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Magyar technológiával épülhet gyár Vietnamban
Nag yköveti látogatás a Babati és Társa Húsüzemben 			

6. oldal

Tartalmunkból:

Kérdőjelek az M8-as
elkerülő ügyében
Parázs hangulatú közmeghallgatás zajlott nemrég az M8 elkerülő út építési és környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása miatt Körmenden. Bebes István
polgármestert kérdeztük a törn 3. oldal
téntekről. 

Jut pénz fejlesztésekre
A város idei büdzséje folytatja
a jó hagyományokat. Mármint
azt, hogy egy reális alapokon tervezett, intézményekkel egyeztetett költségvetés került a képviselő-testület elé. Summázva elmondható, hogy a város idei büdzséje is alkalmas lesz az intézményrendszer fenntartására, és a
betervezett fejlesztések megvan 4–5. oldal
lósítására. 

Kevesebb az ittas vezető
Vas megye tavalyi bűnügyi és
közbiztonsági helyzetét értékelték Szombathelyen, rendőri állománygyűlés keretében. Kiderült,
a megye és benne a körmendi járás hazánk legbiztonságosabb
n 13. oldal
területe. 

Felül kell emelkedni!
Amíg néhány sérült kulcsjátékos
nélkül sikerült itthon legyőzni az
Alba Fehérvárt, utána azonban idehaza a Pécs, majd idegenben a Szeged csapatai kerekedtek felül kosarasainkon. Matematikailag is kevés
esély kínálkozott, hiszen, ha az ös�szes mérkőzésünket megnyerjük,
akkor még a vetélytársak eredményein is múlott volna, hogy az első
nyolc közé kerülve tovább kergethessük álmainkat. 
n 15. oldal

Címlapunkon:
Taxiállomás az 1970-es években
Fotó: Tóth László
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Tematikus újság az
Európa Napokra
A Körmendi Híradó különszámmal jelenik meg az április
30–május 3. közötti Európa Napok alkalmából. Olvasóink a különszámot április 30-án, csütörtökön találják postaládájukban.
Az újságban részletes összeállítást közlünk a várható eseményekről és programokról, emlékezünk a korábbi Európa Napokra, ezenkívül interjúk, színes írások, fotók egészítik ki lapunk tartalmi kínálatát.
A négy nap alatt lesz herendi
porcelánkiállítás, hintómakettbemutató, sok-sok tánc, zene és
koncert ismert előadókkal.

rövid hírek

Módosított térítési
díjak
A képviselő-testület nemrég
módosította a szociális térítési
díjakat, amelyet minden év április 1-jéig kell megtennie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezése szerint. Az intézményi
térítési díjakat ellátásonként
határozzák meg és igazodnak a
jövedelemhez. Emellett a szolgáltatási önköltség, az adott ellátásra vonatkozó finanszírozás
különbözetét is tartalmazzák.

Ötvenszázalékos
kedvezmény
Az Alterába szervezői idén is
megállapodtak a GYSEV Zrt.vel a látogatói jegyárakról. Ennek értelmében nyáron a körmendi rockfesztiválra vasúttal
érkezők nem a tavalyi 33, hanem 50 százalékos kedvezményt kapnak a jegy árából. A
fesztivál emellett keresi a szorosabb kapcsolatokat az ausztriai Picture On fesztivállal is.
Az ország legnagyobb kerti
partijaként beharangozott eseményt idén július 14–18. között,
5 napon át tartják meg a Rába
Szabadidőcentrumban.

Körmendi Híradó

Kilencedik Innovációs díját nyerte az Egis

Az Egis Gyógyszergyár Zrt.
bisoprolol-amlodipin hatóanyagú fix kombinációs
készítménye nyerte el a 2014.
évi Ipari Innovációs Díjat,
amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől dr.
Hodász István, az Egis vezérigazgatója vett át a Parlament Főrendházi Termében.
A hazai gyógyszergyárak közül
az Egis részesült a legtöbbször,
idén immár kilencedik alkalommal
innovációs díj elismerésben, ezen
belül ötöt – köztük egy Innovációs
Nagydíjat – szív- és érrendszerre
ható gyógyszer fejlesztéséért nyert
el. A több mint egy évszázados hag yományú hazai g yóg yszerg yár
alapítása óta csak Magyarországon folytat kutatást, itt állítja elő
hatóanyagait és késztermékeit. A
2014. évi Ipari Innovációs Díjat a
vállalat azzal érdemelte ki, hogy a
világon elsőként fejlesztett, gyártott és hozott forgalomba bisoprolol
és amlodipin hatóanyagokat egyetlen tablettában tartalmazó vérnyomáscsökkentő készítményt. Az
Egis budapesti üzemében előállított új gyógyszer 96 %-a exportra
kerül és 2014 végéig 2,2 milliárd Ft
árbevételt ért el.
A magas vérnyomás hatékony kezelése sok esetben csak több, különböző hatóanyagú g yóg yszer

vita

Körmendi Híradó

Bebes István: az érintettek ellenében dönteni súlyos következményekkel járhat

Kérdőjelek az M8-as elkerülő ügyében
Parázs hangulatú közmeghallgatás zajlott nemrég az M8
elkerülő út építési és környezetvédelmi engedélyeztetési
eljárása miatt Körmenden. A tervezők, beruházók, illetve a
lakosság és az érdekeikben fellépő körmendi önkormányzat több kérdésben eltérő álláspontot képviselt. Bebes
István polgármestert kérdeztük a történtekről.
– Számított arra, hogy ilyen lesz a
közmeghallgatás?

Dr. Hodász István, az Egis vezérigazgatója átveszi a díjat a Parlament Főrendházi
Termében
egyidejű alkalmazásával lehetséges. Mag yarországon a betegek
több mint 80 %-a többféle vérnyomáscsökkentőt szed egyszerre. A
díjazott készítmény egyedülállósága abban rejlik, hogy a fejlesztés
során egyszerre több fontos célt
sikerült meg valósítani: a két különböző hatásmechanizmusú hatóanyag kombinálása előnyösen egészíti ki eg ymás vérnyomáscsökkentő hatását, az új készítmény
nagy stabilitású és két gyógyszer
helyett elegendő egyet szedni a te-

rápia során. A kevesebb tablettaszám nagyobb gyógyszerszedési
hajlandóságot eredményez, kényelmesebb, biztonságosabb a betegek
számára, ezáltal a célvérnyomás
nagyobb eséllyel érhető el.
A magas vérnyomás népbetegség, az egyik leggyakoribb halálozási ok világszerte, háromból egy
felnőtt magasvérnyomás-betegségben szenved. Magyarországon 3,5
millió a diagnosztizált betegek
száma, 54 %-uk nem éri el a vérnyomás célértéket. A terápia sikere
szempontjából kiemelkedő jelentőségű a beteg-együttműködés erősítése, a hatékony vérnyomáskontroll 45 %-kal csökkenti a szélütés,
24 %-kal a szívizominfarktus által
okozott halálozást. Hazánkban közel 200 ezer, a régióban több millió
beteg két külön tablettában szedi
azokat a hatóanyagokat, amelyeket az Egis által fejlesztett kombinált készítmény egyetlen tablettában kínál. Az új gyógyszer immár
21 országban jelent meg a piacon,
ebből régiónkban több mint 67 ezer
hipertóniás beteget kezelnek a készítménnyel, amelyet további 6 országban terveznek forgalomba
hozni 2015-ben.

– A közmeghallgatások egyik lényegi eleme, hogy teret adjon a lakossági véleményeknek, tisztázzon
helyzeteket, közvetlen információátadást tegyen lehetővé az érintettek
között. Amikor egy közérdeklődésre
számot tartó ügyben nincs kellő
mértékű tájékoztatás, vagy épp nem
veszik figyelembe az emberek jogos
érdekeit, nos, az mindig felpaprikázza a hangulatot. Az önkormányzat
ismerte az itt élők elvárásait, amit
már korábban is igyekeztünk felkarolni, mert jogosnak tartjuk azokat.

– Mi az önkormányzat álláspontja
az M8 és a körmendi elkerülő ügyében?
– Az M8 és az elkerülő út megépítése a város gazdasági és társadalmi érdeke, ez nem kérdés. Országgyűlési képviselőként többször is interpelláltam a 86-os út, az M8 és a
körmendi elkerülő út megépítéséért.
Az sem kérdés, hogy Körmendnek,
Vas megyének, és az országnak is a
2x2 sávos út megépítése az érdeke.
A térség gazdasági fejlődését –
amelyben az Opel, Egis, ADA és a
Nyugat-Pannon Mechatronikai Központ is található – a gyors és biztonságos elérhetőség szolgálná leginkább. Körmend alaphelyzetét is ez

határozza meg e kérdéskörben. Másrészt úgy kell az M8-nak és az elkerülő útnak megvalósulnia, hogy ez
az emberek életkörülményeibe és
egészségi állapotába a legkisebb beavatkozással és érdeksérelemmel
járjon. Ha nem találkozik a térség
fejlődésére meghatározó befolyást
nyújtó út építése a választópolgárok
támogatásával, annak súlyos következményei lehetnek.

– Konkrétan mik aggasztják a körmendieket?
– Az M8 elkerülő út sehol máshol
nem avatkozik be annyira az emberek életébe, mint Körmend esetében.
Míg más településeket messze elkerül az út, addig Körmenden egy teljes
utca házsorát ledarálja, és meglehetősen közel kerül az északi városrészhez, Felsőberkifaluhoz és Horvátnádaljához. Ez a helyzet több
kérdésben is megnyugtató választ
igényel a beruházóktól és a tervezőtől. Kezdjük talán a legfontosabbal: a
szanálásra ítélt házak tulajdonosait
azonnal kártalanítani kell. Mindezt
ismertettük a beruházókkal, hiszen
ha Körmend helyi építési szabályzatába bekerül ez a nyomvonal, a kártalanítási kötelezettség azonnal beáll. Sajnos eddig nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy hogyan
és mikor kártalanítják az embereket. Érthetően az érintettek majd a

városházára jönnek megoldást találni jogos igényükre. Egy ekkora beruházásnál egy ilyen kérdés nem lehet nyitott a tervezés ezen szakaszában már.
A másik jogos igény a zajvédelem
kérdéskörét érinti. Sehol máshol
nem kapnak az emberek akkora zajterhelést, mint Körmend esetében,
hiszen az út nyomvonala Körmend
kivételével messze elkerüli a településeket. Nálunk azonban nagyon
közel kerül az út az északi városrészhez, a családi házas Felsőberki
faluhoz és Horvátnádaljához is.
Alapvető kérdés a zaj elleni megfelelő védelem biztosítása. A helyi építési szabályzatunk ezekre a városrészekre alacsonyabb zajterhelést
szabályoz, mint ami várható lesz az
út megépítésével. Ennek ellenére
úgy tűnik, hogy zajkérdésekben
nincs a helyi önkormányzatnak beleszólási joga. Az engedélyeztetési
eljárásban részt vevő környezetvédelmi hatóság próbálja képviselni
azt az álláspontot, hogy nem kapnak akkora zajterhelést az elkerülőhöz közel élő emberek, ami indokolttá tenné egy zajvédő fal létrehozását. Ebben a pesti zöldhatóság
elvégzett zajmérésekre hivatkozik,
amivel nem tudunk mit kezdeni. Mi
azt az álláspontot képviseljük, hogy
csak Körmend vonatkozásában egy
ekkora méretű beruházásnak el
kell bírnia egy zajvédő fal létrehozását a legérintettebb helyszíneken,
mert ez biztosítja a helyiek egészségét és ingatlanaik védelmét, nyugalmát. Sehol máshol nem lenne
erre szükség, csak Körmend esetében. Megfogalmaztunk továbbá a
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos problémákat is, s az útról való
lecsatlakozás ugyancsak felvet át-
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Sokan voltak a városházán tartott közmeghallgatáson, a vita azonban tovább folytatódik. 

Fotó: a szerző

gondolandó kérdéseket. Ezek már
szakmai szintű egyeztetések tárgyát képezik.

– Többször és többen említették,
hogy a város rendezési terve nincs
szinkronban az elkerülő út terveivel.
– Ez így van, a most engedélyeztetésre beadott nyomvonal jogszabál�lyal, a körmendi helyi építési szabályzattal és szerkezeti tervvel ellentétes. Ezt tudják a hatósági ügyintézők is, a szakhatósági vélemény
köti őket az eljárásban, így ezzel a
jogszabállyal való ellentét miatt az
engedély szabályszerűen nem adható ki. De mi nem azt akarjuk, hogy az
út ne kapjon engedélyt, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni. Kell ez
az út, de olyan út kell, ahol tárgyalnak a fenti kérdésekben az önkormányzattal, és ahol már az engedélyeztetési eljárásban megnyugtató
megoldást találnak a körmendiek
érdekvédelmére.

– Milyen esélyeket lát ebben a
megoldásra?
– Maga a kérdéskör egyszerre
szakmai és fejlesztéspolitikai. Szakmai szinten mindkét oldalnak vannak érvei és ellenérvei, és van egy
olyan jogi környezet, ami az építési
engedély kiadása ellen hat. Ezen túl
figyelembe kell venni a térség nagyberuházóinak érdekeit is, akik ráadásul fejlesztésbe kezdtek. És ott
van a pénz, vagyis annak szűkössége. Remélem, hogy mindenki belátja,
egy ekkora környezeti, természeti
beavatkozással járó beruházásnak
lakossági elfogadottsággal kell találkoznia. Ez jelenleg nincs meg, az
önkormányzat azon lesz, hogy ez
változzon. Kompromisszumra kell
szerintünk törekedni, ennek érdekében már leültünk tárgyalni a beruházókkal, tervezőkkel. Most náluk
van a labda: várjuk az ajánlatukat,
válaszukat. A problémát ismertettük
a térség országgyűlési képviselőjével is, hiszen a lakosság érdekképviselete ezen az úton is biztosítható.
Körmend polgármestereként arra
kaptam megbízást, hogy minden
helyzetben a körmendiek érdekeit
képviseljem, így természetesen felvállalnom, hogy nemcsak a szakmai,
a kormányzati szinteken is segítséget kérek a körmendiek jogos problémáinak orvoslásához.
n kor
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költségvetés

Körmendi Híradó

Bebes István: biztonságot ad az intézményeknek a város idei városi költségvetése

Jut elég pénz iskolákra, óvodákra, fejlesztésekre
A város idei büdzséje folytatja a jó hagyományokat. Mármint azt, hogy egy reális alapokon tervezett, intézményekkel egyeztetett költségvetés került a képviselő-testület
elé. Summázva elmondható, hogy a város idei büdzséje is
alkalmas lesz az intézményrendszer fenntartására és a betervezett fejlesztések megvalósítására. Ez pedig manapság
nem kis szó. Körmend 2015-ös elfogadott költségvetését
teljes terjedelmében tesszük közzé.
Bebes István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat feladatellátását az elmúlt évhez hasonló intézményszerkezettel biztosítja,
vagyis Csákánydoroszlóval közös
önkormányzati hivatalt tart fenn,
működteti a Körmendi Kulturális
Központ, Múzeum és Könyvtár intézményét, valamint Körmend Város
Gondnokságát. Utóbbi a városüzemelési feladatok mellett ellátja a három általános iskola és a gimnázium
működtetését, és az iskolai élelmezési feladatok lebonyolítása is az intézményben történik. A Szociális
Szolgáltató és Információs Központ
fenntartója a Körmend és Kistérsége
Önkormányzati Társulás, az óvodáké a települési telephelyekkel együtt
a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás.
A társulások által fenntartott intézmények működéséhez Körmend város önkormányzata kapja a központi
támogatást, amelyet az önkormányzati forrásokkal együtt ad át működésre. A polgármester felhívta arra a
figyelmet, hogy láthatóan nőtt az
önkormányzat adóerő-képessége.
Ez egyrészt a cégek beruházásának
növekedésének, másrészt az adófizetési fegyelmüknek köszönhető.
Azáltal, hogy ez az adó magasabb
mértékű volt, azt is maga után vonja,
hogy kevesebb központi normatív támogatás érkezik a városba.
Az önkormányzat települési önkormányzati működési támogatás
jogcímén 265,4 milliós központi támogatáshoz jut, amelyből ténylegesen 118,5 millió folyik be a hivatali
működéshez. A központi támogatások megállapítása során ugyanis
beszámítják a települések adóerősségét. Az adóbevételek kedvező alakulása következtében az 1 főre jutó
adóbevétel alapján a város a 36 001–
42 000 forint közötti kategóriába került, amely 100 százalékos elvonással jár. Ennek következtében 147,3
millióval kevesebb központi támoga-

tás folyik be. Így a közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterületek gondozása, köztemető fenntartása, illetve egyéb önkormányzati feladatok
finanszírozása az önkormányzat
saját bevételeit terheli.
Az óvodák működéséhez 238,6
millió érkezik, ami magasabb összeg
az elmúlt évinél, köszönhetően a pedagógus életpálya bevezetésének.
Szociális feladatokra 101,3 mlliós
összeget biztosít az állam, ami nagyságrendileg azonos az elmúlt évi ös�szeggel. Gyermekétkeztetéshez 60,8,
bölcsődei ellátáshoz 14,3, míg a múzeumi feladatokhoz 6,1 milliót ad a
központi költségvetés. A helyi adóbevételeknek kiemelt szerepe van a város működésének biztosításában,
amit az adóerő-képesség alapján
történő bevételkiesések még hangsúlyosabbá tesznek. A bevételek
szerkezete továbbra sem fog változni, vagyis Körmenden nem vezet be
új adónemet az önkormányzat. Döntően az iparűzési adó biztosítja a forrásokat (95 százalék), amelynek tervezett összege az elmúlt évi adatokra alapozva 658 millió forint. A gépjárműadó 40 százaléka marad helyben, amelyből 32 millió várható. A
talajterhelési díjból 2,5 millió, míg a
vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adóból 750 ezer forint
folyhat be.
A részletekről: az önkormányzati
működési bevételek 228,8 milliót
tesznek ki, döntő része a Városgondnokságnál képződik (116,2 millió).
Az intézmény látja el az ingatlanok
hasznosítását, amelynek kapcsán 96
millió forint tervezhető, a piac üzemeltetését (11 MFt), termőföldek bérbeadását (3 MFt) és szolgáltatásokat
is biztosít, amelyből 5 millió tervezhető. A gyermekek étkeztetéséből
képződik 36,9 millió Ft, ugyanakkor
továbbra is magas a kedvezményes
és ingyenes étkezést igénybevevők
száma, amelynek biztosítása önkormányzati forrást is igényel. Kisebb

összegeket jelent az intézményi termek bérbeadása, amelyből a Somogyi Iskola esetén a Sportcsarnok
használata (6,5 MFt) és az uszoda
(0,5 MFt) emelhető ki. A Körmendi
Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár esetén a könyvtárnál 2,5
millió Ft, a múzeumnál 2,2 millió Ft,
míg a kulturális központnál 8,4 millió Ft bevétellel terveznek.
A bevételek között szerepelnek a
működésre átvett pénzeszközök,
mint a támogató szolgálat és a szociális foglalkoztatáshoz érkező 47,7
millió Ft, illetve a közös hivatal működésére Csákánydoroszlótól tervezett 4,5 millió Ft, valamint az uniós
projektek dologi jellegű bevételei
(67,7 MFt). A 2014. évi gazdálkodás
eredményeként a működési bevételeknél 124 milliós pénzmaradvány is
jelentkezik. A működési bevételek
összesen 1 milliárd 742 millió 128
ezer forintot tesznek ki.
A működési kiadások jelentős részét képezik a személyi juttatások
(307,4 MFt), itt a minimálbért betervezték. Nem változott a pótlékalap a
közalkalmazottak esetében, illetve
a köztisztviselők esetében az illetményalap. A munkaadót terhelő járulék mértéke továbbra is 27 százalékos, a szociális hozzájárulási adóval 85 millió Ft költség tervezhető.
A dologi kiadásokon (664,1 MFt)
belül a közüzemi kiadásokat az elmúlt év adatai alapján tervezték,
míg az egyéb dologi kiadásoknál a
szerződésekből fakadó kötelezettségek és a feladatok ellátása volt a
fő szempont. Az önkormányzat dologi kiadásai között (268,4 millió Ft)
a különböző szolgáltatások igény-

bevétele szerepel: közvilágítás díja,
közlekedési lámpák áramdíja, közkutak, a város területén lévő egyéb
öntözők vízdíja, bérleti és lízingdíjak, szemétszállítással kapcsolatos
kötelezettségek, a rágcsálóirtás, a
szúnyoggyérítés, helyi közlekedés
működésének kiadásai. Itt kerülnek
megtervezésre a különböző továbbszámlázott kiadások – orvosok részére a közüzemi díjak, a temetőüzemeltetés kiadásai. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza
az újság kiadásához való hozzájárulást és a rádió műsorszolgáltatási
díját is. A hivatal dologi kiadásai
(43,7 MFt) tartalmazzák a közös hivatal működésével kapcsolatos közüzemi kiadásokat, irodaszer- és
nyomtatványvásárlást, a különböző
szoftverek használatának díjait.
Ugyancsak itt szerepel az önkormányzat teljes körű vagyonbiztosítása, karbantartási és üzemeltetési
kiadások.
A költségvetés részletesen kitér
az egyes intézmények működésére,
illetve feladatellátására is. Körmend Város Gondnoksága dolga a
városüzemelés, továbbá az önkormányzati ingatlanok kezelése. A
dologi kiadásaik (89,5 MFt) részét
képezi a városüzemelési feladatok
költségei, amely magában foglalja a
téli feladatokhoz kapcsolódó síkosság elleni szóróanyag vásárlását, a
parkok rendezéséhez virágok, cserjék beszerzését, a játszóterek kezelését. Itt szerepel a városi utak, járdák karbantartására, kátyúzására
biztosított költségvetési keret is. Az
ingatlanok kezelése esetében az intézmény lehetőséget kapott arra,

költségvetés

Körmendi Híradó

hogy karbantartási feladatokat végezzen lakásokon, amely lehetővé
teszi, hogy azok kiadható állapotban legyenek. Ezért nagyobb ös�szegben szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzése is a lakások
felszerelése céljából. A lakások egy
része esetében az intézmény fizeti a
vízdíjat, amelyet továbbszámláz, illetve az üresen álló lakások és helyiségek felmerülő közüzemi díjait
is fizetni kell. Az iskolák esetében
takarítási, karbantartási feladatokat lát el az intézmény. A dologi kiadások az összes iskola esetén 202
millió forintot tesznek ki. Számol a
költségvetési tervezet az iskolák
esetében karbantartási kiadásokkal, amelyek folyamatosan előfordulnak, és a szakmai feladatellátás
érdekében szükségesek. 2015. január 1-jétől az iskolák működtetése
következtében az önkormányzat
kiadásai növekedtek, mert a taneszközökön kívül g yakorlatilag
minden kiadás az önkormányzatot
terheli: postaköltségek, eszközök
javítása, karbantartása, irodaszerek vásárlása, telefonköltség stb. Az
élelmezési kiadások a felmérés
alapján kerültek meghatározásra a
2015. évre érvényes szolgáltatási
árak és térítési díjak alapján.
A Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár által ellátott
tevékenységek költségeit is tartalmazza a működési kiadások kerete,
amely biztosítja a feladatuk ellátásához szükséges forrásokat. Az intézmény színvonalas működéséhez
továbbra is szükség van a pályázati
lehetőségek kihasználására és támogatók bevonására a rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében. A működési kiadások között
szerepel az előző évekhez hasonlóan a sport- és kulturális támogatás
kerete, amely pályázat alapján kerül felosztásra. Az önkormányzat
hozzájárul a Tourinform-iroda működéséhez, az ügyeleti feladatok ellátásához. A működési célú támogatások között szerepel két társulásnak átutalt összeg is: az óvodák
működtetéséhez az önkormányzat,
a központi támogatással együtt
319,5 millió, a szociális intézmény
működéséhez pedig 183,4 millió forintot ad át.
Bebes István a költség vetésről
szóló tájékoztatón és vitán kiemelte:
a segélyezési rendszer átalakul az
év elején. Lesznek olyan ellátások,
amelyeket nem az önkormányzat

fog biztosítani, változnak a jogosultsági feltételek is némely esetben,
így a szociális rendeletet újból meg
kell alkotni a februári ülésen (ez
időközben megtörtént – a szerk.
megj.). A költségvetés 30 millió forintot különít el erre a célra. A működés költségvetése összességében
32,1 millió Ft hiánnyal számol,
amelyre lehetőség szerint egyéb
központi forrást igényel az önkormányzat. A felhalmozási bevételek
(1 milliárd 009 ezer 099 forint) között a vagyonértékesítésből 45 milliós bevétellel számol a költségvetés
már megkötött szerződés, illetve
további vételi szándék alapján. A
használati díjból folyamatosan növekvő összeggel lehet számolni,
amely bruttó összegben meghaladja
70 millió Ft-ot. A felhalmozási célra
átvett pénzeszközök a 2015. évi költség vetésben már a folyamatban
lévő fejlesztésekhez kapcsolódnak.
Jelentős összegű áfa-visszaigényléssel kell számolni, ugyanis a
KEOP-beruházások előzetesen felszámított áfaösszege visszaigényelhető. A fejlesztések megvalósítása
érdekében az iparűzési adóból tervez az önkormányzat 68 milliós forrást felhasználni, ami a működési
bevételeknél jelenik meg. Bebes István elmondta, hogy a felhalmozási
kiadások között elsősorban olyan
nagy volumenű projektek szerepelnek, mint a Batthyány Örökségközpont, KEOP ivóvíz és a szennyvízprogram, emellett az újabb pályázati lehetőségek érdekében előkészítésre tartalékolni kell pénzt a költségvetésben.
A Városgondnokság jelentős karbantartási feladatokat lát el, amelyek fedezetét ugyancsak biztosítani
szükséges. Fontos feladat a csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálata és munkálatok elvégzése,
különösen az északi városrészen és
Horvátnádalja területén. Több intézménynél sor kerül informatikai beszerzésekre, amelyet a szoftverek
egyre szélesebb körű igénybevétele,
valamint az eszközök elhasználódása indokol. A felújítások között főként az utak, önkormányzati lakásingatlanok felújítása a nagyobb tétel.
Az áfabefizetési kötelezettséget, a
kis értékű beruházások szükség
szerinti megvalósítását is figyelembe vette a tervezet. A hulladékgazdálkodási nonprofit kft.-nek 6 millió,
a városi sportpálya öntözőrendszerének kiépítéséhez eg y TAOberuházás kapcsán 6,5 millió forint
jut. A társasházi felújítási alapba a
Körmend Város Gondnoksága tervezés szintjén 3,5 millió forintot szán.
A tervezett felhalmozási bevételek
fedezetet nyújtanak a kiadásokra, a

költségvetés így nem számol hitel
felvételével. Bebes István kitért a
Bástya utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérdéskörre is. Tervezésekre van még szükség itt azért, hogy az
elkövetkezendő időszak beruházásai kellően előkészítettek legyenek.
A városi játszóterek fejlesztése esetén azokra a játszóterekre fog koncentrálni az önkormányzat, amelyek
nagyobb terület lehetőségeit tudják
biztosítani. Az idei költségvetés számol a Rábán aluli területek szennyvízberuházásának előkészítésével,
valamint azzal, hogy ezeket a területeket szakaszosan bevonják a
szennyvízhálózat bővítésébe. Pályázat kapcsán vagy saját erőből meg
oldandó feladatként jelölte meg a
polgármester a Vasaljai utca elmaradt bekötéseit. A közvilágítás korszerűsítése szintén fontos feladat
lesz. A polgármester komoly alapokon nyugvó, a város működését és
fejlesztéseit biztosító költségvetésként értékelte a benyújtott tervezetet.
A vita során Auer Miklós városi
képviselő többek között a volt Fiatal
Házasok Otthonának (Centrál épületben) sorsára, Tompa László városi
képviselő a munkahelyteremtésből
származó pluszbevételek felhasználására, költségvetésben való megjelenésére kérdezett rá. Bán Miklós városi képviselő hozzászólásában a játszóterek felújításának tervszerű vé
gigvitelét hangsúlyozta, míg Ferencz
Gyula városi képviselő az idegenforgalmi adó alacsony mértékét tette
szóvá. A kérdésekre válaszolva Bebes
István polgármester az egykori FHO

Idén is lesz pénz a nagyrendezvényekre 
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épület kapcsán elmondta, hogy megfelelő együttműködésre van szükség.
Remélhetőleg a másik tulajdonostárs
is belátja, hogy fontos ennek az épületnek a sorsa a város központjában.
Az épület kihasználatlanságából is
fakadó galambprobléma ügyében
már sikerült előrelépni. Véleménye
szerint a város költségvetésében
megjelentek a tervezhető pluszforrások, ugyanakkor a tervezésnél óvatosnak kell lenni. Túlzott bevételekre
alapozott fejlesztési elképzelések
esetén beruházások maradnának el,
ez pedig nem lenne szerencsés. Remélhetőleg a következő évi tervezés
során tartós bevételi forrásemelkedést lehet nyugtázni, ami még biztosabb alapot ad a fejlesztésekhez. Faragó Gábor a pénzügyi és közbeszerzési, Csák Tamás a társadalmi és ifjúsági ügyek, míg Czvitkovics Gyula
a városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság véleményét tolmácsolva
ismertették a bizottságok rendelet
elfogadásának javaslatát. Czvitkovics
Gyula hozzáfűzte, hogy véleménye
szerint az ez évi költségvetési bevételek a későbbiekben sem növekednek.
Ezt az orosz–ukrán konfliktusos
helyzetre alapozza, ami nagymértékben meghatározza Magyarország lehetőségeit is. Ebből adódóan nem lehet tudni a lehetséges veszélyekről
sem. Végül a képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 milliárd 751 millió 233 ezer, míg
az önkormányzat általános tartalékát 17 millió 590 ezer forintban állapította meg. A városatyák 10 igen és 2
nem szavazattal fogadták el a város
n Kor
2015. évi költségvetését. 
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Rózsa Ferenc: Kincsesláda a Batthyány zenetörténet, amely feltárásra vár

Operát is tervezett a városnak a karnagy
Rózsa Ferenc karnagy nevétől hangosak az európai váro
sok koncerttermei e hónapokban. Róma után rövidesen
Bécsben vezényel és már érkeznek az újabb felkérések. Azt
kevesen tudják, hogy a népszerű férfiút több minden köti
Körmendhez. Vele beszélgettünk.
– Szombathelyen születtem, és három év kivételével azóta is itt élek. Első
diplomámat is itt szereztem, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematika–ének-zene szakán. Ezt további
kettő követte Budapesten, a karmesteri 1984-ben, a karvezetői 1998-ban –
fogalmaz Rózsa Ferenc. -–Nős vagyok,
feleségem ügyvéd, aki anno a Hámán
Kató Általános Iskola ének-zene tagozatán a legendás Schmidt Miska bácsi
irányításával szerezte meg a zenei alapokat. Ma ő a társam mellett a legnagyobb kritikusom is – nevet fel. – Arra
talán már csak kevesen emlékeznek,
hogy zenész családból származom.
Nagyapám, a legendás Rózsa Feri bácsi alapította 1956 elején a város fúvószenekarát. Ő katona-karmester volt,
1947-ben elbocsátották a hadseregből.
Ekkor a vasútnál helyezkedett el, zenés színjátszókört szervezett, vezényletével a Savaria Múzeum nagytermében és az akkor még meglévő Szabadtéri Színpadon gyakran egész operetteket, operákat adtak elő. A 60-as
években 5 Rózsa játszott a fúvószenekarban, többek között magam is. 1980tól 1989-ig én irányítottam ugyanezt
az együttest, illetve szimfonikus zenekaros kollégáimból megalapítottam a
Savaria Big Bandet, rengeteget léptünk fel külföldön – mondja a zenetudósként is ismert karnagy, akinek ed-

digi pályafutásához szorosan kapcsolódik a Juventus Savariensis Kamarazenekar és Oratórium-kórus megalapítása és sikerre vitele. 2001 és 2008
között minden évben egy operát vittek
színre az Egyházmegyei Kollégium
udvarán, de itt hangzott el Szombathelyen először egészben Händel Messiás
című oratóriuma, amit szintén ő vezényelt. 2003 szeptembere óta szabadúszó karmesterként tevékenykedik, s,
mint mondja – Hála istennek sok a
munkám.

– Nemzetközileg is ismert karnagyhangszerelő-opera-producer-zene
tudósként jegyeznek külföldön, de régi
barátságunk okán tudom, hogy fontos
neked a hazai pálya is, így a körmendi.
Mit mond neked az, hogy Batthyányak
városa?
– Nézd, nekem mindig is nagyon fontos volt a hazai pálya, mert magyar
vagyok. Állom és vallom azt, hogy ez a
kis ország hihetetlen kulturális kincsekkel bír, amelyeket fel kell kutatni
és közkinccsé tenni. Igyekszem sokat
tenni ezért, olyan ritka operákat kutattam fel, mint Ciro Pinsuti: Mattia
Corvino (Mátyás király), amelynek
első teljes előadása éppen Mátyás szülővárosában, Kolozsvárott történt meg
2008-ban és az irányításommal. Felku-



Fotó: Jámbori Tamás

Benne vagyunk a Vas megyei értéktárban
Elsőként Harangozó Bertalan
megyei kormánymegbízott méltatta
az országos, illetve a megyei értéktár létrehozását, amely az Őrségtől
a Kemenesaljáig, Kőszegtől Jánosházáig sorakoztatja fel a megye
megőrzésre méltó hagyatékát. V.

Németh Zsolt államtitkár az értéktár megalapításához vezető utat
vázolta fel, mondván: cél, hogy feltöltsük nemzeti önbecsülésünket,
megmutatva ennek értékes elemeit.
A nemzeti értékek sorában ott találjuk Puskás Öcsit éppen úgy, mint

a mohácsi busójárást vagy a Zsolnay porcelánt.
Az értéktárat megyénként kezelik,
Vasban Tausz István e csapat vezetője. Ő is részletesen szólt a munkáról,
kiemelve: kiadványokat szerkesztenek, vasi mozgóképtárat hoztak létre,
s igyekeznek a helyi erőket bevonni a
munkába. A helyi értéktár pályázatok
útján is támogatja a megőrzést és ápolást, erre az idén 30 millió forint áll
rendelkezésre. Elhangzott: a megyei
és egyben az országos értéktár része
a Batthyány kastély, valamint a csa-

Rózsa Ferenc karnagy egy nagysikerű bécsi koncert után a kolléganőjével
tattam és rekonstruáltam két operát
Szulejmán szultánról, egy operatrilógiát Rákócziról, egy másikat szintén
Mátyás királyról, egy operát Zrínyi
Miklósról, de megtaláltam a két első
operát, amit elveszettnek tartottak,
Ruzitska József: Béla futása és a Kemény Simon címűeket. Fontos lenne
minél szélesebb körben megismertetni
a lakossággal ezeket az unikális darabokat!
A Batthyány család zenetörténete is
feltáratlan még, utalnék csak a Batthyány-bandérium zenéjére. Körmenden nagy lehetőségek rejlenek még zenei téren. Vannak itt jó barátaim, kollégáim. Sabáli László és még korábbról
Zsoldos Báró Zoli, ők mindketten a
Savaria Big Band tagjai voltak, így jól
ismerem őket. Sabáli Lacinak egyszer
felvetettem egy opera ötletét a Vár udvarán, de sajnos kútba esett a terv.
Hallom, beindult egy nagyszabású
projekt a városban, amely a kastélyhoz
kötető. Ez talán majd lehetőséget ad a

család zenetörténeti hagyatékának
feltárására is. Szerintem igen jó szellemi és tárgy adottságokat találunk ebben a városban, így Körmend pár év
alatt könnyedén lehetne akár egy második Mörbisch is!
Rózsa Ferenc nagy hangsúlyt fektet
a fiatalok képzésére, a komolyzenei ismeretek népszerűsítésére. A gimnáziumban, ahol még régebben tanított,
rémregék keringtek arról, hogy zenefelismeréssel nyúzza a diákokat. Persze, először ez nem tetszett a nebulóknak, de aztán megszokták. Nagyon
sok volt tanítványa ma is tartja vele a
kapcsolatot, találkoznak az Operában.
– Ráéreztek az ízére – jegyzi meg mosolyogva. És a jövő tervei?
– Több opera bemutatójának előkészítése zajlik jelenleg, de rendszeresen
koncertezem Bécsben, egy szombathelyi kamarazenekarral. Májusban Szicíliában dirigálok, majd ismét Bécsben. Van egy nagy tervem, de erről babonából nem beszélek! 
n kor

Varga Zoltánné, a Rázsó Imre
Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetője köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük Fodor Istvánt, a KLIK Szombathelyi Tankerü
let igazgatóját és az iskola diákjait.
„Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik
szükségesnek, mert két kis ugrással
nem jutunk át a szakadékon!” – idézett David Lloyd George-tól, majd elmondta, hogy 6 millió forintba került
ez a beruházás, amelynek eredményeként megújultak és megszépültek
a tornatermi öltözők.
– Februárban kezdődtek el a munkálatok, s a külső és belső nyílászárók cseréje is megtörtént. Ezzel a
felújítással nemcsak az intézmé-

nyünk, hanem a város is gazdagodott. Bár ez csak egy kis lépés, de
nekünk mégis sokat jelent, hiszen
mint tudjuk, a kis dolgokból születnek
a nagy eredmények. Minden iskola
életében fontos a megújulás. Bízunk
abban, hogy az elkövetkező időszakban is lesz lehetőség a fejlesztésre –
mondta az intézmény vezetője.
Fodor István gratulált a szépen felújított helyiségekhez, hozzátette: az
igényes környezet igényes embereket nevel, ezért is van jelentősége
minden apró fejlesztésnek. Az ünnepélyes szalagátvágás után az iskola
diákjainak látványos sportbemutatóját tekinthették meg a vendégek.


n v.t.
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A Batthyányak kastélya és szellemi öröksége nemzeti kincs

Nemrég rendezték meg az első megyei értéktár konferenciát. A szombathelyi eseményen jó pár körmendit is felfedeztünk, ami logikus is. Hiszen a Batthyány család hagyatékának, úgymond, bérelt helye van az értékek között.

Felújították az öltözőket a Rázsó szakközépiskolában

Fodor István és Varga Zoltánné átvágják a szalagot

értéktár

Körmendi Híradó

A körmendi csapat. Középen V. Németh Zsolt államtitkár 

Fotó: a szerző

lád szellemi öröksége, a cáki pincesor
és a jáki templom. Ennél persze jóval
több a megyei értéktárban szereplő
objektum és szellemi vonzat, erről a
megyei értéktár bizottság kiadványaiból értesülhetünk.
A konferenciára jóval többen érkeztek a vártnál, pótszékezni kellett.
Több körmendi is részt vett az eseménye, köztük Nagy Gábor megyei
képv iselő, bizottság i elnök,
Korbacsics Tibor, a Béri Balogh
Ádám Tánceg yüttes vezetője,
Korbacsics Anna, a körmendi Tour
inform-iroda vezetője. V. Németh
Zsolt külön is találkozott a körmendiekkel. Kiemelte: a Batthyány projekt sikere országos érdek, s ő a kerület országgyűlési képviselőjeként
is támogatja az ez irányú törekvéseket. Kiemelte, hogy kiváló a munkakapcsolata Bebes István körmendi
polgármesterrel, akinek szívügye a
Batthyány kastélyegyüttes sorsa,
amely most biztató fordulatot vett. Az
államtitkár szerint nem véletlen,
hogy a Batthyány örökség bekerült
az országos értékek közé. Mindemellett hangsúlyozta, az olyan tevékenységek, mint amelyet kulturálisan
például a BBA is végez, jelentős értéknek minősülnek. A konferencia a
n kor
végén fórummá alakult. 

Nagyköveti látogatás a Babati és Társa Húsüzemben
A közelmúltban a Babati és Társa Húsüzembe látogatott
a vietnami nagykövet. Nem véletlenül: küszöbön áll egy
sertésfeldolgozó megépítése Hanoi mellett, a körmendi
húsüzem technológiájára alapozva.
A Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, dr. Nguyen Thanh
Tuan és kísérete tegnap délután
hajtott a sertéseket feldolgozó
üzembe, ahol a tulajdonos és üzemvezető Babati Zoltán, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara élelmezési alelnöke, valamint dr. Pusztavámi Márton, a kamra elnöke fogadta
a delegációt. Babati Zoltán és a
nag ykövet tájékoztatójában elmondta, hogy a távoli ország fővárosa, Hanoi mellett egy olyan sertésfeldolgozó építését kezdik el rövidesen, amely a körmendi üzem
technológiájára alapoz. – Nem ez az
első találkozás, vietnami barátaink
már többször jártak nálunk, alaposan tanulmányozták a feldolgozás

egyes folyamatait – mondta el az
üzemvezető. – Kiérlelt tárgyalások
után jutottunk el addig, hogy konkrétan beszélhetünk egy olyan vietnami sertésfeldogozó üzem megépítésről, amelyben mi is részt vehetünk.
A nagykövetet elkísérte Nguyen
Trung Dung kereskedelmi főtanácsos, valamint Tran Ngoc Ha kereskedelmi vezető is. A munkatalálkozó végén a vendégek megtekintették az üzemet, láthatóan érdekelte őket az itt folyó munka
minden fázisa. A találkozó végén a
két kamarai tisztségviselő átadta a
parlament alelnökének, a MAGOSZ
elnökének országházi meghívását a
vietnami nagykövetnek.  n kor

Babati Zoltán a vietnami vendégekkel
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Hatvanezer kép – Böngészés a könyvtár helytörténeti gyűjteményében

Nyitva van az időkapu minden érdeklődő számára
Kíváncsi rá, mi volt régen a Rába áruház helyén, vagy mit gondolt egy őrségi néni az űrhajózásról fél évszázaddal ezelőtt?
A válaszok ott vannak a Faludi Ferenc Könyvtárban, amely a
hatvanas évek óta gyűjti tudatosan a helytörténeti dokumentumokat. A könyvtárhasználó közönségnek a helyszínen, de
akár az interneten keresztül is van lehetősége csemegézni a
múlt izgalmas emlékeiből.
A könyvtár helytörténeti gyűjteményében Körmend város, valamint a
körmendi és az őrségi kistérség településeinek múltjáról és jelenéről lehet
olvasni és kutatni. Az intézmény válogatás nélkül gyűjti az ezen településekre vonatkozó dokumentumokat,
amelyek lehetnek helyi tartalmú, helyi
kiadású és helyi személyek által írt kiadványok is. A helytörténeti gyűjtemény dokumentumai csak helyben
használhatóak – bizony, érdemes miattuk könyvtárba járni!
De ne szaladjunk még ennyire előre:
a történet 1952-ben kezdődött, amikor
a könyvtár jogelődje megkezdte tevékenységét. Az elmúlt évtizedek során
a könyvtár többször is költözött, jelenlegi helyén 1988 óta működik. Az egykori szolgabíróság épülete alkalmas a
kor követelményeinek megfelelő információs szolgáltatások biztosítására.
A gyermekkönyvtár az intézmény
szerves részeként, de önálló épületben
várja használóit. A könyvtár a település két városrészén, Felsőberkifaluban
és Horvátnádalján fiókkönyvtárat
üzemeltet, melyek a helyi információs
igényeket elégítik ki az elmúlt években
korszerűen felújított helyiségekben.

Tóth László érdemei elévülhetetlenek

Együttműködési megállapodás
alapján a központi ellátó rendszerhez
44 község 45 könyvtára tartozik a Vasi
Hegyhát és az Őrség aprófalvas települései közül. Ezekben a kistérségekben mozgókönyvtárak is működnek.
Mecsériné Doktor Rozália, aki
több, mint tizenöt éve vezeti a könyvtárat, lelkesen mutatja a helytörténeti
gyűjteményt: könyveket, időszaki kiadványokat, kéziratokat, aprónyomtatványokat, kisnyomtatványokat, fotókat, hangzó- és audiovizuális dokumentumokat.
A könyvtár munkatársai folyamatos helyismereti sajtófigyelést végeznek, és naprakészen építik a helytörténeti cikkadatbázist a Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével, amely a honlapon keresztül
kívülről is elérhető. Az aprónyomtatványok jelentős része feltárásra került és hozzáférhető a fotó- és aprónyomtatvány-keresőben.
Új szolgáltatásként indították el és
folyamatosan bővítik a körmendi arcképcsarnokot, amelyben a városhoz
tevékenysége, születése vagy más miatt kötődő, elhunyt személyeket mutatnak be. Ez az arcképcsarnok is böngészhető a könyvtár honlapján, illetve,
ha valaki megnyitja az oldalt, mindig
más arc jelenik meg ajánlónak. Időrendben, betűrendben is lehet keresni.
A könyvtár igazgatója négy évtizeden keresztül Vizi László volt, 1952-től
1993-ig. A helytörténeti gyűjtemény
kialakítása is az ő nevéhez kötődik. A
helytörténeti anyagban igen jelentős a
fotónegatív-gyűjtemény, ami azért érdekes, mert a könyvtár részéről tudatos volt Körmend történetének feldolgozása fotókon. Az épületek tudatos
fotózását Vizi László kezdte el, a
könyvtárban volt kifejezetten erre a
célra nemcsak fényképezőgép, de saját fotólabor is.
Tóth László 1972-ben kezdett el dolgozni a körmendi könyvtárban. Az ő
munkakörébe került ez a dokumentáció is, mivel fotószakkörös volt, Ambrus Miska bácsi körmendi pedagógus

Mecsériné Doktor Rozália szívügyének tekinti az archívum digitalizálását
(egyben az alsóberki fiókkönyvtár vezetője) tanítványaként. (A helytörténeti gyűjteményben Miska bácsiról is
őriznek felvételt.) Tóth László tőle tanulta tehát a fényképezést, olyan szinten, hogy Vizi László megbízta a körmendi események fotókon való rögzítésével, s ő hosszú-hosszú éveken keresztül végezte ezt a munkát. Tóth
László tavaly decemberben hunyt el, a
hagyaték szerzői joga a könyvtáré.
A gyűjtemény a negatívokat tartalmazza. A mai korszerű technika
lehetővé teszi, hogy egy negatívszkenner segítségével, illetve a Szikla21 nevű könyvtári program használatával ezek a felvételek kereshetőek legyenek.
A teljes anyag feldolgozása még folyamatban van, a digitalizálás több év
munkáját jelenti. Most tartanak 41 752
képnél, ez a teljes negatívkollekció kétharmada, de korántsem az egész
anyagé. Leltári számon hatvanezer
felvétel szerepel, és ehhez jön még az
utóbbi évek eleve digitális képanyaga,
amelyet CD-ken tárolnak.
A teljes feldolgozásra a könyvtárosoknak nem volna kapacitásuk,
nagy segítséget jelentenek a kulturális közmunkások, az érettségihez
kötelezően teljesítendő 50 óra közösségi munkát végző diákok. A digitalizált képek közül húszezer már
kereshető, akár otthonról, a könyvtár honlapján keresztül is. Aki beiratkozott olvasó, az teljes méretben
le is töltheti ezeket, külső használók
nézőképként tekinthetik meg az archívum elemeit. Ez a fejlesztés a
TÁMOP – 3.2.4.A-11/1-2012-0070 támogatással valósult meg, a könyvtár a „Minőségi szolgáltatásfejlesz-

tés a felhasználókért” projektre
27 405 460 forintot kapott.
A feldolgozást nehezíti, hogy több
ezer olyan régi kép van, amely mellett
nem találtak feljegyzést, adatokat, így
sokat jelent az idősebb munkatársak
és segítők emlékezőképessége is, a
Csaba József Honismereti Egyesület
tagjai is kivették részüket a munkából, akárcsak Papp Gyula nyugalmazott igazgató.
A Tóth László által készített felvételek döntő része körmendi eseményeket, pillanatokat vagy helyszíneket örökít meg, de nagy számban
vannak fotók a járásból is, például
egy viszáki rönkhúzásról a hetvenes évekből vagy egy disznóölésről,

A korona épülete a régi taxiállomással
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de intézményekről, utcasorokról,
közművesítésről is.
A könyvtárban őrzött felvételekhez
rövid magyarázatok is tartoznak. Így
például a Kossuth szoborról a hetvenes években készült fotónál megtudhatjuk, hogy a műalkotást eredeti helyén, a lovarda (színház) épülete előtt
1907. október 6-án avatták fel, s hogy a
fénykép hátterében a járásbíróság
épülete látható.
Vagy nézzünk ki a Rába-partra:
szintén a hetvenes években készítette
Tóth László azt a felvételt, amelyen a
régi villamoskocsi látható. A leírásból
kiderül, hogy egy ideig strandkönyvtár is működött benne. Egy még régebbi (1966-ban készült) képen azt láthatjuk, hogy a cölöpverők dolgoznak a
parton – ez a munka még a nagy árvíz
utáni helyreállításhoz tartozott.
Sok olyan fotóval találkozhatunk,
amelyek már nem létező épületeket
ábrázolnak. Van felvétel egyebek
mellett a Vida József utca és a Kölcsey Ferenc utca sarkán lévő egykori
épületek (trafik stb.) bontásáról, a
hatvanas évekből. Ezek helyén épült
a Rába Áruház.
Igen érdekesek azok a fényképek
is, amik még régebben készültek,
még azelőtt, hogy Tóth László a
könyvtárba került volna. A hatvanas
években készültek például látképek
az evangélikus templom tornyából,
olyan panorámák, amelyek a mai ember számára szinte megdöbbentőek:
egész városrészek hiányoznak még.
De óriási a látványbeli különbség ak-

kor is, ha a 10 évvel később készült
panorámaképekkel hasonlítjuk össze
ezeket.
A helytörténeti gyűjtemény, elsősorban a fotók más intézmények számára is remek hátteret kínálnak: április végén a 65-ös nagy árvízre emlékezve rendeznek egy kiállítást, szintén ebből az anyagból válogatva, felidézve a félszáz esztendővel ezelőtti
történéseket.
A helytörténeti gyűjteményben őrzik a Vasi Szemle 1935-ös példányát
éppúgy, mint temérdek Vas Népét,
1957-től kezdve. Ha kitárjuk ezt az
időkaput, egy 50 évvel ezelőtti megyei
napilapot előhúzva például rögtön a
címlapról arról értesülhetünk, hogy
feladatának teljesítése után sikeresen földet ért a Voszhod-2, és persze,
hogy megkezdődött a szocialista brigádvezetők országos értekezlete. Az
újságot fellapozva rövid őrségi történet is előkerül az űrhajósok kapcsán.
A korabeli tudósító elmeséli, hogy
Őriszentpéteren járt, ahol beszélgetésbe elegyedett egy 73 éves nénivel.
Az asszony, aki már idős volt, mire
beköszöntött az űrkorszak, hitetlenkedve kérdezte: „Mondja, fiam! Igaz
lehet az, hogy valaki, ott fenn, a nagy
magasban, a semmiben, kiszáll abból
az űrmicsodából és nem esik le?”
Az 1965-ös apróhirdetéseket
böngészve meg tudhatjuk, hog y
3,60-ért lehetett kapni biztos hatású tyúkszemtapaszt, sezlon és ágybetétet 900 forinttól, és hogy a Vas
Megyei Cipészipari Vállalat 24 óra
alatt elvégezte a 10 forinton aluli
kis javításokat.
Érdekes az időjárás-jelentés is,
amely két városból közöl adatokat:
Budapestről és Grazból, majd a Rába
vízállása következik. (Ekkor még
nem lehetett sejteni, hogy néhány hét
múlva bekövetkezik a hatalmas árvíz.) Az Állatforgalmi Vállalat hirdetése is (no, azért a neve is) különösen
hat már a mai olvasónak: „Háztáji és
egyéni termelők! Selejttehenük átadása esetén annak pótlására kedvezményes áron nem csak B) minőségben, hanem A) minőségben is kaphatnak vemhesüszőt”...
A Rábavidék az egyik legrégebbi
vasi újság, 1883 óta jelenik meg. A régebbi lapszámokat (a körmendi
könyvtár alapítása előttieket) az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi, s ezt
a gyűjteményt feldolgozták mikrofilmre is. Így ami az OSZK-ban megvan, az itt helyben is megtekinthető.
Összesen 218 olyan mikrofilmet
őriznek a helytörténeti gyűjteményben, amelyen régi újságok találhatók.
Egy mikrofilmen egy-egy lap több évnyi megjelenése fér el, például az ös�szes Rábavidék 1935–39-ig egy mikrofilmen található. Más lapok is bön-
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Papp Veronika a régi, megsárgult újságokból gyűjt dokumentumokat
gészhetők: Nyugat-Magyarország,
Vas Megyei Hírlap.
A régi lapokat helyben olvasni (illetve kijegyzetelni, kifotózni) van lehetőség, a mikrofilmről nyomtatáshoz nem áll rendelkezésre a technika
Körmenden, túl költséges volna. Készült egy körmendi bibliográfia,
amely megkönnyíti a keresés, a
tárgyszavaknak köszönhetően. A teljes digitalizálás még további évek
munkája lesz.
A helytörténeti gyűjteményben
található könyvek, kéziratok és fo-

lyóiratok száma 4993 darab, és ezen
felül vannak még a fotók, illetve az
aprónyomtatványok. Ez utóbbi csoportba tartoznak a meghívók, plakátok, szórólapok. Ez a gyűjtemény
is digitalizálva van, jelenleg körülbelül 5000 darabot számlál, és folyamatosan bővül. Ha a jövő héten
bulit tart egy helyi banda, és a plakátjuk eljut a könyvtárba is, hamarosan kereshető lesz már a honlapon is – és persze beíródik a város
történetébe.
 n Rózsa Melinda

Egy kis könyvtártörténet
1952. november 16. Körmendi Járási Könyvtár néven a könyvtár 196
kötetes könyvállománnyal kezdte
meg működését három kis helyiségben. Vezetésére Vizi László kapott megbízást.
1953. A könyvtári hálózat kialakulása a községekben. Létrehozták a városi fiókkönyvtári hálózatot (Tilalmasi major, Ládagyár,
Kórház, a nyári szezonban a
Strandkönyvtár).
1955. A DISZ Bizottság elköltözésével a könyvtár a Szabadság kör 4.
sz. alatti helyre költözött. Itt lehetőség nyílt olvasóterem kialakítására
is.
1957. A Batthyány-kastély egyik
melléképületébe, a volt tiszti lakba
költözött a könyvtár, amely a régi
elhelyezéshez képest kedvező volt.
Az épület lehetővé tette a gyermekkönyvtár külön elhelyezését és
némi raktározási lehetőséget is
biztosított.
1961-ben megkezdődött a helytörténeti különgyűjtemény kialakítása.

1963. A könyvtár épületének belső átalakítása, megfelelő berendezés biztosítása után megindult a
szabadpolcos kölcsönzés.
1979. Megszűnik a járási könyvtár és városi könyvtár lesz.
1988. november 16. A városi
könyvtár megkezdi működését a
Várkör 4. sz. alatt az átalakított és
felújított szolgabíróság épületében.
1989. január 13. A városi könyvtár új épületének ünnepélyes felavatása.
1990. Kisebb átalakítás után a
gyermekkönyvtár a felnőtt részleg
helyére költözik a volt tiszti lak épületébe.
1996. november 16. A könyvtár
felveszi Faludi Ferenc költő, jezsuita szerzetes nevét.
2004. április 16. A Faludi Ferenc
Városi Könyvtár és a Művelődési
Központ összevonása, az új, közös
név: Faludi Ferenc Könyvtár és
Kulturális Központ.
2013. január 1. Az összevont intézmény új neve: Körmendi Kulturális
Központ, Múzeum és Könyvtár.
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Főkapitányi beszámoló: kiemelkedő a megye és benne járásunk közbiztonsága

Kevesebb az ittas vezető, több a migráns

tént bűncselekmény. A települések
66,2 százalékán pedig nem érte el a
tízet a regisztrált bűncselekmények
száma és mindössze tizenhárom település az, ahol meghaladta a negyvenet – jelentette ki a tábornok.
Hangsúlyozva: a számadatok alakulásában a megelőző tevékenység
szerepe is óriási. Az országos programok – mint a „MegÓVlak”, a
„D.A.D.A.”, az „Ellen-Szer”, a
„LeSZERellek” – mellett a megyei
kezdeményezésű „Ki mit tud?” tehetségkutató az óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolásokig szólítja meg az érintetteket és
hívja fel a figyelmüket a korosztályukat leginkább érintő veszélyekre
és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeire. Tavaly mintegy
négyezer vasi középiskolás diák részesült kábítószer-prevenciós oktatásban. Jellemzőek az időskorúak
sérelmére elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények is. Ennek megakadályozása érdekében már a megye öt településén, közte Körmenden, elindult a kortárssegítő program. Az idősek klubjában, a képviselő-testületi üléseken rendszeresen megtartott figyelemfelhívó előadások mind-mind a jogsértések
megelőzését célozzák. A rendészeti
szakterületet értékelve elmondták,
hogy a 2013. évhez viszonyítva
emelkedett ugyan a közlekedési
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Körmendről is indulnak különbuszok a dél-burgenlandi Bortavaszra

Nyitott pincék hétvégéje az osztrák borvidéken
A Vas megyéhez legközelebb fekvő osztrák borvidéken, a
Rohonctól (Rechnitz) Ókörtvélyesig (Eltendorf) húzódó területen május 2–3-án rendezik meg a Bortavaszt, amelyen a
legjobb borászatok mutatják be a hordókban és a palackokban rejtőző kincseket.

Vas megye tavalyi bűnügyi és közbiztonsági helyzetét értékelték Szombathelyen, rendőri állománygyűlés keretében.
Kiderült, a megye és benne a körmendi járás hazánk legbiztonságosabb területe. A körmendi nyomozók és az itteni,
magas szakmai szinten teljesítő rendőri erők több nagyszabású bűnügyre is fényt derítettek az elmúlt időszakban.
Az ünnepélyes keretek között
megtartott állománygyűlésen részt
vett dr. Halmosi Zsolt vezérőrnagy,
országos rendőrfőkapitány-helyettes, rendészeti főigazgató. Aki jónak értékelte a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság 2014. évben végzett
tevékenységét, majd meghatározta
az idei évre szóló feladatokat. Adatokkal is alátámasztotta az irányítása alatt álló állomány elmúlt évi
munkáját. Büszkén hangsúlyozta,
az elvégzett munka egyik ékes bizonyítéka, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 3,9 százalékkal csökkent a megyében és az országban ismertté vált bűncselekmények mindössze 1,9 százaléka történt a főkapitányság illetékességi
területén. Így, húzta alá Halmosi
tábornok, ismételten Vas megye volt
az ország legbiztonságosabb területe. – A pozitív eredmények megtartása a rendőri munkán túl nagymértékben köszönhető a megye lakossága és az ide látogatók törvénytisztelő magatartásának is. A közbiztonság fenntartása és a lakosság
szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények számában
történt 23,1 százalékos csökkenés
kizárólag összefogással, együttműködéssel valósulhatott meg. Tavaly
a megye 216 települése közül tizenegy településen egyáltalán nem tör-

bortavasz

Körmendi Híradó

Dr. Halmosi Zsolt vezérőrnagy méltatta a hatékony munkát, közte a körmendiek
eredményes tevékenységét
balesetek száma, azonban jelentős
növekedés a könnyű sérüléssel járt
közlekedési balesetek esetében következett be. Halálos kimenetelű
közlekedési baleset pedig eggyel
kevesebb volt tavaly, mint 2013-ban.
A „Közlekedj biztonságosan munkába jövet-menet!” elnevezésű megyei kampányt a kerékpárosok és a
gyalogosok miatt bekövetkezett,
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának vis�szaszorítása hívta életre. A rendőrök ennek keretében azon gyáregységeket keresték fel a megyében, ahol jelentős a munkahelyükre
kerékpárral közlekedő dolgozók
száma.
Pozitívumként emelték ki az állománygyűlésen, hogy az ittasan közlekedési balesetet okozók számában csökkenés tapasztalható. Éppen ezért a közterületi szolgálatot
ellátó állomány a jövőben is nagy
gondot fordít az így közlekedők ki-

Az állománygyűlésen részt vettek a vasi városok vezetői, köztük Bebes István polgármester is

szűrésére. Ellenben az illegális
migráció az elmúlt időszakhoz viszonyítva jelentős emelkedést mutat. Az elfogások száma tavaly a
négyszeresére nőtt tavalyelőtthöz
képest. Állampolgárságukat tekintve szíriai, afgán, iráni, pakisztáni,
koszovói és indiai határsértő került
rendőrkézre Vas megyében. Ezen
kívül kilenc magyar és három szerb
embercsempésszel szemben intézkedtek még a rendőrök 2014-ben. Az
egyre fokozódó migrációs nyomásra tekintettel az eddigieknél még
koncentráltabb ellenőrzés valósult
meg a határsértők minél nagyobb
arányú kiszűrése érdekében. A közös járőrszolgálatok során a főkapitányság munkatársain kívül az
osztrák rendőrök is részt vállalnak
az illegális migráció visszaszorításában. Kiemelt hangsúlyt fektettek
a rendőrök a tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményességi mutatóinak növelésére is.
Az e körben jellemzően előforduló
bolti lopások, a magánszemélyek
sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítások tekintetében az előző évi 28,9 százalékos felderítési eredményességgel szemben
tavaly 39,5 százalékos eredményt
könyvelhettek el. Továbbra is példaértékű az összefogás és az információcsere a polgárőrökkel; az önkormányzatokkal; a Katasztrófavédelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
az ügyészség, valamint a Vadászkamara munkatársaival; az egyházakkal és az iskolákkal. Elhangzott: a közös együttműködésre, a
szervek közötti szoros munkakapcsolatra a jövőben is számít a főkan kor
pitányság.


Közel 70 borász összesen több
mint 350 féle borral várja a jófajta nedűk kedvelőit – pincészetenként ötfélét kóstolhatunk, és mindenhol gondoskodnak némi jellegzetes helyi
harapnivalóról is.
Rohonc (Rechnitz) a tipikus olaszrizling otthona, Németlövő – Vashegy (Deutsch Schützen – Eisenberg)
vidékén a magas mineralitás és fűszeres jelleg a hangsúlyos, ilyen egy
igazi kékfrankos! Csatér-heg y
(Csaterberg) az a hely, ahol a bor és
a kő egymásra talál – itt is az ásványossá g
dom i ná l.
Bele den
(Bildeinben), a „határok nélküli faluban“ a bor is határok nélküli, az
osztrák–magyar határrégió legjobb
borait találjuk a Borarchívumban. A
szomszédos Monyorókeréken
(Eberauban) a Pinka-medence sokszínűsége köszön majd vissza a település közepén, a „falupusztán“
felépített borfaluban. Nag ysá
roslakon (Moschendorfban) a termőhely vinotékájának 60 legjobb
bora és a leg jobb tavaly i
uhudlerekből készített válogatás
vár kóstolásra. Csak Dél-Burgenlandban sikerült a direkktermő szőlőfajtákból készült borokat, azaz az
uhudlert igazi kultitallá tenni. Számos egyedi termék (frizzante, lek-

vár, csokoládé stb.) is csak itt készül.
A Bortavaszra szombaton és vasárnap különjáratok indulnak Körmendről (ill. Szombathelyről és Kőszegről). A körmendi buszok mindkét napon 10 és 12 órakor indulnak
Moschendorfba. A borvidéken belül
is közlekednek buszok, szőlőhegytől
szőlőhegyig, borásztól borászig. A
buszhálózat 1 fővonalból és számos
kiegészítő járatból áll. A buszok esténként vissza is hozzák a vendégeket Magyarországra.
A jegy birtokában pincészetenként öt különféle bort kóstolhatunk, kapunk egy egyedi borospoharat praktikus pohártartóval,
borkalauzt, térképeket, buszmenetrendet és egy 5 euró értékű
bont.
Különleges szolgáltatás a borszerviz: a megvásárolt borokat nem
kell egész nap magunkkal cipelni. A
palackokat később is átvehetjük a
kijelölt vinotékákban.
A kétnapos jegy, amely magában
foglalja a teljes buszhálózat használatát, 28 euróba kerül. Április 20-ig
kedvezményesen, 24 euróért rendelhető jegy az interneten, amelyet majd
a helyszínen lehet átvenni, bármely
részt vevő borásznál, a vinotékákban

A Bortavasz alkalmával is várjuk!

Wein & Buschenschank

Buschenschank Gaasban a szőlőhegyen.

Nyitva: április 30-május 3
és május 14-17.

Szentpéterfától alig pár percnyire várjuk Önt
kiváló borokkal, háztáji finomságokkal,
kedvező árakkal és magyar nyelvű kiszolgálással!

www.weinherczeg.com • +36 20 456 6978

vagy az információs pontokon. Náluk
a rendezvény alatt is lesz lehetőség
jegyet venni. A buszokra történő felszálláskor nem kell és nem is lehet
jegyet váltani.
A pincék 10-től 19 óráig lesznek
nyitva. Aki nem jön haza a busszal
szombaton, az 19 órától Rohoncon
az Mandl Arkadenhofban, Monyo
rókeréken a Buch Fogadóban vagy
Beleden (Bildeinben) tábortűz mellett folytathatja az estét.
Május 1-jén, péntek este lesz a
Wein-Trophy 2015 Szenteleken

(Stegersbachban). A borversenyen
ünnepélyes ceremónia keretében
választják ki a régió legjobb kékfrankosát és olaszrizlingjét, amelyeket háromfogásos vacsora kíséretében szolgál fel a Kastell Étterem. (A gálán külön jeggyel és regisztrációval lehet részt venni.)
A Bortavasz hivatalos weboldala
jegyelővételi lehetőséggel és minden további információval:
www.bortavasz.at
n rose


SÜDBURGENLAND

Bortavasz
Dél-Burgenland
Az ingyenes buszjárat Körmendről
10.00-kor és 12.00-kor indul

Nyitott pincék hétvégéje
több mint 60 borászatnál

2015. május 2–3.
Online regisztrációval április 20-ig
a két napra szóló jegy ára csak 24,- €!

www.bortavasz.at
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Egy férfi kar kivarrása negyven órát vett igénybe

Sokaknak vonzó a tetoválás művészi ereje
Szenteleki Dóra rendkívül sokoldalú fiatal nő, jelenleg tetoválásokat készít. Mégpedig művészi szinten, ami csöppet sem
túlzás, hiszen diplomás képzőművész. Eredetileg festőnek
készült, de aztán bátyja javaslatára az intermédia szakot választotta a Képzőművészeti Egyetemen. Ez változatos munka,
tulajdonképpen az egyes médiumok közötti átjárhatóságot
jelenti. Dóri a tetoválást már az egyetemi évek alatt is próbálgatta, de akkor egy csomó más dolog is érdekelte, például a
fotózás és a színház, így a tetoválás háttérbe szorult. Néhány
éve azonban az érdeklődés új erőre kapott, s naponta soksok órát dolgozik tetoválóként.
– Mindig festő akartam lenni, ez
vonzott leginkább. Aztán láttam a
bátyámat, akiből festő lett, hog y
mennyi elhivatottság, kitartás kell
ehhez. És akkor mégis mást választottam, mégpedig pont az ő
javaslatára. A képzőre mentem,
intermédia szakra. Emlékszem,
hogy a felvételit nagyon élveztem,
talán ez volt a legkreatívabb, leglendületesebb időszak az egyetemi évek alatt. Igazából a felvételi
inkább egy workshophoz hasonlított, segítettünk egymásnak, nem
az a kimondottan szigorú vizsgáztatás zajlott, én is beleadtam apait-anyait, bár tudtam, messze nem
én vag yok a legjobb. Aztán ez a
lelkesedés azonnal csapódott is a
betonon, miután megkezdődött a
tényleges tanulás, hiszen itt nem
csupán a tárgyi tudás elsajátításáról volt szó, sokkal inkább egyfajta szemléletmód átvételéről és
az emberi kapcsolatokban rejlő
lehetőségekről. Talán akkoriban
még nem is voltam érett az egyetemre. Lehet, hogy ennek az volt
az oka, hogy olyan művészeti középiskolába jártam, ahol nag yon
jó volt a közösség, családias volt a
hangulat, szinte burokban éltünk.
Naiv voltam, nem találtam a hangot a tanárokkal. Közben ráadásként még szerelmes is lettem egy
festő fiúba, sokat lógtam az egyetemről, ami azt eredményezte,
hogy halasztanom kellett. Nyolc év
alatt szereztem diplomát, mert később még egy évet kihagytam, de
az már az én döntésem volt. Azt
hiszem, ez hozott egy fordulópontot az életembe, s talán itt váltam
megfelelően éretté – mondta Dóri
az indulásról.
Már az eg yetemi évek alatt is
kacérkodott a tetoválással, de akkoriban nem volt túl sok ideje, in-

kább fotózott, ez volt az egyik kedvenc elfoglaltsága. Most már bánja, hogy nem volt kitartóbb, mert
akkor több tapasztalata és g yakorlata lenne a tetováló munkát
illetően. Azt mondja, ha vidéken
nem is, Budapesten nagyon sok a
női tetoválók száma, már majdnem annyian vannak, mint a férfiak. Dórinak saját kis privát műterme van, nem hivalkodó utcafronti
szalonban dolgozik. Szerinte sokaknak fontos, hogy családias legyen a légkör, és így az egész folyamat személyesebb is. A tetoválás fegyelemre, felelősségtudatra
és türelemre tanította. Alapvetően
elég izgága és türelmetlen típus,
úgyhogy ez a munka éppen jól jött
neki.
– Van, aki konkrét tervekkel jön
hozzám, de akad olyan is, aki csak
nagyjából tudja, mit akar, rám bízza a rajzot. A vendégeim többsége
értelmiségi vagy kreatív művész,
így nincs olyan nehéz dolgom, nem
egyszer született közösen kitalált
a l kotás. Korábba n, főleg a
tetoválószalonokban még elég
g yakoriak voltak a katalógusok,
ma ez másként van, a tetoválók inkább egyedi portfóliókat készítenek, és a saját ötleteik vannak előtérben. A legautentikusabbnak talán a törzsi tetoválások tekinthetők, jelentésük azonban természetesen csak az adott kultúrkörben
nyer értelmet. Ezek a minták napjainkban is igen népszerűek világszerte, csak persze más célzattal
viselik őket. Igazából a modern
tetoválások többségének nincs
eg yetemes törvényszerűsége. A
motívumot általában az adott időszak divatja, stílusirányzata, illetve viselőjének az egyénisége határozza meg. Most is divat a szeretett személy nevének tetováltatá-
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Körmendi alkotók tárlata Segítő Fidesz és a Fidelitas
Nagyszombat délutánján zsúfolásig
megtöltötték az érdeklődők a Városi
Kiállítótermet, ahol Czimber Miklós,
Gueth Lajos és Horváth József alkotásaiból nyílt kiállítás.
Az április 25-ig megtekinthető kiállítást Németh Zsolt (Johnny) nyitotta
meg. Mint megtudtuk, Czimber Miklós
a Népi Iparművész cím megszerzésére
készül, amihez három év alatt öt „A”
kategóriás és harminc „B” kategóriás
tárgyat kell alkotnia. Faragásai változatos formakincsének alapanyagául
főként gyümölcsfákat választ, de szívesen dolgozik szil, juhar és tölgyfával

is. Tudását emberi arcokat ábrázoló
domborművei is dicsérik. Gueth Lajos
már megszerezte a Népi Iparművész
címet, ő szaruval, aganccsal és csonttal foglalkozik. Kisebb ékszereket is
készít, de kiállított egy méhfogót is,
melyet régen a méhészek használták a
vadméhek mézének megkeresésére.
Horváth József kőfaragó és épületszobrász mester kiállító társaihoz hasonlóan rengeteg tárgyat hozott bemutatni a szép számú közönségnek.
Fotókon láthatóak Guinness-rekorder
tárgyai és nagyobb méretű alkotásai.
n cs.T.


Dóri kisfiával, Mirkóval
sa, bár mára meg változott a betűk
stílusa és a kiválasztott testrész.
Dóri a munkája során azt tapasztalja, hogy az emberek csak az első
lépést teszik meg nehezen. Amint
elkészül az első minta, máris egy
újabbról beszélnek. Neki hat tetoválása van, azt mondja, az nagyon
kevés, szeretne még sokkal többet,
csak nincs ideje arra, hogy csináltasson. Az elsőt tizenkilenc éves
korában készíttette egy külföldi iskolai kirándulás után, a megmaradt zsebpénzből, természetesen a
szülei tudta nélkül.
Dóri azt mondja, nagyon sok az
olyan munka, amely kevésbé igényes, ezért sokakban ellenérzést
vált ki a tetoválás, rengeteg a negatív előítélet. Negatív tartalmú üzenetek, önkényuralmi jelképek, sátánista szimbólumok komoly tetoválók keze alól nem kerülhetnek ki.
Tizennyolc éven aluliakat nem tetovál, még szülői engedéllyel sem.
A tetoválás nagy felelősség, hiszen
viselője nem tudhatja, mit hoz az
élete, hol fog dolgozni, milyen közösségbe kell beilleszkednie. És
ugye nem mindenhol fér bele, ezt
tudjuk. A fiataloknak azt javaslom,
hogy ne annyira a látható testrészekben gondolkozzanak, leg yenek diszkrétek, mert nem az a
menő, ami harsány és feltűnő.
A tetoválás során a húsos részek
kevésbé érzékenyek, míg a csontok,
ízületek és lágy részek környékén

fájdalmasabb a művelet. Igazából
egyénenként is változó, hogy kinek
mekkora a tűréshatára. A tetoválásra fel kell készülni, szellemileg
és fizikailag is, és az utókezelésre is
nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen
ezen múlik a tetoválás sikeressége.
Dóri több nagy munkát is csinált,
az egyik egy német lány tetoválása
volt, egyhuzamban kilenc órát dolgozott. A másik meghatározó munkája egy teljes férfi kar „varrása”
volt, ez összesen több mint negyven
órát vett igénybe.
Dórinak nagy tervei vannak a tetoválással a közeljövőben. Szeretne egy olyan projektet elindítani,
amelyben kortárs képzőművészek,
grafikusok munkáit is felhasználná tetoválásaihoz. Nagy terve még
az, hogy több országba eljusson, és
vendégtetoválóként dolgozhasson.
Szeretne egy kicsit útra kelni, világot látni a családjával. Férje, Feri
egyébként grafikus designer a legnagyobb kereskedelmi csatornánál, kisfia Mirkó 2 és fél éves, már
bölcsődés. Íg y Dóri könnyebben
dolgozik, bár ott vannak a házias�szonyi teendők is, amelyeket szem
előtt kell tartani.
Ritkán ugyan, de hazalátogat.
Szülei már nincsenek, de nagymamája és a rokonok Körmenden élnek. Legtöbbször a nádasdi barátoknál szállnak meg, ami mindig jó
alkalom egy kis feltöltődésre.
n tóth judit


Balról: Gueth Lajos, Németh Zsolt, Horváth József és Czimber Miklós 

Fotó: Jámbori Tamás

JÖJJÖN EL ÉS LEGYEN A VENDÉGÜNK
A VIRÁG- ÉS DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZETI KIÁLLÍTÁSON ÉS VÁSÁRON!

2015. ÁPRILIS 25-26. (szombat 13.00-tól, vasárnap 9.00-től)
SZOMBATHELY-HERÉNY

Fellépők:
Szombat: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
Török Ádám és Mini Együttes
Sipőcz Rock Band
Vasárnap: Kökény Attila

A rendezvény fővédnöke Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, országgyűlési
képviselő, Dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Olvasóink előtt is ismert annak
a kisfiúnak és szüleinek kálvá
riája, aki születése után agyvérzést kapott és elsősorban a mozgásközpontja sérült. A kilencéves
Horváth Martin már több orvosi
beavatkozáson, g yóg yterápián
vett részt, ezeknek köszönhetően
állapota sokat javult.
Most újabb lehetőség mutatkozott arra, hogy további előrelépés
következzen be a fiú egészségüg yi állapotában. Édesanyja,
Horváth Edina elmondta: Barcelonában, Igor Nazarov profes�szor egy speciális műtettel aktivizálni tudja a részben megbénult
izomsejteket, majd Varsóban
vag y Kassán eg yénre szabott
mozgásterápiával esély kínálkozik a további javulásra. A beavatkozások költsége azonban meghaladja a 2 millió forintot. A hiányzó összeg előteremtésére széles körű összefogás indult el a
térségben. Eg yházak, önkormányzatok, civil szervezetek és
magánszemélyek adományokkal,
rendezvények bevételeivel igye-

keztek segíteni a családnak.
Nemrég a körmendi kosarasok is
adakoztak, majd a szurkolók körében gyűjtést is szerveztek.
Legutóbb a Fidesz, valamint a
Fidelitas körmendi csoportjai
érezték úgy, hogy lehetőségeikhez mérten segíteni szeretnének
Martinon. Bebes István, Körmend
város polgármestere, egyúttal a
helyi Fidesz csoport elnöke, illetve Molnár Dániel, a Fidelitas vezetője adták át a két szervezet által felajánlott 100.000 forintot a
kisfiú g yóg yulásához. Az adományt Martin édesanyja, Edina
személyesen vette át a Fidesz körmendi választókerületi irodájában. Bebes István kiemelte: fontos, hogy segítsünk embertársainkon a nehéz időkben, különösen, ha egy gyermek küzdelmének a támogatásáról van szó. Mielőbbi gyógyulást kívánt Martinnak, továbbá erőt és kitartást az
egész családnak. Molnár Dániel a
Fidelitas jókívánságait tolmácsolta a kisfiú édesanyjának.
n v.T.


„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat
három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft.
1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 18 évben, 85 millió darab kuplungtárcsát, 75 millió
darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik
új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
A 2015-ös évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben,
valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra
várjuk pályakezdők, illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI)
Szerelő (Ref. kód:SZI)
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési támogatás), fejlődési-,
és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, pályázati anyagát (magyar és német /angol nyelven írt fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.
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Lépegetnek előre a birkózók Gyűléseztek a kick-boxosok
A körmendi birkózók Kőszegen, az
immár hagyományos Nemzetközi Jurisics Kupán vettek részt. Erős mezőnyben, 12 egyesület több mint 120
versenyzője mérte össze tudását a szőnyegen.
A verseny magas színvonalát jelezte,
hogy Szlovákiából két egyesület, illetve
az ország legjobb utánpótlás sportcentrumai közül a budapesti ESMTK, a
Győr és a Haladás versenyzői is megküzdöttek. A körmendi birkózókat Molnár Benedek a Somogyi Béla Általános

Iskolából, Molnár Benedek a Kölcsey
Utcai Általános Iskolából, és Németh
Levente a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskolából képviselték.
Bartók Zsolt edző elmondta, hogy a
versenyzői tisztességesen helyt álltak,
így két bronzéremmel és egy negyedik
helyezéssel térhettek haza. Bronzérmesek Németh Levente (42 kg, indulók
száma 8 fő) és Molnár Benedek (35 kg,
indulók száma 8 fő). Molnár Benedek 69
kg-ban negyedik helyezést ért el.
n cs.T.


Március elején tartotta éves rendes
közgyűlését a Körmendi Kulturális
Központban a Castrum Sec-Dinamica
Se Körmend, amit megtisztelt jelenlétével Bebes István polgármester. A
rendezvényen értékelték az elmúlt
esztendőt, és ismertették az idei év
feladatait.
A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend márciusi közgyűlésén Bebes
István polgármester köszöntötte a
megjelent versenyzőket, és gratulált
a tavaly elért eredményeikhez, az idei
versenyekhez pedig sok sikert kívánt.
Andorka Imre 3 danos kick-box mester, az egyesület elnöke részletesen
ismertette a tavalyi versenyeredmé-

nyeket, és beszélt az idei célkitűzésekről. Kiss Zoltán, a Laconto Kft.
résztulajdonosa az egyesület pénzügyi helyzetéről tartott beszámolót.
Az összejövetel ugyancsak fontos
momentuma volt, hogy együttműködési szerződést írtak alá az önkormányzattal, melyben vállalták, hogy folyamatosan rendben tartják a várkastély
északi részének a nyugati oldalát, tehát az ottani parkot, ahol a főzőversenyek szoktak lenni. A közgyűlés tisztújítással fejeződött be. Az dinamicások
elnöke továbbra is Andorka Imre lesz,
az elnökség tagjai: Bálint Zsuzsa,
Gordos Tibor, Dancsecs Gábor és
Benczik Imre. n Csihar Tamás

Amatőr futó tavaszi sikerei

A körmendi bírkózók jól szerepeltek Kőszegen

Jól indult a tavaszi szezon Katafai
László amatőr futónak, hiszen az
első megmérettetéseken szép sikereket ért el.
Márciusban kezdődött az idei futószezon. Katafai László először a
Feldbach melletti Leitersdorfban vágott neki a 10,5 kilométeres negyed
maratonnak, amin aztán korosztá-

lyában (50–55 év) a 2. helyet szerezte
meg. Másnap a körmendi gátőr futás
3 km-es távjának lett férfi győztese.
Egy héttel később a sárvári 21,1 kmes félmaratonon indult, amit meg is
nyert. Ezt a versenyt évente kétszer,
ősszel és tavasszal rendezik meg. Tavaly tavasszal ugyancsak 1., ősszel 2.
helyezést ért el. n Cs. T.

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

www.gazdabolt-kormend.hu

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több,
mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több, mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!

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

És minden,
ami a ház körül kell!

A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendelkezik a speciális üvegek, továbbá a
fejlett technológiák terén. Közel 16_000_alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egységeiben. A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600
gyártósoron, világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, karpullát, fecskendőt és egyéb
speciális eszközt készít elsősorban üvegből.

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:
• legalább középfokú végzettség
• termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
• megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• jó kommunikációs képesség

A mi ajánlatunk:
• kiemelt juttatási csomag
(étkezési utalvány, havi bónusz, 13. havi bér)
• ingyenes buszközlekedés
• kedvezményes étkezési lehetőség

Feladatok:
• termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
• megadott folyamatok követése, végrehajtása
• minőségi követelmények betartása
• folyamatos képzési lehetőségek

4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. április 30-ig az alábbi
címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Tel.: +36 (0) 94 568 400 • Fax.: +36 (0) 94 568 425
E-mail: hr.pph@schott.com • www.schott.hu
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Nem jutott az EGIS Körmend kosárlabdacsapat a nyolc közé

Felül kell emelkedni a csalódottságon!
Amíg néhány sérült kulcsjátékos nélkül sikerült itthon legyőzni
az Alba Fehérvárt, utána azonban idehaza a Pécs, majd idegenben a Szeged csapatai kerekedtek felül kosarasainkon. Matematikailag is kevés esély kínálkozott, hiszen, ha az összes mérkőzésünket megnyerjük akkor még a vetélytársak eredményein is
múlott volna, hogy az első nyolc közé kerülve tovább kergethessük álmainkat. Nem sikerült. Eldőlt, az EGIS Körmend nem
vesz részt a további küzdelmekben a felsőházi rájátszásban.
Miután először Pécsett sikerült
nyernünk a középszakaszi rájátszásban, okkal bízhattunk abban, hogy
idehaza, ha nem is simán, de győzelemmel vesszük ezt az akadályt. Richards nélkül játszottuk végig a mec�cset, az első negyedet még egálra hoztuk. Ezután viszont a frissebbek tűnő
Pécs után csak futni tudtunk. Mindent
elárul az, hogy hazai pályán mindös�sze 66 pontig jutottunk a baranyaiak
78-ával szemben. Mivel Le Var Seals
ezen a játéknapon 0 pontot jegyzett,
szerződését felbontották. A játékos is
elismerte, hogy nem sikerült maradandót alkotnia a Rába-parti kosárvárosban. A hétvégi fiaskó után szerdán
Szegeden a harmadik negyed elejéig
partiban voltunk, aztán simán felül
kerekedett a Naturtex-SZTE–
Szedeák. 106 pontot kaptunk, mi 91-et
értünk el.
Előző cikkünkben jeleztem, hogy az
idegenben 90 pontot elérő csapatnak
illik nyernie. Ezt most is tartom. Valószínű, hogy az idei szezon úgyis beíródik a piros-fekete csapat „történelem-

könyvébe”, hogy ennyi pontot még talán soha nem kaptunk egyetlen idényben sem. Valljuk be: a borzasztó sikertelen, vesszőfutásos idénykezdés után
sok reményünk nem lehetett. Déri
Csaba érkeztével sikerült néhány
(még) bravúrosnak számító meccset
nyerni. Ellenben pokoli kemény mentális teher nehezedett a játékosok vállára, mivel a „sírból” kellett (volna)
visszahozni a csapatot, a reményt, az
eredményességet. Ebből a küzdelemből a szurkolók is derekasan kivették
a részüket, ők a világ bármely részén
megállnák a helyüket! Pluszerőt, támogatást jelentett ez a játékosoknak a
parkettán. Mert ebben a kisvárosban
2015 tavaszán is nagyon fontos, hogy
jó kosárlabdajáték legyen szeretett
csapatuk által. A reálisan gondolkodó
szurkolók már január-februárban
hangsúlyozták, hogy ezt a bajnokságot gyorsan felejtsük el és tekintsünk
előre. Ehhez a tanulságokat, a józan
értékelést meg kell tartani! A sportban
persze az a szép, hogy soha nem szabad feladni, küzdeni kell!

Meggyőződésem, hogy vannak kiváló, jó képességű játékosok a mostani sikertelen együttesben. Ez azt jelenti, hogy az állományt tekintve
többre lenne érdemes a jelenlegi gárda. Lehetünk okosak, mondhatunk
okosakat, ez most a lényegen nem
változtat. Zártunk rosszabb évet is,
de ez nem lehet mentség. Mint ahogy
az sem, hogy mi lett volna, ha a keresztbeverések másként alakulnak,
és szerencsével bejutunk a legjobb
nyolc közé. Ott már valószínű végképp nem termett volna babér számunkra… Felül kell emelkedni a csa-

lódottságon! Április 15-én a Vas megyei riválissal a Falcóval még játs�szuk egyet. Szépen helytállva kellene
zárni a bajnoki évet, ez a szomszédvári derbi mindig presztízsmérkőzés.
Aztán nyilván a klub és a szakmai
vezetés összedugja a fejét és dönt a
hogyan továbbról. Mint említettem,
vannak jó játékosok a keretben, ezért
nem kellene a tavalyi hibát megismételve újra 8–9 új kosarassal indítani a
jövőt. Sok felfogásbeli dolgot kell helyre tenni. Például azt, hogyan lettünk
a legkevesebb kosarat kapókból a
n kéki
legtöbbet kapók.


Zenit Műszaki Áruház
Körmend, Szabadság tér 11. Tel: 594-346

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság
Sikeres csapatunk erősítésére keres a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára munkatársakat az
alábbi munkakörben:

sport-hirdetés

Körmendi Híradó

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

Tavaszi Áradás
az ADA-nál!

2015.04.17. 800-1600
2015.04.18. 800-1200

• SZOMBATHELYI
• KŐSZEGI

partnercégeinkhez keresünk munkavállalókat

BETANÍTOTT JELLEGŰ

munkakörbe!

Bemutatótermünkben

Ingyenes buszjárat lehetősége!

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák, fotelek,
franciaágyak akár 50-60%
kedvezménnyel megvásárolhatóak! Matracok kedvező
árakon! Maradék szövetek már
349.-Ft/m ártól!

Amíg a készlet tart!

Önéletrajzokat a whc.szombathely@whc.hu
e-mail címre várjuk!

Kerékpárok minden korosztály számára!
Az elektromos kerékpárok specialistája!

Érdeklődni, jelentkezni:
94/509-515, 06/30/299-8806;
06/30/946-1015; 06/30/377-4270

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