnagyobb magyar
civil szervezet közgyűlésének.
n 3. oldal


Amikor minden este
húzta a cigányzenekar
Nem akármilyen élet volt Körmenden száz-kétszáz évvel
ezelőtt! Megannyi fogadó, vendéglő és kocsma állta a vendégek rohamát. Szálláshelyből
sem volt hiány, főleg, miután beindultak a rendszeres
postakocsijáratok, amelyeknél
Körmend közlekedési csomópontnak számított. Számos
egység mára teljesen eltűnt a
föld színéről, de akad pár, ami
mai is létezik, sőt, működik.



n 6-7. oldal

Megnyerte a Göcsej
Kupát az Egis Körmend
Túl van a 10. Mogyorósy Szilárd
Emléktornán az Egis Körmend
Kosárlabda csapata. A legújabb testvérvárosunk Juzsnij
mögött a második helyen zártak kosarasaink. A felkészülési
időszak tovább tartott, szeptember 23-tól a Göcsej-Kupán
csiszolta tudását csapatunk.
n 15. oldal


Címlapunkon:
Fiatal generációk a Batthyány
örökségközpont megújult épülete előtt.
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Segítettek Szilviának
az oroszlánok
A Körmendi Lions Club tagjai 300 ezer forint adománnyal
támogatják László Szilvia fiatal hölgyet, aki szívátültetésre vár. Ezen kívül többen jelentős összeggel járultak hozzá a támogatáshoz. Lions klub
vezetősége és az adományozók személyesen keresték fel
nemrég az otthonában László
Szilvia családját és a bíztató,
jó kívánságok után átadták az
anyagi segítséget. A hölgy állapota az utóbbi hónapokban
romlott, de a szakszerű kórházi kezelésnek köszönhetően ma már családjával töltheti
a várakozás nehéz időszakát.

Európa Kiadó, Secret
Valley
A legendás underground formáció október 10-én, szombaton
lép fel a Körmendi Kulturális
Központban, 22 órától. Előtte a
Secret Valley szerepel. Utoljára,
mivel 20 éves pályafutásukat
zárják le ezzel a koncerttel.

Körmendi Híradó

Turisztikai lehetőségek: Batthyány kastély, Rába folyó és termálvíz

Körmend településfejlesztési stratégiája
Közmeghallgatást tartottak a
polgármesteri hivatal nagytermében, amelynek témája
Körmend város integrált
településfejlesztési stratégiája volt. Az összejövetelen
elhangzott néhány prioritás,
többek között a Batthyány
kastély és a Rákóczi utca környékének fejlesztési, megújítási lehetősége.
A közmeghallgatáson Körmendy
János, a Rosivall Tervező Iroda Kft.
ügyvezetője ismertette a stratégia
főbb elemeit. Elmondta, hogy első feladat a település érték-, és problématérképének feltárása. Hangsúlyozta, a
tervek között szerepel, hogy a város
sajátos arculattal rendelkező kereskedelmi, ipari, oktatási és gazdasági
központ legyen a közeljövőben, amelyhez elengedhetetlen a gazdaság és az
ipari park fejlesztése. A cél az, hogy

Fotó: Jámbori Tamás

Körmend olyan várossá váljon, ahol
magas szintű életfeltételeket biztosítsanak az itt élőknek.
Két fő akcióterületként az Óvárost,
a Batthyány kastélyegyüttest és a hozzá tartozó kertet, valamint és a Rákóczi utca környékét jelölte meg. Előbbivel kapcsolatban elmondta, hogy a
Batthyány család kötődése Körmendhez egyértelmű, ezért nagyon fontos
az infrastruktúra, az összekötő utak,
valamint a kerékpáros és gyalogos
utak fejlesztése a belvárosban. Nem is
beszélve a kastély parkjáról, amely
szintén meghatározó lehet a követke-

zőkben. A Rákóczi út és környéke pedig a tervek szerint mintegy a sétálóutca folytatása lenne, több zöldterülettel, teraszokkal, járdákkal, valamint
parkolási lehetőségekkel. Az előadó a
turizmus fejlesztésével kapcsolatban
kiemelte a Batthyány kastély, a Rába
folyó, valamint a városban található
termálvíz fontosságát.
Végül Bebes István polgármester
hangsúlyozta, hogy a várost nem egyéni érdekek mentén kell építeni, hanem
úgy, hogy az összhangban legyen a
környező kistelepülésekkel és a tágabb környezettel, a járással is. n t.j.

Tisztelgés a hősöknek
Az Aradi Vértanúkra emlékeznek 6-án, kedden 17 órakor a
Rákóczi út 2. szám alatti emlékműnél.
Beszédet
mond
Majthényi László megyei közgyűlési elnök, műsort adnak a
Somogy Általános Iskola tanulói. A tisztelgés koszorúzással
ér véget.

Kitüntetés az Idősek
világnapján
Október 1-én rendezik meg az
Idősek világnapja központi ünnepségét a szombathelyi Savaria Filmszínházban. Az eseményen kitüntetéseket adnak át az
idősek érdekében tevékenykedő, kimagasló munkát végző
személyeknek. A többi között
elismerésben részesül a körmendi Bogáth Józsefné, aki a
helyi óvodai nyugdíjas klub vezetője. n kor

fürdővárosok | 2015. október 2. |

Körmendi Híradó

Körmend turizmusán jelentősen lendíthet a MJUS nagyléptékű beruházása

Lendületesen fejlődő fürdőkultúra
Zalakaroson tartotta legutóbbi közgyűlését a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége,
amelynek tavasz óta Körmend is tagja. A csaknem
félszáz hazai várost tömörítő
egyesület vezetősége a jövő
évi tervekről is szólt a tagság
előtt. Megerősítették, hogy
2016 tavaszán Komárom,
őszén pedig Körmend ad
otthont a legnagyobb magyar civil szervezet közgyűlésének.
Stílszerű volt a találkozó éppen Zalakaroson, mivel a helyi, nagy népszerűségnek örvendő fürdő idén 50
esztendős. Ez alkalomból a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége (MFVSZ)
delegáltjait meghívták arra a rendezvényre, amelyen emléktáblát avattak
a fürdő bejáratánál. Az eseményen
országgyűlési képviselők, helyi politikusok mellett képviseltette magát a
szaktárca is, dr, Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár személyében. A szakpolitikus elmondta: a magyar kormányzat felismerte a gyógyidegenforgalomban
rejlő lehetőségeket. Ezért a jövőben
plusz forrásokkal, illetve az uniós pályázati rendszer igénybevételével is
támogatják az ésszerű törekvéseket.
A helyettes-államtitkár emlékeztetett
ara, hogy évente több száz milliárd
forint közvetlen, illetve közvetett bevétel származik a turizmusból, s
ennek egy meghatározó részét éppen a köz-és gyógyfürdők szállítják. Méltatta a fürdővárosok tevékenységét is.

Bebes István a MJUS-alapkőletételén méltatta a beruházást. 
Ezt követően dr. Szabó Zoltán, a szövetség titkára nyitotta meg a tanácskozást a Hotel Freya-ban, majd az elnök
távollétében Vida Tamás, Túrkeve polgármestere, a szövetség Alföld Régió
alelnöke számolt be a soros tennivalókról. A vendéglátók részérő Novák
Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit tájékoztatott a dinamikusan fejlődő településről. Mint elmondták, a jövőben újabb szálláshelyek átadása várható, mindeközben a minőségi turizmus kiteljesítéséért dolgoznak. Emlékeztettek arra, hogy 50 évvel
ezelőtt az olajkutatók mintegy mellékesen hozták felszínre a termálvizet,
amely aztán a település és a térség
egyik fő attrakciójává lett. A mai
szép,kertvárosi hangulatot árasztó
Zalakaroson sorjáznak a szállodák,
az itt élők jelentős bevételi forrása a
fürdőre épül. Czirákiné Pakulár Judit
elmondta, hogy a fürdőkultúra lendületes fejlesztése alapja a helyi turizmus
fellendítésének is. Hiszen aki ide eljön,
az nemcsak fürödni, de kikapcsolódni,

jókat enni, finom borokat kóstolni, illetve programokat is látogatni akar. A
közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesület gazdálkodása jó. Jövőre is részt
vesz az Utazás kiállításon, ahol az önálló standon a tagvárosok ingyen bemutathatják anyagaikat. Készül egy
színes kiadvány, amelyben minden
város bemutatkozhat. Egyúttal bemutatták azt a szabványos fémtáblát is,
amit a fürdővárosi tagsággal bíró települések elhelyezhetnek városuk bejáratánál. Elsőként Novák Ferenc vehette át a táblát nagy taps közepette. Végül bejelentették: jövő tavasszal Komárom, ősszel pedig Körmend ad otthont
az MFVSZ közgyűlésének.
Városunkat Bebes István polgármester (akadályoztatása esetén személyes megbízottja) képviseli az
MFVSZ eseményein. - Helyes és előremutató döntést hoztunk akkor, amikor a fürdővárosi tagság mellett döntöttünk. Mondom ezt azért is, mert
néhányan aggályukat fejezték ki emiatt. Holott látni kell: ez a tagság jóval

Fotó: Jámbori Tamás

szélesebb lehetőségeket kínál a turizmus terén. Elindult a MJUSberuházás, s ha megvalósul, akkor
egy új, korszerű fürdőt, szállodát nyithatunk városunkban. Ez pedig lehetőségeinket minden szinten kitágítja.
Újabb látogatói köröket vonz majd be,
így Körmend szélesebb kínálatával
jelen lesz az országos palettán.A Batthyány Örökségközpont rövidesen átadandó új épülete, a volt Lovarda már
illeszkedik abba a vonulatba, amely
az ide látogatókat - legyenek fürdővendégek, koncertlátogatók, csoportos turisták - komplex turisztikai csomaggal várja. A MJUS beruházása
tehát nagyot lendíthet Körmend turizmusán és új munkahelyeket is hozhat.
Tudjuk, ezért még sokat kell dolgozni,
megfontoltan haladva és sikerrel pályázva. Egy biztos: a fürdővárosi szövetség jelentős segítséget nyújthat a
maga infrastruktúrájával és tapasztalataival céljaink eléréséhez - mondta el a közgyűlés kapcsán Bebes István polgármester.  n kor
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A legutóbbi közgyűlés delegáltjai Zalakaroson.

Hasonló táblák készülnek a fürdővárosok legforgalmasabb bejáratához.
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Interjú Bebes Istvánnal, Körmend város polgármesterével, az elmúlt időszak történéseiről

Amit a választóknak ígértünk azt időarányosan teljesítettük
Tavaly október 12-én tartották hazánkban az önkormányzati
választásokat. Körmenden immáron negyedik alkalommal
választották meg Bebes Istvánt, a Fidesz-KDNP- Polgári Összefogás Körmendért jelöltjét. Az új törvények értelmében ez az
önkormányzati ciklus immáron 5 éves időtartamú lesz. Ebből
telt most el nagyjából egy esztendő. A város első emberével
beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről. Arról, hogy miként
látja az elmúlt évet. Milyen fejlesztéseket sikerült megoldani
ezen idő alatt és mik azok amelyek még hátra vannak.
- Közel egy év telt el a legutóbbi önkormányzati választások óta, ahol
mind ön, mind pedig a Fidesz színeiben
induló jelöltek gyakorlatilag sima győzelmet arattak ellenfeleikkel szemben.
Egy év távlatából mit gondol minek
köszönhető, hogy a választók immáron negyedik alkalommal szavaztak
önnek bizalmat?
- Ami talán a legfontosabb tényező
az a hitelesség. A mai világban gyakran hallani olyan kritikákat, hogy a
politika világában tevékenykedők hitelességi problémákkal küzdenek. Egész
pontosan, hogy egy politikusnak csak
addig fontosak a választói, amíg azok
négy évente le nem adják a szavazataikat az urnáknál. Ezt követően pedig
minden korábbi ígéret, minden korábbi
terv, elképzelés „mehet a kukába”. Ezzel szemben, aki az elmúlt 13 évben figyelemmel követte a város fejlődését
és mindazt a munkát, amit az önkormányzattal elvégeztünk, valamint azt,
hogy honnan indultunk és hova jutottunk, mint város ezalatt az időszak
alatt, az világosan láthatja, hogy mi
mindvégig hűek voltunk korábbi ígéreteinkhez, terveinkhez, ahhoz, amire a
felhatalmazásunkat kaptuk a választópolgároktól. Magamat mindig is
olyan embernek tartottam, aki, ha
megígér valamit, akkor azt teljes erőbedobással igyekszik is teljesíteni.
Úgy gondolom, hogy a választási eredményekből világosan látható, hogy ezt
a körmendi polgárok is így gondolják,
hiszen immáron a negyedik ciklusomat „taposom”, mint polgármester. A
jövőben is ennek megfelelően, ebben a
szellemben fogok dolgozni.

- Az utolsó 13 évben rengeteg minden
megváltozott, átalakult a városban. Új
fejlesztések, felújítások valósultak meg.
Adja magát a kérdés, hogy melyik az a
fejlesztés, projekt, amelyre a legbüszkébb és amelyre azt mondja, hogy ezért
megérte dolgozni?

- Nehéz különbséget tenni az egyes
fejlesztések és projektek között. Számomra minden egyes megvalósult projekt, minden egyes korszerűsítés kiemelten fontos. Egy utca útburkolatának felújítása éppen olyan jó érzéssel
tölt el, mint egy nagyobb, több százmilliós fejlesztés. Azonban, ha választanom kellene, hogy számomra, melyik a
legkedvesebb, akkor azt hiszem nem
meglepő módon a fő tér rekonstrukcióját emelném ki. Ez egy olyan szintű
vállalkozás volt, amely hosszú évtizedekre meghatározza a város fejlődési
irányát, jövőképét. Itt ugyanis nem
pusztán arról van szó, hogy felújítottuk
a város központját, javítva ezzel a városképet, hanem bizony komoly társadalmi és gazdasági hatásokat is generáltunk ezáltal. A köztér több ütemben
megvalósított rekonstrukciójának hatására ugyanis erősödött Körmend belvárosának sajátos szerkezete, amelynek köszönhetően a városközpont közösségi funkciója kiteljesedhetett. Ebben nem kis szerepe van az önkormányzat által fenntartott és működtetett Körmendi Kulturális Központnak,
akik évente több alkalommal is sikeresen megtöltik a teret a kiváló minőségű
rendezvényeikkel, műsoraikkal. Sokszor az az érzése az embernek, hogy
talán már ki is nőttük ezt a teret, hiszen
olyan sok látogatót vonzanak ezek az
események. Fontos még, hogy a pozitív
esztétikai és városképi változások lehetőséget teremtenek arra, hogy megerősödjön a belváros kereskedelmi
funkciója, mindamellett, hogy ezzel
párhuzamosan csökkentettük a városrész közlekedési leterheltségét. Végül
pedig egy szintén fontos szempontot
emelnék ki. Nevezetesen, hogy az átépítéssel megszüntettük a Batthyány kastélynak azt a szimbolikus elzártságát,
amely korábban jellemezte a teret. A
hamarosan elkészülő Batthyány Örökségközpont gyakorlatilag mintegy kaput nyit majd a város főterére, így amellett, hogy esztétikailag nagyszerű lát-

ványt nyújt, remekül kiegészítik majd
egymás funkcióját is.
Persze ugyanúgy megemlíthettem
volna akár a vasútállomás épületének
felújítását, az intermodális közlekedési
csomópont kialakítását, vagy éppen a
Szociális Szolgáltató és Információs
Központ létrehozását, a már befejeződött projektek közül. Ezek ugyanis
mind-mind olyan mértékű beruházások voltak, amelyekre az egész város
büszke lehet.

- A múlt után akkor térjünk át kicsit a
jelenre. Egész pontosan a jelenlegi önkormányzati ciklusra. A 2014-es kampányidőszakban önök az „5 év – 5 cél”
jelmondattal kampányoltak. Miként
látja most - amikor az öt évből egy év
már eltelt -, mit sikerült eddig megvalósítani az előre eltervezettekből?
Valóban, annak idején öt fő csoportba szedtük össze az erre a ciklusra elképzelt fejlesztési terveinket. Azt hiszem már akkor sem árultunk „zsákbamacskát”, hiszen világosan kimondtuk, hogy mi az, amit meg is tudunk
valósítani és mi az, amiről egyelőre
nincs értelme beszélni. Nem ígértünk
lehetetlent, csupán azt, amiről tudtuk,
hogy futja a város erejéből. Természetesen mi is előállhattunk volna hangzatos, minden realitást nélkülöző elképzelésekkel, amik biztosan sok ember
tetszését elnyerték volna, de ezzel csak
magunkat és a választópolgárokat
ámítottuk volna. Utána pedig teljesen
jogosan kaphattuk volna meg azt a kritikát, hogy: „tessék ezek is csak ígérgetnek össze-vissza.” Azonban mint
már mondtam ez nem az én, nem a mi
stílusunk. Bár még csak a ciklus elején
járunk mégis több kézzelfogható eredményt sikerült elérnünk már ez idő
alatt is. Hogy csak a legfontosabbakat
említsem: Megkezdődött a már említett
Batthyány Örökségközpont kialakítása a volt lovarda, az-az a színház épületében. Sőt lassan lezárásra kerül az
Európai Uniós forrásra épülő projekt.
Ezt követően pedig immáron haza forrásból megkezdődhetnek a további
munkálatok is, amelyek további újításokat tesznek lehetővé. A nem csak külsőségeiben, hanem a rendeltetésében
is megújuló épület a hivatalos átadást
követően olyan új kulturális és turisztikai funkcióval bővül majd, amely méltó
módon állít emléket a Batthyány család
életének, munkásságának és örökségének. Ez azonban még csak a kezdet.
A célunk az, hogy lépésről-lépésre haladva sikerüljön felújítani és megújítani

Bebes István Körmend város polgármestere
a teljes kastély együttest. A hasznosítási koncepciók megvannak, már csak a
forrást kell előteremtenünk. Minden
pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni, hogy újra a régi fényében
tündökölhessen ez gyönyörű épület.
Szorosan ide kapcsolódik a kastélyhoz
tartozó park rehabilitációja, amely két
ütemben valósult meg az elmúlt időszakban. Sajnos itt lehet még némi hiányérzetünk, ugyanakkor folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtaláljuk
a szükséges forrásokat a fejlesztések
folytatására.
Ugyancsak jelentős lépés, hogy elkezdődött és remélhetőleg hamarosan
be is fejeződik a kórház épületének
megújítása, amely az elmúlt ötven év
legjelentősebb egészségügyi fejlesztése a városban. Az átalakítás lezárulta
után egy épületben érhetik el a körmendiek és a térségben élők az összes
egészségügyi szolgáltatást a városban. Körmend térségbeli vezető pozíciója nagymértékben függ attól, hogy
miként tud reagálni a megváltozott
gazdasági, társadalmi és jogszabályi
környezetre és hogy ebben az új helyzetben miként tudja megtartani és fejleszteni az elérhető szolgáltatások
mennyiségét és minőségét. Ez az, amit
sajnos az ellenzék egy része nem akar
megérteni. Látni kell ugyanis, hogy ahhoz, hogy a sebészet és a belgyógyászat továbbra is működni tudjon a körmendi kórházban, az kell, hogy a nem
gazdaságos osztályok a megye központi kórházába legyenek átcsoportosítva.
Ellenkező esetben ugyanis azt kockáztatnánk, hogy a teljes körmendi kórházat meg kellene szüntetnünk. Úgy gondolom, hogy Körmend méreteihez képest az egészségügyi szolgáltatásra
nem lehet a panasz, a megkezdett fej-

lesztések pedig pozitív irányba mutatnak és jelentősen javítják annak minőségét.
Tovább haladva a sorban: komoly
eredményként értékelem, hogy kidolgoztuk és elfogadtuk azt az önkormányzati rendeletet, amely a helyi mikro- kis- és középvállalkozások munkahelymegőrzését és munkahelyteremtését támogatja. Noha Körmendnek a
foglalkoztatottságot jelző mutatószámai országos viszonylatban is kedvezőek, a munkavállalási lehetőségek
bővítését továbbra is fontos, ha nem a
legfontosabb feladataink közé soroljuk.
Ugyancsak az ígéreteinkhez voltunk hűek akkor is, amikor az ifjúsági
korosztály igényeit szem előtt tartva
kiépítettük a Szabadság téren az internetes WI-FI hot spot rendszert. Ezzel a
Szabadság tér, mint a város legjelentősebb közösségi tere egy újabb szolgáltatással bővült, amelyet ráadásul ingyen vehetnek igénybe a térre kilátogatók. Szintén a fiatalok kifejezett kérése volt, hogy nagyobb beleszólást
kaphassanak a saját ügyeiket, életüket érintő önkormányzati döntésekbe.
Emiatt döntöttünk úgy, hogy életre kívánjuk hívni az Ifjúsági Kerekasztalt,
amely mintegy kapocsként, kommunikációs csatornaként működhet a város
fiataljai és az önkormányzat vezetése
között. Tettük mindezt a jövőbe történő befektetés jegyében. A nyári szünetről visszatérő fiatalok az ősz elejére
tervezik az alakuló ülésüket, így erről
hamarosan részletesen is be fogunk
tudni számolni.
Mindezek mellett is számos kisebbnagyobb eredményt sikerült még elérnünk ez alatt ez egy év alatt. Folyamatosan fejlesztjük például az infrastrukturális hálózatot, a szennyvízhálózatot pedig sikeresen bővítettük a nyugati városrész irányába. Látható tehát,
hogy nem tétlenkedtünk, hanem rögtön a ciklus elején komoly feladatokat
sikerült elvégeznünk. Természetesen
még csak az út elején járunk és még
rengeteg a tennivaló. Az irány azonban szemmel láthatóan jó. Ezen kell
tovább haladnunk és akkor Körmend
továbbra is egy fejlődő, prosperáló település marad. Egy olyan hely, ahol jó
élni, jó dolgozni, ahol érdemes tervezni, családot alapítani és ahová érdemes haza térni.

- Ha már szóba kerültek a helyi vállalkozások, akkor rá kell, hogy kérdezzek
arra, hogy mit gondol azokról az ellenzéki kritikákról, amelyek azt kifogásolják, hogy a helyben működő vállalkozá-

sok nem kapnak elég munkát az önkormányzattól?
Röviden és tömören válaszolva: ezek
az állítások nem igazak. A város vezetése ugyanis minden alkalommal
igyekszik támogatni a helyi vállalkozásokat, amikor erre lehetősége van.
Csak, hogy néhány példát említsek a
közelmúltból: helyi vállalkozók újították fel a gyermekkönyvtár épületét,
helyi vállalkozók dolgoztak a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai
épületének vizesblokk felújításakor és
helyi vállalkozók is részt vettek a
Sportcsarnok megújításában. Sőt a
nemrég befejeződött Kormányablak kialakítását is egy helyi vállalkozás végezte, a hivatal épületében. Mint már
többször elmondtam kiemelt figyelmet
fordítunk a helyben működő vállalkozások megsegítésére. Legyen szó akár
munkamegbízásról, akár a már említett, vállalkozásokat támogató rendeletünkről.

- Néhány évnyi szünet után újra megindultak a munkálatok a MJUS fürdő
körül, Körmend pedig csatlakozott a
méltán nagyhírű Magyar Fürdővárosok
Szövetségéhez. Miként látja, mennyit
profitálhat Körmend városa a fürdő átépítéséből és újbóli megnyitásából?
Az elmúlt időszakban rengeteget
dolgoztunk azért, hogy Körmend ne
csak, mint közigazgatási központ legyen jelen a térségben, hanem a turisztika szektorban is minél jobban tudjuk
magunkat pozícionálni. Ennek egyik
fontos lépése, hogy most újra megindul-

tak az építkezések a fürdőben, átalakítások zajlanak és nekiálltak egy hotel
megépítésének is. Nyilván nem egyszerű a helyzet, hiszen a térségben több
kiváló minőségi fürdő is található, ami
bizony komoly konkurenciát jelent. Éppen emiatt fontos, hogy a fürdőzési lehetőség mellett olyan egyedi, más típusú szolgáltatások is megjelenjenek,
mint a komplexumhoz tervezett szórakoztató centrum. Nem szabad azonban
elfelejtenünk, hogy van nekünk egy
nagyon nagy természeti értékünk is, a
Rába folyó. A Rába partján megrendezett nagyszabású események pedig
évről-évre több ezer embert vonzanak.
Elég, ha csak az augusztus 19-i csónakfelvonulásra és tűzijátékra, vagy éppen
az Alterába Fesztiválra gondolunk. Külön öröm számomra, hogy az idei nyáron sok évnyi kihagyás után újra megrendezésre került a Strandfoci bajnokság. Fontos, hogy ezeket a nagy múltú
tömegsportrendezvényeinket újra feltámasszuk, hiszen ezek is jelentős alakítói annak a körmendi identitásnak,
amelyre büszkék lehetünk. Fontos tehát, hogy az épített és a természetes
fürdőhelyeinket összekapcsoljuk, így
azok egymást kiegészítve, a megépülő
Batthyány Örökségközponttal együtt
alkalmasak lesznek arra, hogy Körmend feliratkozzon az ország turisztikai térképére.

- A város kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Legutóbb éppen a
legújabb testvérvárosban, az ukrajnai
Juzsnijban mutatkozhatott be egy körmendi delegáció. Miként látja, milyen
együttműködések valósulhatnak meg
a jövőben a nemzetközi szintéren?
Az évek során több aktív és működő
kapcsolatot sikerült kialakítanunk a
testvérvárosi együttműködések területén. Ezek közül is kiemelkedik a német

A számos beruházás során ott a megújult piac is.
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és holland partnertelepülésekkel ápolt
kapcsolat. Eddig főként kulturális téren sikerült együttműködnünk, folyamatosan keressük azonban azokat a
további kapcsolódási pontokat, amelyek mentén újabb és újabb impulzusokat tudunk generálni a közös projektek
terén. Ennek egyik kiindulópontja volt
az a Körmenden, júniusban megrendezett nagyszabású konferencia, amelynek témája az országhatárokon átnyúló együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása volt. Nem titkolt célunk
ugyanis, hogy olyan együttműködéseket alakítsunk ki, amelyek olyan közös,
minden települést érintő témákon
nyugszanak, mint például az ifjúsági
korosztály helyzete, vagy éppen a megújuló energiaforrások kérdésköre. Ez
vezérelt minket akkor is, amikor partnereinkkel közösen nekiálltunk kidolgozni azt az pályázatot, amelyet az
Európai Bizottság által kiírt Európa a
Polgárokért programra nyújtottunk
be. A pályázó Körmend mellett, ebben
partnerként szerepel Muraszombat,
Güssing, Kranenburg, valamint
Groesbeek települése is. Látható tehát,
hogy milyen széles spektrumon mozgunk, akkor, amikor a város nemzetközi együttműködéseiről beszélünk. A
hosszadalmas előkészítő munka során
kialakítottuk azokat az irányvonalakat és meghatároztuk azokat a témákat, amelyek egyrészt minden települést érintenek, másrészt pedig alkalmasak arra, hogy az európai dimenziót
is megjelenítsék. Így jutottunk arra a
döntésre, hogy a projekt középpontjába
az ifjúsági korosztályt helyezzük.
Egész pontosan azt, hogy ez a társadalmi csoport miként tudja kivenni a részét, az európai társadalmakat érintő
problémák megoldásából. Most bizonyára többen felteszik magukban azt a
kérdést, hogy ennek az egésznek milyen gyakorlati haszna lesz, mivel fog
ez a projekt hozzájárulni a város fejlődéséhez? Erre az a válaszom, hogy sokszor nem csak a kézzel fogható produktumok viszik előre egy település fejlődését, hanem azok a szellemi termékek
is, amelyek az egymástól tanulás, az
egymás jó gyakorlatainak megismerése során „jönnek létre”. Később ugyanis ezekből lesznek aztán a kézzelfogható eredmények. Mindent összevetve
úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk
arra, hogy egy ilyen kisváros, mint
Körmend, ilyen minőségű és mennyiségű nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. A jövőben pedig azért kell dolgoznunk, hogy ezeket a kapcsolatokat tovább ápoljuk, tovább bővítsük és, hogy
olyan új szereplőket tudjunk bevonni
ezekbe az együttműködésekbe, melyek
bővítik a város lehetőségeit a kultúra, a
sport, a turizmus, vagy éppen az ifjúságpolitika területén.
n pome
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Gangesz, Lloyd kávézó és Utolsó garas – A hangulatos város kellékei voltak

Amikor minden este húzta a cigányzenekar – Örömlányok az éjszakában
Nem akármilyen élet volt Körmenden száz-kétszáz évvel
ezelőtt! Megannyi fogadó, vendéglő és kocsma állta a
vendégek rohamát. Szálláshelyből sem volt hiány, főleg,
miután beindultak a rendszeres postakocsijáratok, amelyeknél Körmend közlekedési csomópontnak számított. Számos
egység mára teljesen eltűnt a föld színéről, de akad pár, ami
mai is létezik, sőt, működik.
A hajdanvolt vendéglátóhelyekről a köny vtár olvasótermében
bukkantunk egy igen részletes tanulmányra. A Körmendi Fig yelő
Könyvek 12. számában, 2011-ben
jelent meg Farkas József írása A
körmendi vendéglátásról, vendégfogadók, kocsmák, kávéházak,
szállodák és egyebek címmel. Ezt
felhasználva született ez a cikk.
Ahogy Farkas József írja a bevezetőben, „Körmend történetének,
ha nem is nélkülözhetetlen, de
szerves része volt egykor és ma is
az érkező idegen hosszabb-rövi-

debb ideig tartó itt tartása, elhelyezése, ellátása. Ma azt mondanánk, vendégforgalma. Erre a célra egykor is és ma is külön családok vagy szervezetek vállalkoztak
és láttak el a város vag y épp az
ország számára is fontos feladatokat. (…) a közlekedés még nem volt
olyan gyors, nem volt vasút és gépjármű, íg y az emberek kénytelenek voltak több időt az ilyen helyváltoztatási igényre fordítani, ezzel együtt rászorulni idegen személyek szolgálataira. Így alakult
ki aztán maga a vendéglátás.”

A mai Korona étterem a Rákóczi
és Hunyadi utcák sarkán a legrégebbi olyan vendéglátóhely, amely
ma is áll, és mai is ilyen funkciót
lát el. Az épületben már a XIX.
században működött fogadó, de
még igen szerény formában. Mai
formáját 1860-ban nyerte el az
épület, amikor a Batthyányak átépíttették: a földszinten egy nagy
étterem és egy kávéház kapott helyet, az emeleten pedig szállodaszobákat alakítottak ki. A kávéház feletti részre került egy színházterem, amelyben vándortársulatok és helyi műkedvelő színjátszók egyaránt tartottak előadásokat. Persze, mai szemmel nézve
még ebben a korszakban sem volt
túl fényes hely a Korona: pottyantós árnyékszékek, fürdőszoba helyett mosdótálak álltak a vendégek rendelkezésére. A kiegyezés
után igen forgalmas hely lett a fogadó, előtte volt a postakocsik
megállóhelye. A bérlők g yakorta
cserélték eg ymást, és mindenki
újítani akart, volt, aki kuglipályát
épített az udvarra, és volt, aki önálló gázfejlesztőt, hogy a gázvilágítással nyűgözhesse le a petróleumlámpák fényéhez szokott szemeket. (Nem sokkal később aztán
Körmendre is megérkezett a villanyvilágítás.)
A Pince borozó, régen Lloyd kávéház története is több száz évre
nyúlik vissza. A XVII-XVIII. században épült uradalmi kocsmának a régi zsúptetős épület, ami
1820-ban leégett. Ami megmaradt,
azt az alatta levő pincével együtt a
hercegség eladta. Az új tulajdonos
egy Pressburger nevű kereskedő
lett. Az ő idejében alakították ki a
kávéházat, Júlia nevű lánya vezet-

te elsőként, és hamar népszerű
hely lett Körmenden. A századforduló környékén számos újdonsággal rukkoltak elő az aktuális kávéházasok itt: volt mozi, liliputi
társulat, vak zenekar, állítólag
örömlányok is.
A ház alatti hatalmas pincét
italraktárnak használták mindig
is. A második világháború végén
érkező oroszoknak is eg yik első
dolguk lett volna, hogy kifosszák a
készletet. Nem jártak sikerrel.
Farkas József tanulmányát idézve, „megelőzték őket a németek és
a jó körmendiek”.
A Halászcsárda története körülbelül kétszáz éve kezdődött. A
XIX. század első harmadában vette meg a telket egy körmendi építész, bizonyos Leithner úr, hog y
vendéglőt építsen ide. Ez nem sokkal azt követően történt, hogy az
addig itt álló vámház leégett. Ekkor már állt a híd, és főleg vásárnapokon jó forgalmat lehetett bonyolítani az asztaloknál is. Az állami üzemeltetés korszakában is
meg tudta tartani a színvonalat a
Halászcsárda (avag y Gangesz).
Hosszú ideig a vendéglős családból származó Stojcsics Sándor volt
a vezetője, akinek magával hozott
tapasztalata biztosította a minőséget. „Ehhez járult hozzá az akkor még halbő Rába is”, jegyzi meg
a tanulmány szerzője, „ahonnan
sok nagyméretű halat fogtak ki és
erre vevő volt a csárda. Az a kor
szokása volt, hogy amikor egy nagyobb harcsát (főleg ez jelentette a
nagy fogást) vásároltak meg a szerencsés horgásztól, körbetelefonálták a jobb vendégeket a halvacsora lehetőségével. Hát ez majdnem békebeli módszert jelentett a

szocialista időben is. Hiába, jó vezető tudja, hogyan kell a vendéget
megfogni. Volt is a boltnak forgalma, sőt, eg y törzsközönsége is,
akik íg y is nevezték magukat,
hogy a Gangesz-fiúk.”
Ha már csárda: a Berki sem mai
g yerek, az 1800-as évek végén
Utólsó-garas néven volt ismert.
Vásárokba igyekvők és vadászgató úri társaságok körében igen
kedvelt hely volt. Ez az épület sem
úszta meg a tüzet: 1911-ben gyulladt ki a zsúptető, de még idejében
eloltották, így a tetőn kívül mást
nem ért kár. Azért utána inkább
már cseréppel fedték le a csárdát.
A legrégebbi körmendi vendéglőt hiába keresnénk ma vendéglátós címtárakban. A Sörházról van
szó, amelynek helyén ma a Kölcsey
Általános Iskola működik. Eg y
funkcióját vesztett, hajdani erődítményt átalakítva a Batthyány család uradalmi szesz- és serfőzdéje
működött itt. Ez a tevékenység
már a távolabbi értékesítéssel is jó
bevételt hozott, de még inkább fellendült a forgalom, amikor a helybeni fog yasztásra is lehetőség
nyílt. Ez a XVIII. század közepén
történt, újabb épületrészt húztak
fel, és megnyílt a Sörház, ami abban az időben a legnagyobb kocsma volt Körmenden.
Száz év vel később már arról
szóltak a híradások, hog y eg ymást követték itt a különféle bálok, ünnepségek és mulatságok –
olykor bizony verekedéssel ért véget néhány korabeli buli, a huszárok össze-összekülönböztek a helyi fiatalsággal. Az 1800-as évek
végére nagyon lepusztulttá vált a
hely, és mivel ezzel egy időben merült fel a városvezetésben egy új
iskola építésének ötlete, egy másik vendéglő, a Rózsa tulajdonosa,
Hacker János vette át a bérletet,
némi spekulációs célzattal. Bejött
neki, a hercegség eladta a telket
mindenestül a városnak, Hacker
pedig megkapta a kárpótlást, az
épületet meg lebontották, hogy helyén megépülhessen a polgári iskola.
Ez a fentebb említett Rózsa sem
áll már ma. A Rákóczi és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében működött eg ykor, de akkor
még az utca nyomvonala is más
volt. Földszintes, magastetős épület volt, mindkét utcából volt nagy
kapuszínes bejárata. A Rózsa sem

csak egyszerű étkezde volt, nagy
rendezvényteremmel, szállodai
szobákkal is rendelkezett. Volt istálló, kocsiszín, kerthelyiség, kétpályás kuglizó. Hacker János
1890-ben nyitotta meg, és ő maga
üzemeltette 23 esztendőn keresztül.
Nagy élet volt itt a XX. század
elején. A városba látogató vándormozisok sikerén felbuzdulva Hacker saját moziberendezést vásárolt, amivel előbb a vendéglőben
vetített, majd 1912-ben felépítette
mellette az Uránia filmszínházat,
amelynek még a hercegi család is
csodájára járt. A tulaj ekkor bérbe
adta a Rózsát, majd tíz évvel később visszatért, és maga vezette
ismét, egészen 1931-ig, amikor
visszavonult.
A pinkamindszenti Gáspár Sándor személyében érkezett az új tulajdonos, tőle vették el 1945-ben.
(Német származása miatt kitelepítésre is ítélték.) Kellett az épület
az új uraknak: ez lett akkor a kommunista pártház. Aztán mikor átépítették a Rákóczi utcát, az egészet lebontották.
Kocsma volt egykor a mai rendőrkapitányság helyén is, mégpedig a Turul. A földszintes épület
homlokzatán széttárt szárnyú,
műkőből készült turulmadár ült. A
Turulnak nem voltak kiadó szobái, úgy ítélték meg, hogy túl közel
van a Koronához, nem éri meg a
beruházást. Kerthely iségében
nyáron minden este húzta a cigányzenekar, a vendégek betonozott tánctéren rophatták. Az egység hamar népszerű lett 1911-es
megnyitását követően, köszönhetően mindezeknek, illetve kifogástalan konyhájának és borának.
Miután 1936-ban az Amerikából
hazatért Péter István tulajdonába
került a vendéglő, ide helyezte
székhelyét a körmendi vadásztársaság, és igényeiknek megfelelően
nagyszerű vadételekkel bővült az
étlap, ami jelentősen megdobta a
forgalmat.
Akad még nagyvad a palettán:
az 1900-as évek elején a Kárner
család (régóta vendéglősök) épített eg y vendéglőt a mai Mátyás
király, akkor Kép utca és a Fő utca
sarkán. Ez a hely is hamar népszerűvé vált, de jó bornak is kell a cégér jelszóval, Oroszlánnak keresztelték el, és meg rendelték a
cégtéblát is, oroszlánnal. A festés

történetét is megírta Farkas József: „A kor nag y mókamestere,
Bisitz festő készítette a reklámot,
s megkérdezte a tulajdonostól,
hogy lánccal vagy lánc nélkül kéri-e a festményt. Aki aztán a lánc
nélkülit választotta, lévén az sokkal olcsóbb. Viszont az első nagy
zápor a cég tábláról lemosta az
oroszlánt, ami miatt a megrendelő
reklamált, amire az volt a mester
válasza, hogy ha lánc nélkül kérte
az oroszlánt, hát ne csodálkozzon
azon, ha az megszökött!” Bisitz
persze megfestette újra. A kocsmát már rég lebontották, de az
anekdota fennmaradt...
Róza varroda fedőnévvel működött több évtizeden keresztül a
bordélyház a Bástya utca nyugati
végén. Bár a környékbeliek folyamatosan tiltakoztak a városnál a
kupleráj működése ellen, valahogy
a hatóságok szemet hunytak az állandó panaszkodás felett. Talán
az illetékesek is a vendégkörhöz
tartoztak, ki tudja? És a panaszkodás hag yján, de hivatalosan
tényleg varrodaként volt nyilván-

tartva. 30 évnyi viaskodás után
záratták be a piros lámpás házat
végül, az 1920-es évek elején.
Könnyű erkölcsű hölgyek persze
máshol és más korszakban is
akadtak a körmendi éjszakában.
Ott volt például Kardos Györg y
vendéglője, amelyet az 1930-as
évek végén épített a Deák Ferenc
utcában, és a Magyar Csárda nevet viselte. 39-ben Tirol-kert néven megnyitotta mellé a kerthelyiséget is. Kardos a háborús évek
alatt merész újítást vezetett be: az
élőzenét nem csak a hagyományos
cigányzenekar szolgáltatta, de
szerződtetett eg y jazzbandát is.
Hát ennek az együttesnek a dobosa eg y „hölg y” volt, aki a műsor
befejeztével a megfelelő díjazás
ellenében egyéb szolgáltatásokkal
is állt a férfi vendégek rendelkezésére…
A kommunista időkben aztán a
Kardos család elhagyta Körmendet, a vendéglőben előbb orosz
tisztek rendezkedtek be, majd bérlakásokat alakítottak ki.
n rózsa melinda
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Huszonnégy műalkotás díszíti a várost - Kossuth Ferenc: áll a szobor, él az emlék

A köztéri szobrok több évszázados üzenete ma is célba ér
Körmenden a város méreteihez képest nagy számban találhatók köztéri szobrok, szám szerint huszonnégy alkotással találkozhatunk, főleg a belvárosban. A szobrok közül a források
szerint a legrégebbi a Rába-híd szomszédságában található
Nepomuki Szent János szobor, a legújabb a Gazdabolt előtt
felállított mellszobor, amely Batthyány Fülöpöt, a neves történelmi család tagját ábrázolja.
A városban az emléktáblák, emlékkövek, a Holokauszt kapu és a
kopjafa nélkül huszonnégy köztéri
szobor található, ebből tizenhét
koncentráltan a belvárosban, hét a
település más pontjain. Ez a számadat igazából akkor pontos, ha a
várkapun látható két Herkules
szobrot egynek számítjuk. A férfias erőt meg testesítő Herkules
szobrok a kastélykert déli kapuját
vigyázzák, s állítólag valamikor az
1880-as években kerültek mostani
helyükre, akkor, amikor az északi
kapunál a Batthyány család kőből
faragott címerét helyezték el.
A köztéri alkotások többségét a belvárosban, főként a Batthyány kastély
környékén és annak kertjében állították fel. Ez nem véletlen. Több, összesen tíz szobor köthető a családhoz,
ezek vagy a híres főúri família megrendelésére készültek, vagy a család
valamely tagját ábrázolják.
A régebbi szobrok közül való a
Kybele, amely fej és végtag nélküli
későbarokk töredék, ez az alkotás
a Batthyány kastély északi kertjében, a narancsházak mellett látható. A Várkertben található két páros szobor is a korábbi időkből,
mindkettő Martin Fischer bécsi

akadémiai szobrászművész alkotása. A Vertumnus és Pomona párost
fehér margitbányai mészkőből faragta a szobrász, amely a kései barokk és a klasszicizmus jegyeit is
magán hordozza. A Zephírus és
Flóra kettős nehezen bírta a századok viszontagságait, rombolását,
pusztítását. Csak a talapzat töredékei maradtak meg, a szoborpárost Illés Antal szobrászművész
alkotta újra. Bár kevés dokumentum állt rendelkezésre a rekonstrukcióhoz, a művész kiválóan megoldotta a feladatot. Az esőt hozó
nyugati szél istene Zephírus és a
rómaiak virágistennője Flóra harmonikus egészet képez.
A város legrégebbi szobra a Nepomuki Szent János szobor a Körmendet kettészelő Rába folyó partján található. A vízen járók védőszentjét ábrázoló szobor a források
szerint 1774-ből való, ekkor szentelte föl a Batthyány család és Salamon István körmendi plébános. A
klasszicista stílusú oszlopokkal
körülvett, rézkupolával fedett szobor az új híd elkészülte után került
mostani helyére.
A köztéri szobrok közül a legkisebb az Anya gyermekkel, amely
Gömbös László alkotása és a Gyermekorvosi rendelő előtt található.
A legnag yobb Kisfaludi Stróbl
Zsigmond első világháborús emlékműve, amely a pályaudvar szomszédságában áll. A szobor elkészülését az ipartestület ifjú tagjai is
támogatták annak idején, s bár
már 1919-ben döntöttek róla, csak
jóval később 1927. októberében
avatták fel. Igaz, akkor nagy ünnepség és felhajtás övezte a nagyméretű szobor avatását.
Ha a városban található köztéri
szobrok jelenlegi értékét tekintjük,
akkor a legnagyobb pénzbeli értéke a már említett Vertumnus és
Pomona szoborpárosnak van. Az
alkotások közül legnehezebben a
Kossuth szoborra jött össze a pénz.
A 19. század neves történelmi alak-

ját ábrázoló szobor most a Szabadság teret díszíti. Nem csak azért
érdekes, mert a körmendiek sokat
áldoztak felállítására, hanem azért
is, mert az átadás körülményei sem
volta k m i nden naposa k. A z
1848/1849-es események után szinte azonnal elkezdődött az emlékezés, és ez a múlt iránti tisztelet az
évek során csak fokozódott. Kossuth Lajos kultusza már életében
elkezdődött, halála után pedig országosan több szobrot emeltek a
tiszteletére és utcákat kereszteltek
el róla. Ez a Kossuth kultusz Körmendet sem kerülte el, 1896-ban
utcát neveztek el róla, a századforduló környékén pedig arról határoztak a városlakók, hogy szobrot
emelnek a nagy Kossuth tiszteletére. Az anyagiak előteremtésére
több erőt mozgósítottak, szoborbizottság is alakult. A forradalom
kormányzóját ábrázoló szobor elkészítését Horvay János fővárosi
szobrász vállalta, akinek nagy rutinja volt a Kossuth szobrokat illetően, hiszen néhány év lefogása
alatt tizenegy darabot készített. Az
egyes szobrok nagyon hasonlóak,
nem sokban különböznek egymástól, a mester csupán néhány mozzanatot módosított, például a szobor kéztartását, a kard elhelyezését vagy a köpeny rávetését illetően. A körmendi Kossuth szobor
úgynevezett szélnek kitett változat, ezt igazolja Kossuth lobogó köpenye, valamint előreugró hajtincse. A szobor 1907-ben készült el,
ám a szállítás körül egy kis bonyodalom adódott, hiszen az egészala-

kos alkotást tévedésből nem Körmendre, hanem Kőszegre szállították először. A szobrot a hercegi lovarda előtt állították fel végül, és
nagy ünnepség keretében avatták
fel, 1907. október 7-én Kossuth Ferenc jelenlétében, akinek mondatát, miszerint - Áll a szobor, él az
emlék - máig őrzi a történelem.
A Kossuth szobor 1964-ig állt a
lovarda mellett, ekkor szétdarabolták és a Heiszig ház Korona felőli
oldalán állították fel újra. Itt sem
maradt sokáig, hamarosan megint
áthelyezték, mégpedig a városi bí-

róság szecessziós épülete elé. Ma a
szélnek kitett Kossuth szobor a
Szabadság tér dísze, nemzeti ünnepek középpontja.
A városban található szobrok
többségét a Batthyány család fizette, de előfordult az is, hogy a városlakók kezdeményeztek g yűjtést,
vagy az egyház, illetve a hívek álltak egy-egy szobor elkészíttetése
mellé. A hitélethez kapcsolódó alkotások javarészt a Szent Erzsébet
plébániatemplom körül találhatók,
ilyen például a Jó pásztor elnevezésű szobor, és párja, amely Szent
Istvánt és Boldog Gizellát ábrázolja. Előbbi Kiss Sándor alkotása, és
II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatásának emlékére
készült, utóbbi Lesenyei Márta
keze munkáját dicséri.
A katolikus templom közelében
egy nagyobb méretű, történelmi
szobrot is felállítottak, ez IV. Béla
királyt ábrázolja. Azt az uralkodót,
akit második honalapítónak is neveznek, hiszen a tatárjárás után
újjáépítette az országot. IV. Béla
Körmend szempontjából is rendkívül jelentős személy, hiszen ő adott
kiváltságlevelet a városnak 1244ben. A IV. Béla királyt megörökítő
szobrot Párkányi Péter készítette,
és 1994-ben, a várossá nyilvánítás
750. évfordulóján avatták fel.
Ha a történelmi vonatkozású
szobrok vonalán haladunk tovább,

akkor mindenképpen említésre
méltó a legújabb, 2013-ban felállított alkotás, amely Batthyány Fülöp herceget ábrázolja. Lantos
Györgyi szobrászművész szigorú
szemekkel, figyelő helyzetben ábrázolja Fülöp herceget. Ilyen szempontból a szobor elhelyezése kitűnő, hiszen a Batthyány család mecénás tagja rajta tartja a szemét a
városon. A herceg egyébként nem
Körmenden, hanem Bécsben élt, de
jelentős mértékben hozzájárult a
Körmendet máig meghatározó városkép kialakításához. Nem utolsósorban bőkezű adakozó is volt, a
reformkor idején Széchenyi István
után a második legnagyobb összeget ajánlotta fel az akadémia megalapítására.
A körmendi köztéri szobrok többsége jó állapotban van, nemrégiben
restaurálták a Kossuth szobrot és a
Szabadság tér közepén található
Immaculatát. A legrosszabb állapotban talán az első világháborús
emlékmű van, erre ráférne a felújítás.
Nem csak az idő, hanem rongáló
emberi kezek is hozzájárultak ahhoz, hogy néhány szobor már nem
teljesen eredeti formájában pompázik. A vártkertben található,
már említett Zephírus és Flóra kettőst például újra el kellett készíteni
korábbi források alapján, mert a
szovjet katonák tönkretették. Az

égbe nyúló, szintén a kastélykertben található Obeliszk pelikánjaira célbalőttek, az Immaculata puttóját szétlőtték, és könnyen lehet,
hogy a várkaput őrző egyik Herkules szoborban is ők tettek kárt.
A városi köztéri szobrok felállítása szinte mindig összefogással
valósult meg, igaz több alkotás a
Batthyány család nevéhez köthető.
A Körmendhez ezer szállal kapcsolódó történelmi család tagjai közül
a boldoggá avatott hercegorvosra,
Dr. Batthyány-Strattmann Lászlóra több szobor, sőt tábla is emlékeztet. Az egyik ilyen a Batthyány kastély udvarán áll, a másik a Szent
Lászlóról elnevezett kistemplomnál. Előbbi egész alakos, utóbbi
mellszobor, mindkettőt Lesenyei
Márta készítette.
A teljesség igénye nélkül mutattunk be néhány szobrot, amelyek
évszázadon ívelnek át, régi történelmi időkről mesélnek. Nem csak

azért, mert egy történelmi korhoz,
nagysághoz kötődnek vagy éppen
a vallási élet meghatározó alakját
mutatják be, hanem azért is, mert
itt járunk közöttük és felfedezhetjük több évszázad alkotómunkáját,
egyedi jegyeit.
Az meg külön örvendetes, hogy
több olyan alkotó is van, aki körmendi születésű, és méltán lehet rá
büszke a város. Az egyik ilyen Horváth Róbert, aki az Olcsai téren felállított Millenniumi emlékművet
készítette. De meg kell említeni
Olcsai-Kiss Zoltánt is, aki bár nem
Körmenden, hanem Szalafőn született, több szobrot is készített a város számára, például az Olvasó
lányt vagy a Halas szökőkutat. Reméljük, hogy a jövőben csak gyarapodik a körmendi alkotók tábora,
és néhány évtized vagy évszázad
múlva rájuk is emlékezhetnek majd
n Tóth Judit
a városlakók. 
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Dr. Déri Miklós sokat tett a két nép egyre szélesebb körű kapcsolataiért

Bélyegek, fényképek és dokumentumok Vietnámról
Dr. Déri Miklós nyugállományú alezredes, egykori katonai
ügyész vietnámi gyűjteményéből nyílt kiállítás a viszáki kultúrházban. Az ismerős és ismeretlen Vietnám című tárlaton
a nehéz sorsú ország történelmének szinte minden korszaka az érdeklődők elé tárul.
Egy impozáns épületben, a tavasszal átadott viszáki kultúrházban nyílt meg az a kiállítás, amelynek anyagát hosszú évtizedek alatt
gyűjtötte össze dr. Déri Miklós. Az
egykori katonai ügyész 1973-ban
maga is részt vett a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság égisze alatt a vietnámi stabilitás ellenőrzésében, és az elmúlt esztendőkben többször járt Vietnámban.
A kiállított anyag - amely a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság és a Körmendi Városi
Bélyeggyűjtő Kör közreműködésével jött létre - meglehetősen sokoldalú. A bélyegek mellett fényképek, újságcikkek, illetve vietnámi
papírpénzek és érmék is láthatók.
A legrégebbi bélyeg az 1880-as
évekből származik, és van köztük
olyan is, amelyikért nem pénzzel,
hanem terménnyel, rizzsel kellett
fizetni. A fényképek felidézik többek között a vietnámi háborúk
pusztítását, és bemutatják az ottaniak élettereit, így a pálmafák között felépített nádtetős cölöpházakat. Emellett a vietnamiak mindennapjait, jellegzetes munkáit,
például a rizsbetakarítást, a halá-

szatot és az aratást is felfedezhetjük a fotókon.
A kiállítás megnyitóján Avas József, Viszák polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a mai globalizált világban
különösen fontos, hogy megismerjük más népek kulturális és szellemi hagyományait. Ez Vietnam tekintetében különösen igaz, hiszen
az ország történelme közel négyezer évre tekint vissza. Izgalommal és vegyes kíváncsisággal fedezzük fel újra a napjainkban 91
milliót számláló fiatal és dinamikus Vietnamot, az ASEAN közösség megbecsült tagját. Van, amiben
segíthetünk, s legalább annyit tanulhatunk is tőlük – mondta Avas
József. A polgármester azt is kiemelte, hogy a Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltásának
70. évfordulója alkalmából rendezett tárlat nagy jelentőségű a település életében. Nem csak a kiállított anyag miatt, hanem azért is,
mert nem mindennapos esemény a
falu életében, hogy nagykövet érkezik Viszákra.
A megnyitón dr. Nguyen Thanh
Tuan, a Vietnámi Szocialista Köztársaság magyarországi rendkívüli

és meghatalmazott nagykövete arról beszélt, hogy számára rendkívül
fontosak a diplomáciai kapcsolatok.
Éppen ezért próbál eleget tenni
minden meghívásnak, és a nagyobb
városok mellett szívesen látogat el
kisebb vidéki településekre is. A
nagykövet emlékeztetett Vietnám
nehéz sorsára, a háborúkra, a megpróbáltatásokra és az azt követő
talpraállásra.
Dr. Bocz László nyugalmazott altábornagy, a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnöke is részt vett a
megnyitón. Elmondta, hogy 1973ban katonaként szolgált az országban, és azóta többször elutazott Vietnámba. Véleménye szerint az ország
az elmúlt negyven évben óriási válto-

záson ment keresztül, fejlődése példaértékű, így mára Dél-Kelet Ázsia
meghatározó térsége lett. Dr. Bocz
László kiemelte dr. Déri Miklós meghatározó tevékenységét a magyarvietnámi kapcsolatokat illetően. Nélküle nem létezne ez az aprólékos és
időigényes munkával összeállított
anyag, és nem lenne ilyen erős a két
ország közötti kapocs. Nem véletlen,
hogy Miki bácsiként ismeri mindenki, diplomáciai és baráti körökben
egyaránt – mondta.
A kiállítás megnyitójára szép
számú közönség gyűlt össze, közel
százan, többen közülük Vietnámot
képviselték és a nagykövettel érn t.j.
keztek a vasi településre.


Fotók: a szerző
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Herendi porcelánok a kastélyban még néhány hétig
Október végéig látható a Batthyány kastély dísztermében
az Érzékek érintése című tárlat, amely a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. legszebb darabjait mutatja be. A kiállított
anyagban több olyan porcelán is látható, amelyek a neves
történelmi família, a Batthyányk megrendelésére készültek, a
legrégebbiek még a reformkor idején.
Az elmúlt néhány hónapban több
ezren látták a díszteremben kiállított herendi porcelánokat. Aki eddig
lemaradt, az még október 31-ig megtekintheti az impozáns tárlatot. A
több száz darabos gyűjteményben
az étkészletek mellett úri kellékek is
láthatók, például pecsétnyomók, ékszertartók, amelyek neves családokhoz köthetők. A kiállításban felfedezhető többek között a virágos,
mértékletességet sugárzó Apponyiminta vagy a színpompás madarakat ábrázoló Rothschild motívum is.
A tárlatban kiemelt szerepet kapott

a Viktória mintás étkészlet, amelynek díszítése a legrégebbiek közül
való, szinte egyidős a herendi porcelánokkal.
A kiállított anyagból természetesen nem hiányozhat a Batthyány
minta sem. Ez egy nemesen egyszerű minta: stilizált levelek és apró virágok aranyozott motívumai láthatók a hófehér porcelánokon, amelyeken aranyozott és kobaltkék kontúrcsík fut végig. A sima bordűrt három
nagyobb levélmotívum és a közöttük
elhelyezkedő két-két kisebb virág
díszíti. A minta gróf Batthyány La-

jos későbbi miniszterelnök részére
készült, és az 1842-es Iparmű Kiállításon érmet nyert.
A Batthyány család hercegi ága
elsősorban japán, kínai, meisseni és
bécsi mesterek porcelánjait gyűjtötte, de egy 1915-ös összeírásban szerepelt két fedővel ellátott alacsony
tál, amelyet régi herendi porcelánként neveztek meg. A hercegi ággal
ellentétben a grófi ág igencsak sok
herendit rendelt, a nők közül gróf
Batthyány Artúrné, Batthyány
Emma grófnő, Batthyány Antónia
grófnő, gróf Batthyány Gézáné is vásárolt a manufaktúrából, csakúgy,
mint a férfiak közül gróf Batthyány
Elemér vagy gróf Batthyány Zsigmond.

A körmendi kastélyban egyébként a Batthyányak nemzetsége
című állandó kiállításban szerepel
néhány herendi porcelán – egy kávéscsésze, egy teáscsésze, egy cukortartó, egy váza és egy bonbontartó –, amelyek bármikor megtekinthetők.
A Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. A cég által készített egyedi termékek világszerte
ismertek és nagy értéket képviselnek. A manufaktúra a tradíció és az
innováció eg yensúlyát valósítja
meg, így lehet a 19. századi herendi
hagyományokat a 21. század világába átörökíteni.  n t.j.


Fotók: Jámbori Tamás

Új színes bútorok a Kölcsey iskola ebédlőjében
Nemrégiben megújultak a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ebédlőjének bútorai. A régi asztalok és székek cseréjét a szülői szervezet kezdeményezte, a beruházás
közel kétmillió forintba került.
Az új bútorok ünnepélyes átadásán Mészáros Árpád, az intézmény
igazgatója elmondta, hogy az elhasználódott, régi berendezések
cseréje időszerű volt, ezért is örült
a szülői szervezet ötletének. Az új,
színes székek mintegy másfél millió forintba kerültek, amelyet teljes
egészében a szülői szervezet finanszírozott. Az ebédlőasztalok az
A.H. Universal-Bau Kft. jóvoltából
újultak meg, a vasalatokat ezekhez
is a szülő szervezet vásárolta meg,
mintegy 40 ezer forint értékben.

Honfi-Kovács Tímea, a szülői
szervezet vezetője elmondta, hogy
fő bevételük az évente megrende-

zendő jótékonysági bálból gyűlik
össze. A pénzt az iskola javára fordítják, korábban udvari játékokat

vásároltak, most az ebédlőbútorok
cseréjét támogatták. Az elmúlt
években tavaszi süteményvásárt is
rendeztek, saját készítésű finomságokból, amelynek bevételét a diáknapi programokra ajánlották fel.
További terveik is vannak, amelyekkel elsősorban az iskola eszközeinek fejlesztését, megújítását célozzák meg.
Az átadáson részt vett Tátrai István, a Sodexo Magyarország Kft.
üzemeltetési igazgatója és Varga
Ágnes területi vezetői is. A cég két
évtizede működteti az iskolai konyhát, amelynek ízletes és változatos
ételeit nem csak a diákok fogyasztják szívesen, hanem a városban
élők közül is sokan befizetnek a
menzára.  n t.j.


Fotó: Jámbori Tamás
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Bizonyítékokat is hozott a kulturális műhely előadója

Módosult a szakképzési törvény, az iskola neve és fenntartója

Kedvező változások a Rázsó szakközépiskolában
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre
Szakközépiskolája és Szakiskolája – ez az új és pontos neve
az iskolának, amelyet kedvezően érintett a szakképzési
törvény július elsején életbe lépett módosítása. A változásokról Varga Zoltánné igazgatónőt kérdeztük.
A középiskola fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium lett 2015.
július elsejétől, amikor életbe lépett
a szakképzési törvény módosítása.
Országosan 44, Vas megyében két
szakképzési centrum jött létre. Az
egyik a szolgáltatói, a másik a műszaki képzést nyújtó intézményeket
fogja össze. A „Rázsó” hét másik
szakképző intézménnyel együtt a
Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrumhoz tartozik tagintézményként. Ez azt jelenti, hogy az iskola
önálló jogkörrel bír, bizonyos munkáltatói jogok, a költségvetés, a gazdálkodás a centrumhoz került. Emiatt változott az intézmény neve is:
Szombathelyi Műszaki Szakképzési
Centrum Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája.
- Az átállás problémamentesen lezajlott. A diákok maximum annyit
érzékeltek, hogy hosszabb lett az iskola neve – mondta el Varga Zoltánné igazgatónő. - Hozzáfűzte, hogy a
változás kedvező, mert teljesen
szakképzéscentrikus. Szorosabb
együttműködést biztosít, hiszen a
hasonló profilú nyolc intézményt jobban tudja segíteni a centrum pedagógiai, szakmai területen és felsze-

reltségben egyaránt. Megyei szinten
racionálisabb lesz a szakmák eloszlása, rugalmasabban tudnak igazodni a munkaerőpiac igényeihez.
A szakképzési törvény módosítása egyéb kedvező változásokat is
hozott. Ezek közé sorolható, hogy
gyakorlati oktatásvezetői státus�szal bővült az iskola vezetősége. Ezt
a feladatot Kozorics István látja el, a
nevelési igazgatóhelyettes Lőrincz
László, a szakmai területen pedig
Bősze Zoltánné segíti a vezetői
munkát. Így arányosabban oszthatók el a feladatok. További előny,
hogy 25 évre tolták ki a nappali
rendszerű képzésben résztvevők
korhatárát. Ezáltal több diáknak
lesz lehetősége arra, hogy szakmát
szerezzen, akkor is, ha az általános
vagy a középiskolai tanulmányai
alatt évet veszített.
- A rövidtávú fő feladat pedig a felnőttoktatás február első hetére tervezett bevezetése – hangsúlyozta az
igazgatónő. - A második szakma ingyenes megszerzésére is a szakképzési törvény módosításával lett lehetőség. Felnőttoktatásra azok jelentkezhetnek, akik a 25. életévüket betöltötték, rendelkeznek szakmával

vagy érettségivel, vagy akár diplomával is, avagy olyanok, akik a régi
rendszerű szakmunkásképzőben a
10. osztályt elvégezték. A két éves
esti képzés hetente két délutánt vagy
egy hétvégét vesz igénybe. Lehetőség van érettségire épülő szakképesítés vagy szakiskolai OKJ-s végzettség megszerzésére. Ráadásul
keresztfélévben is indítható, iskolarendszerű képzésről beszélünk. Így
megfelelő számú jelentkező esetén
február elején elindulhat az iskola
képzési profiljához illeszkedve az
érettségire épülő logisztikai ügyintéző képzés, valamint az asztalos,
kárpitos, eladó, ipari gépész szakmák oktatása. A munkaerő-piac igé-

nyeihez igazodva tervezzük a hegesztő szakma oktatását is. Azoknak a jelentkezését várjuk, akik
szeretnének egy második piacképes
szakmát szerezni, nem tudnak elhelyezkedni, esetleg átképzésre van
szükségük. A kizárólag szakmai jellegű elméleti és gyakorlati képzésben résztvevők tanulói jogviszonyba
kerülnek, diákigazolványt kapnak.
Az igazgatónő arról is beszámolt, hogy az iskola távlati tervei
között szerepel a szakmát adó felnőttoktatás mellett a felnőttképzés
bevezetése is, amely nem szakmát,
hanem részszakképesítést ad a
meghatározott óraszámú, tanfolyami jellegű képzés végén. Elsősorban az idegen nyelv és az informatika oktatásával szeretnék kiaknázni a helyi vállalatok igényeit.
Az új szakképzési törvénnyel a
szakiskolát végzettek középiskolája is elindulhat érettségit adó esti
vagy levelező képzés formájában.
Továbbra is az iskola fő célja a középiskolai képzés erősítése és magas színvonalának biztosítása. A
hetedik, nyolcadik osztályos általános iskolás diákok a „Kisinas-tábor”
keretében október 6-8. között ismerkedhetnek meg a képzési kínálattal.
A pályaválasztásnál vonzóak lehetnek bizonyos szakmák, mint pl. asztalos, ipari gépész - úgynevezett hiányszakmák -, azáltal, hogy államilag finanszírozott, ösztöndíjas képzéssel sajátíthatók el.
 n Takács Marietta

Rápli Pál városi főépítész kiállítása a Vitalitas Galériában
A Vas Megyei Építész Kamara és
a Vitalitas Galéria közös rendezvényeként nyílt meg szeptember 18án Rápli Pál építészmérnök kiállítása . A tárlatot Somlósi Lajos fotóművész, geobiológus ajánlotta a
galériát megtöltő szép számú közönség figyelmébe. A kimondott
szó erejét a muzsika hangjai erősítették Rápli Róbert klarinétművész, a Művészeti Szakközépiskola
igazgatója és fia, Rápli Péter, a
grazi Zeneművészeti Egyetem első
éves növendéke klarinétjátékának
köszönhetően.
Somlósi Lajos elmondta, hog y
Rápli Pál és barátai ahhoz az
eg yetemről 20 évvel ezelőtt kikerült generációhoz tartozna k,
akiknek előadássorozatot tartott,
megmutatva azt, hog y „másként

is lehet” gondolkodni: Még pedig
az anyag-arány elve szerint, ami
annyit tesz, hog y a hely adott
anyagi és szellemi minősége arányos leg yen a megrendelő szellemi minőségével. Ez a nemzedék
épít a szerves kultúra „mag yari
hag yatékának”. Ez a nemzedék
üg yel arra, hog y elégedett leg yen
önmagával, de elégedett leg yen a
megrendelő, a társadalom is. Ez
a nemzedék leszedi a közvécéket,
de a jövő templomainak helyét
fent hag yja zöldterületként. Ez a
nemzedék olyan csendes munkásként dolgozik, amit senki sem lát,
miközben vállalja a nem látható
harmóniateremtést: a szeretet és
a harmónia rezgését, mint a
jantrák, a rezgő- vag y aktív rajzok.

Rápli Pál kissé meghatódva mondott köszönetet azért, hogy az elmúlt 20 évnyi munkájának bemutatására felkérték. Kiállította a megfagyott muzsikát is, azokat az ötleteket, amik az Altus SavariaTervező
Irodában születtek, de nem váltak
valóra. Hiszen meglehetősen ritka
az a pillanat, amikor egy tervből
megvalósulás lesz, azaz a „megfagyott muzsika” életre kel. Megmagyarázta a tervezőiroda elnevezését is. Az altus, alcius latin szó jelentése: feljebb, magasabbra törekvés. Ennek férfi minősége az anyag
vágyakozása a szellemi felé, női
minősége pedig az égi gondolat beférkőzése a szívünkbe. Bejelentette azt is, hogy az iroda nagy változás előtt áll, hiszen a közbeszerzéses, pályázatos, árajánlatos rend-
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szerből kiszáll, de hiszi és vallja,
hogy az építészet személyes bizalmon alapuló kapcsolat eredménye
lehet.
Megköszönte a megjelent mecénásoktól, megbízóktól, polgármesterektől kapott munkákat. Emlékezett Bende Lászlóra, mesterére,
és Csuti Sándorné, Gizi nénire,
hőn szeretett mag yartanárára,
aki megtanította röviden és ékesen szólni, amikor az Édes Anyanyelvünk verseny országos döntőjére felkészítette. Rápli Pál mondandóját Kazinczy Ferenc szavaival zárta:
„Az új miért jobb mint a régi?
– /S a régi mért jobb mint az új?/A
rossz, bár régi, rossz marad:/Az
új, ha új is, jó, ha jó.”
 n Ács Etta

Ősi kapcsolatok Észak-Amerika indiánjaival
Dr. Simon Péter gépészmérnök, mérnök tanár volt a
vendége szeptember 24-én a Körmendi Kulturális Műhely első őszi előadásának. A Mohácsról érkezett előadó
két évtizedet dolgozott Kanadában, ott ismert rá azonosságokra az ott élő indiánok és a magyarság nyelve
és kultúrája között. Előadásán ott szerzett tapasztalatait
osztotta meg hallgatóságával. A rendezvényt Szabó
Ferenc alpolgármester moderálta.
Dr. Simon Péter körmendi előadását azzal kezdte, hogy nagyon örül,
hog y körülnézhetett feleségével
együtt Horvátnádalján, azon a településen, ahonnan Móricz János
származott. Szabó Ferenc kérdésére ismertette azt az immár genetikai vizsgálatokkal is alátámasztott
tényt, hogy Amerika őslakossága
Ázsiából származik. Az első mamutvadászok Kr.e. 9000 körül érkeztek Ázsiából Szibérián keresztül, majd sok ezer évvel az első bevándorlások után a Kr.u. 100 és 1200
között mentek oda az amerikai földrészre tengeri, vízi úton az északamerikai kontinens indiánjai. Miközben újabb és újabb törzsek jöt-

tek, a már ott lévők egyre délebbre
merészkedtek. Népvándorlásuk a
sémita (homoki) népek agresszivitása miatt kezdődött el. A maya naptár évente csak 1/69-ed percet késik, szemben a szökőévet szükségszerűen beiktató Gergely-naptárral
szemben, és egy ősi kinyilatkoztatás miatt pontosan tudták, hogy egy
másik földrészről mikor érkeznek
meg hozzájuk egy távoli nép képviselői. 1492-ben kéthetes váltásokban vörösre festett indiánok (a vörös volt a férfi erő és a termékenység színe) kémlelték az óceánt. A
rézbőrű kifejezés innen származik.
Kolumbusz Izabella királynő javaslatára magyar pálos szerzeteseket

vitt magával, először ők léptek Amerika földjére. Kolumbuszék magasan fejlett civilizációt, városállamokat találtak ott. A szomorú folytatást mindenki ismeri a történelemből. Épp ezért volt meglepő dr. Simon Péternek a szembesülés azzal,
hogy például indián bejárónőjük
értette a lényegét annak, amit feleségével magyarul beszéltek, csak a
kirándulás szó volt teljesen ismeretlen előtte. Kiderült, hogy azért, mert
a nyelvújítás kori szavakat nem ismerte. Kalandos szervezés után elkerült egy olyan helyre, ahol indián
férfiakkal beszélhetett. Mindenkinek döbbenetes volt a felismerés,
hogy értik egymást. Meghívták a
vezetők tanácskozására. Itt a tanácskozás előtt elénekelt a vezetőjük egy áldást kérő éneket. Ezt az
előadó felvette, és előadásán lejátszotta a laptopjáról. A „Megrakják a
tüzet” dallamára a következő szöveget énekelte az indián: „Rakattu
ja dizet, ill ja füsti Hezod, /Wakonda
Dédpa, att mö nek Atonhe! Jelentése
mai magyar nyelven: „Megrakták a
tüzet, száll (illan) a füstje Hozzád –
Nagyszellem Dédapa (Öregisten),

add nekünk Szellemedet!” Dr. Simon Péter a wakonda szó és az
Atonhe szó magyarázatát is részletesen kifejtette, ezt majd meg lehet
tekinteni a youtube-on, mert hamarosan ezt az előadást is feltöltik
oda. Elmondta, hogy Bartók Béla
utolsó nagy álma az indián és a magyar népdal közös eredetének bizonyítása volt. Halála akadályozta
meg ebben. Még más hangfelvételeket is bemutatott, hogy igazolja állításait. Az aztékok voltak egyedül
barbárok, nekik nincs közük a többi
velük kortárs indián néphez.
Dr. Simon a mintegy 150 északamerikai indián nép közül 16-nál
végzett gyűjtést, de mint mondta, ő
nem kutató, nem nyelvész, nem régész, sem néprajzos. Már több könyve is megjelent, legutóbb az „Aki
őelőtte jár” címűt adták ki. Ennek
egyik fejezetének a címe, hogy „Rácsodálkozásaim”, melyben megdöbbenti felismeréseit közli. Ami az
egészet igazán izgalmassá teszi,
hogy egyre több szakterület tudósa
igazolja itthon és külföldön a meglátásait. n Csihar Tamás

Nyelvtanulás angliai úttal a kölcseys diákoknak
Mi az eredményes nyelvtanulás
receptje? Kinek mi? Egyénenként
változó, de azzal egyetérthetünk,
hogy az idegen nyelvi környezet serkentőleg hat. További tudásfokozó,
ha nyelviskolai kurzussal is kiegészül. A felejthetetlen élményt pedig
az utazás és a nevezetességek nyújtják. A receptet már többször alkalmazta Harmincz Timea angoltanár,
az angliai kirándulások lelkes szervezője.
Az idén augusztus 8-20. között ismét megszervezte a már hagyományosnak mondható angliai kirándulást körmendi, zalaegerszegi és
szombathelyi diákok részvételével.
Az út első állomása Brüsszel volt,
majd a franciaországi Dunkerque
következett. Kétnapos buszozás
után érkezett meg a csapat Angliába. Megnézték Stonehenget, ámulatba ejtettt őket a Canterbury katedrális lenyűgöző szépsége, de a fő úti cél
a Devon megyei Barnstaple volt.
A diákok helyi családoknál kaptak
szállást, így bepillantást nyertek az
angolok életmódjába, megkóstolták

a helyi ételeket. Délelőttönként a
SOL helyi nyelviskolában tanultak, a
délutánok pedig kirándulásokkal
teltek. Eljutottak Lynton &
Lynmouth-ba, Exeterbe, Ilfracombe,
Woolacombe és Clovellybe. Az angliai út londoni városnézéssel zárult.

Harmincz Timea tanárnő a kirándulásról szuperlatívuszokban számolt be, mert mind az anyanyelvi
órákat vezető tanárok, mind pedig
az idegenvezetők maximálisan meg
voltak elégedve a diákok nyelvi
szintjével és viselkedésével.

Elmondta, hogy a 45 résztvevő
diák mind motivált és együttműködő
volt, látszott, hogy valóban érdeklődnek az angol emberek életmódja és
kultúrája iránt, és próbálják a legtöbb információt elsajátítani. Jelen
esetben is 3 – a szintjüknek megfelelő - nyelvi csoportban tanulhattak a
diákok a nyelviskolában és délutánonként anyanyelvi idegenvezető által vezetett kirándulásokon ismerhették meg a környék tengerparti
városait, fürödhettek az óceánban,
és kóstolhatták meg a helyi „cream
tea-t” és „fish and chips-et”.
- Örömömre szolgált, hogy ismét
ennyi diáknak nyújtott ez a kirándulás életre szóló élményt, és remélem,
hogy az angol nyelv tanulása iránti
motivációjuk is megnő ezáltal. A kirándulást a jövő évben is szeretném
megszervezni, 2016. augusztus 7-19
között, ezért a város oktatási intézményeinek vezetőivel már felvettem
a kapcsolatot, az érdeklődőknek tájékoztatót tartunk majd az ősz folyamán – árulta el az angoltanárnő.
 n TaMa
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Újabb átadó ünnepség volt a horvátnádaljai sportlétesítményben

Elkészült a fémkerítés a labdarúgó pálya körül
Nagy Gábor, a Körmend VSE Horvátnádalja elnöke és Bebes
István polgármester, valamint Gerencsér Tibor, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség versenyigazgatója avatta fel
szeptember 19-én a sportegyesület futballpályáját körülvevő új fémkerítést. A beruházás megvalósulását ismét TAO-s
pályázat tette lehetővé.
A horvátnádaljai focipálya kerítésének avatása szeptember 19-én
14 órakor kezdődött. Először Nagy
Gábor, a sportegyesület elnöke köszöntötte az érdeklődőket és
mindazokat a vállalkozókat, akik
a kerítés elkészítésében közremű-

ködtek, majd arról beszélt, hog y
2011 óta a magyar kormány döntésének köszönhetően pályázatokat
írnak ki a látvány sportokat űző
eg yesületek számára, íg y a Körmend VSE Horvátnádalja immár
harmadik fejlesztését valósíthatta

meg az öltöző felújítása és az öntözőrendszer kialakítása után.
Bebes István polgármester még a
szalag átvágása előtt elmondta,
hogy Horvátnádalja sportkedvelő
lakosai és a játékosok megérdemlik a futballmeccsek, edzések körülményeinek javítását. A TAO-s
pályázatokból – természetesen a
megfelelő nagyságú önrész biztosítása után – meg valósuló gyarapodás Körmendet is gazdagítja.
Dicséret illeti azt az elszántságot,
amivel sorra meg valósítják elképzeléseiket, hogy egyre jobb és rendezettebb körülmények között lehessen itt futballozni. Az is fontos
tény, hog y körmendi vállalkozók
végezték a munkálatokat. A 325
méter hosszú korlát kétmillió-hétszázezer forintból újult meg (30
százalék az önrész). A focipályához vezető Teleki utca is már rendbe lett téve.
A nemzeti színű szalag átvágásával Bebes István, Nagy Gábor és
Gerencsér Tibor avatta fel a kerí-

tést, majd leleplezték az öltöző falán elhelyezett kis márványtáblát,
ami az eseményre emlékeztet. Az
ünnepség után Nagy Gábor sajtótájékoztatóra hívta az újságírókat. Elmondta, hogy nyáron tisztújító közgyűlést tartott az egyesület, melyen személyi változás nem
történt. A csapat jól szerepelt a
bajnokságban, az ötödik helyen
végeztek. Horvátnádalján nincs
edzőkérdés, elégedettek Kutasi
Tibor munkájával. A foci klub tagjai nemrég galléros egyenpólókat
kaptak, ezekben jelennek meg az
egyesület mérkőzésein, rendezvényein. A csapat egységes megjelenése kifejezi összetartozásukat.
Az elnök beszélt a távolabbi tervekről is. Ugyancsak TAO pályázattal szeretnék átalakítani az öltöző tetőszerkezetét, zuhanyzót
kialakítani a bírók öltözőjében.
Már megnyert pályázatból fogják
egyebek mellett az utánpótlás csapat felszerelését is fejleszteni.
 n Csihar Tamás

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!

Sok gól esett
A megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság körmendi csoportjában a Körmendi Téglagyár a
Csákánydoroszlót verte 5:0-ra, így
a következő fordulóig listavezetők
voltak. További három csapat: a
Nádasd, a Szarvaskend és a
Rábatótfalu ugyanolyan pontszámmal követte őket. Az ötödik a
Tuti Textil-Körmend VSE. A
horvátnádaljai gárda 7:0-ra győzte le a Csörötneket. A legutóbbi
fordulóban a téglagyáriak szabadnaposak voltak, a Körmend VSE
pedig Szakonyfaluba látogatott,
ahol 2-2 arányú döntetlent ért el.
Az egy mérkőzéssel kevesebbet
játszó alsóberkiek negyedikek,
míg a nádaljaiak továbbra is ötödikek a bajnoki táblázaton. n kéki

Körmendi partnercége
részére keres:

1 MŰSZAKOS
BETANÍTOTT
MUNKAVÉGZÉSI
LEHETŐSÉGRE
MUNKAVÁLLALÓKAT.
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

Bemutatótermünkben

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

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• 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!
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Megnyerte a Göcsej Kupát az Egis Körmend
Túl van a 10. Mogyorósy Szilárd Emléktornán az Egis Körmend Kosárlabda csapata. A legújabb testvérvárosunk
Juzsnij mögött a második helyen zártak kosarasaink. A
felkészülési időszak tovább tartott, szeptember 23-tól a
Göcsej-Kupán csiszolta tudását csapatunk.
Még a Mog yorósy Kupa előtti
napon 76:68-ra sikerült leg yőzni
a BC Himik Juzsnij eg yüttesét
zártkapus edzőmeccsen. Erre a
mérkőzésre azért került sor,
hog y biztosan meg mérkőzhessen a két testvérvárosi eg yüttes.
Másnap a Juzsnij a KK Zagrebbel
mérte össze tudását,- az ukránok jutottak a döntőbe, leg yőzve
horvát ellenfelüket. A Körmend
a z osztrá k K loster neubu rg
Dukes-t 79:56-ra verte. A harmadik helyért az ausztriai csapatot
a KK Zagreb 96:71-re leg yőzte.
Nálunk már az osztrákok ellen,
íg y a döntőben sem játszott
Kend ick Per r y és Ner m i n
Hujdurovics sérülés miatt. Az
erős ukrán gárda nag yon jól dobott kintről is, mégis fej-fej mellett haladtak a pontszerzésben

küzdő felek, ám a végén alulmaradt meg fog yatkozott csapatunk. Végeredmény, Eg is Körmend- BC Himik Juzsnij 76:83. A
Mog yorósy Szilárd Emléktorna
végeredménye: 1. Juzsniji, 2.
K ör m e n d , 3. Zá g r á b, 4 .
Klosterneuburg. a döntőző körmendi csapat: Channels 8/3,
Katura 20/9, Ferencz 13/9, Tóth
12, Dickerson 6. Csere: Farkas
8/3, Lakosa 6, Németh Á. 3/3. A
leg jobb hazai játékos Ferencz
Csaba lett. a legtöbb pontot Luka
Katura termelte (a két mérkőzésen 36 pont). A torna legértékesebb játékosa címet az ukrán
Olekszandr Antipov kapta. A
Mog yorósy család, a város, és a
klub közösen alapított vándordíját Márton Ádám érdemelte ki.
Az elismerés az előző szezonban

a legtöbbet fejlődött utánpótláskor ú játékosna k já r. Te o
Csizmics vezetőedző pozitívan
értékelte a csapat teljesítményét, hangsúlyozta, hog y ezek a
megmérettetések a felkészülést
szolgálják. A tréner kiemelte,
hog y maximálisan elégedett játékosai hozzáállásával.
Az elmúlt hétvégén a Göcsej
Kupán szerepeltek a körmendiek. A szlovén KK Lastovka leg yőzése után a soproniakat is
kétvállra fektették a Rába-parti
legények. A döntőben az örök rivális Falco eg yüttese várta az
Eg is Körmendet. Hátradölős
meccsen sima g yőzelmet arattak a piros-feketék, s ismét megnyerték a Göcsej Kupát. Az ünneplés már a zalai sportcsarnokba n el kezdődöt t, és a
T r um mericumba n, szurkolói
ankét keretében ért véget. Az
első bajnoki fordulóban csapatunk október 2-án, pénteken játszik Szegeden. A találkozót az
M4 Sport csatorna élőben közvetíti.
 n kéki

Vereség Répcelakon
A megyei első osztályú labdarugó
bajnokságban a helyzet változatlan. A
Körmend idehaza a Kőszeget 9:0-ra
győzte le. A hazai csapatban 14-en
kaptak játéklehetőséget: Szabó
(Szukics), Varga, Balikó (László),
Kósik, Cser, BURKA, MAKAI, TÖRÖK, Németh, (Horváth), NIKSZ, TAKÁCS. A piros-feketében játszó focistáink azonnal nekiestek a kőszegieknek. Az első félidőben már 5:0-ra vezettünk. A második félidőben némileg
csökkent az iram,- a vendégek újfent
beszorultak a kapujuk elé, de így is
még négy góllal sikerült terhelni hálójukat, így a végeredmény: KörmendKőszeg 9:0. A tabellát vezető Répcelak
Rumban nyert 2:0-ra, míg a körmendiekkel azonos ponttal, de rosszabb gólaránnyal álló Celldömölk Egyházasrádócon győzött 4:1-re. A Körmend tehát a második helyről várta a listavezető Répcelak elleni rangadót. Jól
kezdtek a körmendiek, az első félidő
derekán 11-eshez jutottak, s az ellenfél
kapusát is kiállították. Ám a büntető
és a sok gólhelyzet egyaránt kimaradt, míg a hazaiak egy kontra végén
betaláltak, s 1-0 arányban megnyern kéki
ték a találkozót.

Zsogária döntőn a kölcseysek

Vereség után döntetlen

Az idei évben ismét megrendezték a
Zsogária versenyt. A szlovéniai központtal rendelkező megmérettetés
magyarországi helyszíne még májusban Szentgotthárd volt, ahol a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
szerezték meg az első helyet és egyben
a jogot arra, hogy indulhassanak a
szeptemberi ljubljanai szuperdöntőn.
A lelkes kis csapat szeptember 18án kelt útra Szlovénia fővárosába. A
körmendi polgármesteri hivatal, a Kölcsey Diákszervezet, a körmendi kézilabdások és néhány lelkes szülő támogatásával valósulhatott meg az utazás. A szuperdöntőn tíz ország képviseltette magát. Labdarúgásban,
ügyességi játékokban és kvízben mér-

A Veszprémi ESC-nél kezdte az
új szezont a Körmendi DMTE NB
II-es női kézilabda együttese. Nyerhető mérkőzést veszített el a vendégcsapat. Oláh Sándor vezetőedző így értékelt a meccs után:
- Jól kezdtük a mérkőzést, főleg
védekezésben, a 20. percig csupán
5 gólt engedtünk a hazaiaknak. Így
5-8 volt az állás. Az összképhez
hozzátartozik, hogy közben négy
tiszta helyzetet hibáztunk és öt
megszerzett labdát ajándékoztunk
az ellenfélnek. Az utolsó 10 percben egyetlen gólt sem szereztünk,
(itt még volt 4 ziccer, 4 eladott labda) így a veszprémiek mehettek
előnnyel a pihenőre. A második játékrész úgy kezdődött ahogy az
első: 18 perc alatt 3 kapott és 8 lőtt
gól. Emellett újabb kihagyott ziccerek és eladott labdák. A félidő végére újra összezuhantunk és jött a
feketeleves. Az ellenfél a 23. percre
utolért bennünket, majd átvette a
vezetést és a mérkőzésen második
alkalommal vezetett 1 góllal, ami a
győzelemhez is elég volt. Ezen a napon megmutatkoztak gyengeségeink. Az elkövetkező időszakban
ezek kiküszöbölésén kell dolgoznunk - mondta a tréner. A csapa-

ték össze a tudásukat a gyerekek. Kulturális műsort is hozott minden csapat. A versenyeken kívül sok külső
programmal várták a résztvevőket a
szervezők, volt arcfestés, logikai játékok, ugróiskola, falmászás, trambulinozás. Egy mozgalmas és élménydús
nap végén nagyon nagy csatában végül a 8. helyet sikerült megszerezni. A
program egy fergeteges eredményhirdetéssel zárult. Mindenki kupát, érmet és ajándékokat kapott. A csapat
tagjai: Horváth- Sávoly Inez Anna,
Somlai Dorina, Rédecsi Milán, Gyánó
Dominik, Faragó Lea, Hajba Zoltán,
Csata Katalin, Nagy Marcell, Varga
Zalán, Sipőcz Alex, Németh Bálint,
Szakály Petra és Molnár Levente.
 n cs.t.

tunk összeállítása: Bertai Anett,
Kiskós Kitti (6/2), Adorján Kinga(3), Németh Anita (2), Szabó Alexandra (1), Matetics Gabriella, Cser
Kitti (2). Csere: Anek Janka,
Kisbalázs Vera, Bokor Kinga (1),
Török Eszter (4), Kalamár Krisztina, Benedek Ágnes (1), Faragó
Luca.
A csapat összeállítást nézve hiányzott a visszatérő Huszár Csenge, aki most nem tudott a körmendiek rendelkezésére állni. Horváth
Tímea sérült, műtét után lábadozik, a remények szerint tavasszal
játszhat. Károly Anett Szombathelyen folytatja játékos pályafutását.
Danczné Matetics Gabriellával és
Kisbalázs Verával pedig egyértelműen erősödött a játékosállomány.
A következő fordulóban az ugyancsak megerősödött sárváriakat fogadták a körmendiek. Felváltva
estek a gólok, mindkét gárda nagy
figyelmet fordított a védekezésre.
Ám ezúttal nem bírt egymással a
két Rába-parti alakulat és a mérkőzés pontosztozkodással ért véget.
A félidőben 14-14 volt a találkozó
állása, a végén 22-22-őt mutatott az
eredményjelző tábla.
 n kéki
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Örvendetesen sok az iskolát kezdő gyermek Körmenden. Képünk a Somogyi Béla Általános Iskolában készült.
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