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Felhívás
A Körmendi Híradó szerkesztősége
lehetőséget kínál az önkormányzati választásokon induló polgármesterjelöltek egyenlő arányú bemutatkozására. Az indulóktól 2000
karakternyi szöveget, valamint
egy normál portréképet várunk.
Kérjük, hogy a beküldött szöveg a
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com e-mail címre várjuk, 2014.
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A szőke-kék nyarak felejthetetlen ígérete

Körmend, a fejlődő és törekvő város

Diákkorom legszebb nyarait őrzöm
körmendi színekben. Nem ma volt, nem
is tegnap, amikor új évfolyamot kezdve
a gimiben leruccantunk az Ördögsziklához – szikla egy szál se –, ahonnét
Bokor Imi hajmeresztő fejest ugrott. A
Rába csobbant, mi meg lábbal lefele
merítkeztünk, aztán usgyi, sodródás a
strand felé. Szép indiánnyarak voltak
azok, hamvas szőke lányokkal, nagydumás főiskolásokkal, az egyre inkább
térhódító beatzene helyi sztárjaival.
Koszinusz verte a dobokat a
művházban, ahol Laci bácsi partvisra
támaszkodva átkozta a hangerőt,
minduntalan leszögezve: – Levelet írok
a Kádárnak! Persze, nem írta meg. Aztán ott volt Jenő, akinek albérletében
gyülekeztünk kártyázni és iddogálni
dologidőben, mígnem a tanári kar negyede rajtunk nem ütött. Jenő nem keresett kibúvót, a Rimbásként emlegetett oktatónak csak annyit mondott –
Tanár úr, tessék itt beírni az egyest, tizenkétszer. Mert hát annyian lógtunk...
Vagy Tibi bácsi, Lányi Tibor, a legendás osztályfőnök. Aki miután megíratta velünk az első röpdolit matematikából, az eredményt látva nyomban
le is szögezte: – Ez itt a Don-kanyar! A
negyvenből húszan fát, azaz elégtelent
írtunk, köztük jómagam is. – Te humántök leszel – jósolta akkor, és tényleg eljutottunk a deriválástól az akkori
világ dolgaihoz. Többnyire órán, az
osztály nagy örömére. És sorakoznak

Bebes István, Körmend Város
Polgármesterének írása

a nevek, Egál, Simor Zoli, Bújdosó
Gabi, Kerkai Vera, Szabó Laci tanár
úr, meg a tündérvékony Andrea, aztán
Fülöp Kami. Lisztes, Csicsuci, Dzsudi,
Tragacs, Korbacsics Tibi, Lafaty,
Szájerék...
Körmend, távol-közeli történelem.
Mindenkiben él egy kép, vonulat, lélekhadállás, elvágyódás a régi korok
iránt. Ez a város azon kevesek egyike
ebben az országban, amely fennállásának sok száz éve óta a stabilitás és a
kiegyensúlyozott fejlődés kettősét mutatta. Így volt ez már Mátyás idejében,
de török harcok korában is. Így volt ez
később, a reformkorhoz közelítve, aztán a szabadságharcok idején. Körmend a szétdúlt, megosztott és viszályokkal sújtott országban maga volt a
zöld sziget, búvóhely és a túlélés reménye. Ezt ismerték fel a Batthyányak is,
amikor a 17. század elején előbb tanyát
vertek, majd házat-hazát építettek a
Rába partján. Megalkotva a máig impozáns Batthyány-kastély komplexumát, a pazar Várkertet s megannyi,
korabeli műépítményt. A Batthyányak
kisugárzása még inkább növelte Körmend vonzerejét.
Új idők jöttek. Új technikák, generációk, stílusok és stílustalanságok. A
generációk mentek, a város maradt. A
Rába évszázadokat görgetett le, amíg
elértünk a 20. századhoz. Mozgalmas,
felemelő, de barbár is. A kastély, amely
immáron az egyetemes magyar kultú-

ra része, évekig szovjet birodalmi érdekeket szolgál. Követi egy kor, amely
acélszürkébe öltöztetne mindent. Ám
egyetlen körmendi sem tagadhatja
meg önmagát: nem rombolnak, hanem
óvnak, eldugnak, majd óvatosan építkeznek. Ahogy tanulták, ahogy a génjeikben van.
A 8-ason nyugati rendszámú kamionok haladnak papírfával rakottan, sofőrjeik rágógumit hajítanak az integető gyerekek közé. A közismert titkosrendőr sem szól azért, ha a Kismackóban Profeld Vili bömbölteti a Teenager
Party-t. Csak a híreknél kell visszavenni a szabadeurópás hangerőt. És
újabb korok jönnek, csehtamásos arctalan évek. Bizonytalan idők, rendszerváltók. A város ekkor sem esik
túlzásokba. Pedig ide is elér a kapitalista vasmarok, a mindent meghatározó profit, ide is elérnek a gyárbezárások. Nehéz időszak ez, szépségekkel.
Minőségi sport születik, a kosárlabda.
Nemzetközi hírű lesz a néptáncos elit,
holdudvarával. Egyre rangosabb műveket alkot a helytörténet, a hagyományőrzők elsőként mutatnak fel újkori értékeket.
Amikor új csapat kerül a város élére, egyszerre vesz át egy, a kultúrájára, történelmére büszke, de gazdaságilag és mentálisan súlyos gondokkal
küszködő közösséget. Nem könnyű a
feladat: megtartani, ami előbbre visz
és újra munkához juttatni százakat

úgy, hogy a város tovább fejlődjön, az
egészségügyi és szociális szféra ne
omoljon össze. Aztán úja ipart telepíteni, struktúrát váltani és más pályára
állni. Ez még egy folytonosan emelkedő országban sem könnyű feladvány,
de a város iránt elkötelezett csapat,
összefogva a helyi lokálpatriótákkal,
civil erőkkel, láthatóan bírja a gyűrődést. Sikerült megállítani a gazdasági
hanyatlást, mára nőtt a foglalkoztatottság és új nagyberuházások indultak. Sikerül megtartani mind az élsportot, mind a népszerű kultúrát.
Úgy, hogy olyan új, országosan is jegyzett elemekkel gazdagodott a polisz,
mint az AlteRába fesztivál.
Önkormányzati választások előtt
vagyunk, ez e demokratikus játszma
rendje. Ilyenkor minden felelősen gondolkodó, mérlegelő körmendinek fel
kell tennie magában a kérdést: maradjak a megküzdött stabilitásnál, vagy
elhagyjam a járt utat a járatlanért. A
mai világunkra tekintve a járatlan út
kockázata azonban minden korábbinál hatalmasabb. S mint látható, Körmend évszázadokon át a kiszámíthatóságra, a tervezhetőségre voksol.
Mert ezek adhatnak csak biztatást
egy olyan korban, amely sorra elhullajtja polgári erényeit. Azok a szeptemberi szőke-kék nyarak már nem
hozhatók vissza, de a múltra bizton
építhetünk, otthont adva az új generációknak. 
n KOZMA

Valami malacság – jó buli volt az AlteRába fesztivál Körmenden
Mi van a hátamra írva?, kérdezi a fekete hajú lány. Mala..., kezdem kibetűzni. Na, várj csak. Malacság! Ez van a
hátadon! A lány felnevet: az jó, mert az
előbb mentem oda a Sziámihoz azzal,
hogy autogramot kérjek magamra. Azt
is mondtam neki, hogy írjon rám még
valamit. Valami malacságot...
A lány hátán még jó pár malacságnak lenne hely, ahogy a többiekén is.
Aki csak teheti, szinte bikinire/kisgatyára vetkőzik, akkora a hőség. Július közepén vagyunk, a Rába-parton,
Körmend egyik legnagyobb durranásán, az AlteRába fesztiválon, amelyre
az ország túlsó végéről és a határokon túlról is eljöttek a legjobb magyar
underground zenekarok rajongói.
Müller Péter Sziámi és zenésztársa, Kirschner Péter az And Friends-

koncert után vegyülnek a tömegben,
elálldogálnak egy-egy büfénél. Sziámi a 40 fok ellenére kitart hetyke piros kalpagja viselése mellett.
Az AlteRába fesztivál öt napja alatt
másmilyen „kisdisznóságok” is megtörténnek: F. barátunk például rendre vízipisztollyal riogatja az útjába
akadó ismerősöket és ismeretleneket. Hogy mi a riasztó egy vízipisz
tolyban? Mondjuk az, ha pálinkával
van töltve...
A mai magyar underground és
félalter bandák sorra követik egymást a színpadon, a Kiscsillagtól
az Anna and the Barbies-on keresztül a mindig biztos befutó
Quimby-ig. És nem marad el a romantika sem: Gábor és Ildikó három éve itt jöttek össze – az Ocho

Macho-koncert végén a színpadon
hangzik el a lánykérés.
És bár Lecsó elénekli a Legelőben,
hogy „sok a szúnyog az idén”, a bőrünkön ezt nem érezzük annyira,
mint tavaly. Jófajtának bizonyul a
rozé bor is, viceházmesterek keringenek, meg persze a „fény”. És tánc, buli
hajnalig, meg a megszokott, barátságos, családias hangulat – el nem cserélnénk a folyóparton semmiféle
vadkapitalista szigetre...
A szervezők a fesztivált követően
sem ülnek a babérjaikon, Hegedüs
László, mindenki Hegéje és csapata
már dolgozik a jövő évi AlteRába előkészületein. Nagyon erős nulladik
napi programot követően négy napig
dübörög majd a Rába Szabadidőközpont, 2015. július 15–18-ig.  n (ROSE) Egy kis hangulatfokozás
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Tisztelt Olvasó!
Most, amikor Ön kézbe veszi a megújult Körmendi Híradót, az alkalom
arra is jó esélyt kínál, hogy számba
vegyük eddigi, közösen megtett utunkat és felvázoljuk a jövőt. Nem elhallgatva gondjainkat, nehézségeinket
bizton kijelenthető, hogy a város megerősödve került ki a gazdasági válság
viharából. Ismét megmutatkozott az a
sajátos körmendi szellemiség, amely,
mint annyiszor történelmünk során,
most is átsegített az akadályokon.
Ezért is mondhatjuk felelősséggel: a
város történelme és múltja kötelez
bennünket arra, hogy azokat az értékeket és erényeket, amelyeket ránk
hagytak, méltóképp őrizzük, fejles�szük és adjuk tovább az utánunk következő generációknak. Ennek szellemében igyekszünk meghatározni és
elvégezni azokat a feladatokat, amelyek Körmend mai és jövőbeli arculatát meghatározzák. Természetesen itt
az élre kívánkozik a Batthyány-kastély s az itt kialakítandó Örökségközpont, amelynek munkálatai hamarosan megkezdődnek az egykor lovarda,
ma színházi funkciót betöltő épületrész átalakításával. Hosszú folyamat
volt, aminek eredményeként ma már a
város önkormányzata rendelkezik az
állami tulajdonban levő kastély kezelői jogával. A körmendiek mindig is
magukénak érezték a műemlék
együttest, s aggódtak sorsáért, éppúgy, mint a hozzá tartozó kastélyparkért. Mert látható volt, hogy az állam
nem tud erre a célra megfelelő forrást
nyújtani. Az önkormányzat pályázatok segítségével nekilátott ennek a feladatnak, amely hosszú távra ad tennivalókat és lehetőségeket egyaránt. A
kastéllyal szerves egységet képező
városközpont felújítása már megtörtént, ami a történelmi épületek megújítását is magában foglalta. A városban
élők mára már megkedvelték az új
környezetet, ahol számos kulturális és
sportrendezvény zajlott le az átadás
óta. A kastélypark, vagy ahogy Körmenden nevezik, a Várkert állapota is
sokat javult az elmúlt években. Korábban a Körmendi Várkertért Egyesület
az önkormányzat támogatásával vívott szélmalomharcot a Várkert állapotának javításáért, mostanra két sikeres pályázat nyomán jelentős változásokat tapasztalhat a látogató. Megtörtént a fák vízutánpótlásának biztosítása, sétányokat alakítottak ki, a
holt Rábából létrehozott tavat megtisztították, a balesetveszélyes fákat ki-

vágták, a megmenthetők ápolását elvégezték.
Ugyancsak fontos feladatnak tekintjük a város modern kori infrastruktúrájának kialakítását, amelynek egyik hiányos területe volt a
szennyvízhálózat kiépítése. Az elmúlt
években ezen a területen nagyot léptünk előre, ha a szennyvíztisztító bővítésével kezdődően az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádalja városrészek
bekapcsolásáig tartó folyamatot áttekintjük. A közösségi közlekedés
ugyancsak jelentős változáson ment
keresztül, az autóbusz- és vasútállomás közvetlen közel került egymáshoz, megújultak az épületek, gyorsabb
és komfortosabb lett az utazás, buszmegállókat újítottak fel, új felüljáró
készült el a rávezető járdákkal, sorolhatnánk. Sikerült szoros és jól működő kapcsolatot kiépíteni a szolgáltató
cégekkel, amelyek a pályázatok kihasználása mellett lehetővé tették,
hogy ilyen mértékben javuljanak a tömegközlekedés feltételei.
Jelenleg is folyik a sportcsarnok átépítése, ami érinti a Somogyi Béla Általános Iskola működését, hisz tovább
javulnak az oktatási-képzési feltételek, ugyanakkor városi kulturális és
sportrendezvények helyszíneként is
szolgál. Természetesen kiemelkedik
ebből a kosárlabda, hisz a hosszú évtizedek óta az élvonalban szereplő csapatunk otthonaként is szolgál a létesítmény.
Mindezek mellett szükséges, hogy
legyenek olyan programjaink, amelyekre szívesen látogatnak ki a körmendiek éppúgy, mint a közelebbről
vagy távolabbról érkező vendégeink.
Úgy érzem, ebben a tekintetben sem
állunk rosszul. A Körmendi Napok évről évre bővülő rendezvénysorozata,
az Európa Napok, a Szent Iván-éji rendezvények, az újévi koncert vagy az
AlteRába Fesztivál mind kiemelkedő
eseményt, eseménysorozatot jelentett
az elmúlt időszakban. Természetesen
mindenen lehet javítani, ez alól ez a
terület sem képez kivételt. Ugyanakkor a programjaink és a megújuló
színtereink összekapcsolódnak, amit
nagyon fontosnak tartok. Amikor a
város arculatát meghatározó központ
felújításának koncepcióját megalkottuk, pontosan ezt terveztük elérni. Lépésről lépésre kezdtük megvalósítani
az elképzeléseinket, a Vida utcát követte a Szabadság tér, s most a Batthyány-kastély van soron. Bár itt már
a gyermekkönyvtárként használt épület felújítása megtörtént, igazán mégis
csak most indul be a folyamat.
Vannak olyan területek is, amelyeken korlátozott lehetőségeink voltak

és vannak, ezekről is beszélnünk kell.
A munkalehetőségek tekintetében az
elmúlt időszak nem kényeztette el az
itt élőket sem. A város korábbi foglalkoztatási szerkezete átalakult, amelyet az új cégek bővítései még ellensúlyoztak valamelyest, majd következett a gazdasági világválság. Az ön-

kormányzat közreműködött az ipari
park kialakításában, ami a gazdaság
élénkülésével és a várost keresztező
közutak fejlesztéseit követően „helyzetbe” kerülhet. A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló rendeletünket úgy
alakítjuk át, hogy a kis- és mikrovállalkozások számára is lehetőséget
biztosítson. Lényeges elem a közmunkaprogram, amelynek kihasználása
érdekében minden kínálkozó lehetőséget megragadtunk. Egyrészt, mert
így is több család számára tudunk
munkahelyet biztosítani, másrészt,
mert bőven akad tennivaló a városban. A négy évvel korábbi 9,2 százalékos munkanélküliség ma 5,7 százalékra csökkent, bizonyos mértékig
éppen a képzett munkaerő hiánya lehet a gátja az új termelő cégek letelepítésének.
Ahhoz, hogy minél több lehetőségünk legyen akár újabb befektetők
megtalálására, ezáltal munkahelyek
teremtésére, akár különböző pályázati források igénybe vételére, minél szélesebb körben meg kell ismertetnünk
Körmendet, az itteni értékeket. Jól működő testvérvárosi kapcsolataink, a
24 város együttműködése (8 osztrák, 9
szlovén és 7 magyar város), az újabb
kapcsolatfelvételek (legutóbb az ukrán Juzsnijjal), mind alkalmasak erre.
Nyilván a kulturális, sport- és civil
kapcsolatok, barátságok sokkal gyorsabban kiépülnek, a gazdaság terén
ez időigényesebb. A 24 város kapcsolatára építve kezdeményeztem egy
EGTC szervezet létrehozását.
Az egészségügyi ellátás terén központi kérdés a kórház felújítása, ami
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több mint 1,4 milliárd forintból valósulhat meg. A központi épület teljesen megújul, korszerűbb ellátás lesz
több területen a beruházást követően. A háziorvosi ellátás biztosított,
nincs üres praxis, de a megyei területfejlesztési program keretében
ezen a területen is előrelépést tervezünk. A város szociális ellátása kiterjedt, az idős- és családgondozás,
valamint a fogyatékosellátás területén térségi szerepet tölt be.
Nagyon sok megvalósítandó feladat van még, ugyanakkor azt gondolom, jó irányba tart Körmend fejlődése. A többség számára ismert
sportmúltam, hiszen ennek révén
kerültem Körmendre, s váltam igazán „körmendivé”. Aki itt él, érzi
csak igazán át ennek tartalmát,
mélységét. Számomra ez mindig egy
kiapadhatatlan erőforrás volt a
sportpályán is, és az azt követő közéleti és civil tevékenységem során is.
Szerencsés vagyok abban a tekintetben, hogy mindig csapatban, jó szellemiségű csapatban dolgozhattam.
Az elmúlt években is olyan „csapattársakkal” voltam együtt, akik elkötelezettek Körmend fejlesztése mellett, igazi lokálpatrióták, akik tudásukkal, tapasztalataikkal és javaslataikkal nagyban hozzájárultak az
elért eredményekhez. Nem véletlen
tehát, hogy a folyamatban levő és
megvalósításra váró terveinket –
amelyeket a város lakóinak igényeire alapoztunk – továbbra is közösen
szeretnénk megvalósítani. Erre az
együttműködésre alapozva szeretnénk sikerre vinni a kastély további
részeinek megújítását, folytatnánk
az infrastrukturális beruházásokat,
így a csatornahálózat további kiépítését, az utak felújítását. Átfogó gazdaságpolitikai programot indítunk a
munkahelyek további növelése és
minőségi változása érdekében. A bevezetett és működő gyakorlatnak
megfelelően a feladatok elvégzéséhez ezentúl is kihasználjuk azokat a
pályázati lehetőségeket, amelyeket
akár EU-s, akár hazai források tesznek lehetővé. A közös munkába még
intenzívebben szeretnénk bevonni a
körmendieket, szélesebb lehetőséget
teremtve akár egyéni, akár intézményi vagy épp társadalmi csoport számára a véleményformálásra.
Orbán Viktor miniszterelnök körmendi látogatásakor támogatásáról
biztosította azokat az elképzeléseket,
amelyeket a város lakóinak elvárásaira alapozva vázoltunk. Hiszem, hogy
mindannyiunk összefogásával és sok
munkával megvalósíthatók lesznek
ezek az elképzelések!
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Új kiadó gondozza
a Körmendi Híradót
Új kiadó veszi át a Körmendi
Híradót szeptember 1-jétől. A városi havilap szerkesztését, kiadását Mayer Judit látta el több mint
10 éve a városban. Az újság havi
megjelenésével, színes elő- és hátlapjával, többoldalas, színes tartalmával közel került az itt élő emberekhez. A körmendieknek a várost érintő információkról, eseményekről hiteles tájékoztatást nyújt
a lap, és minden háztartásba eljut.
Az újság felelős szerkesztője
megnövekedett feladataira tekintettel lemondta az újság további
szerkesztésének és kiadásának
feladatait. Az önkormányzat költségvetésében a lapkiadásra a fedezet egész évre biztosított,
ugyanakkor gyors döntésre volt
szükség a kiadó személyét illetően, ezért tárgyalta a testület a
rendkívüli ülésen a napirendet. A
döntést megelőzően Bán Miklós
képviselő az ellenzék megjelenésének lehetőségét, Auer Miklós a
lap információinak frissességét
kifogásolta. Szabadi István képviselő szerint, aki megkereste a
lapot híreivel, információival, annak meg is jelentek az anyagai,
legalábbis ez volt a tapasztalata
az elmúlt évek alatt.
Bebes István polgármester
megköszönte Mayer Judit szerkesztő munkáját, és elmondta,
hogy a lap ma már fontos szerepet
tölt be a város lakóinak életében.
Ugyanakkor a havonta megjelenő
újság esetében óhatatlanul előfordul, hogy nem minden információ
a legfrissebb. Természetesen kéthetente is megjelenhetett volna a
kiadvány, ám ennek többletköltsége nem volt tervezve a város
büdzséjében. Az év hátralévő részében a költségvetési keretek
átcsoportosításával megoldható
lesz, hogy – az elhangzott igénynek megfelelően – sűrűbben kapják kézhez a város lakói a lapot, a
következő évben pedig ennek
megfelelően kell tervezni.
Körmend Város Önkormányzata képviselő-testülete 9 igen és 1
tartózkodó szavazat mellett úgy
határozott, hogy az év végéig tartó átmeneti időszakra a SHOW
PLUS Lapkiadó és Marketingkommunikációs Kft.-t bízza meg a
lap kiadásának feladatával. Hos�szabb távú megállapodást csak
közbeszerzési eljárást követően
lehet megkötni az eljárás nyertesével.

KÖRMENDI HÍRADÓ

Hagyomány és európaiság Körmenden
Az újkori várostörténet sorrendben az 52. Szent Ist
ván napi ünnepet jegyezhette fel. Államalapítónkra
ezúttal is méltón emlékezett Körmend közönsége és
az ide érkező több ezer vendég.

A város borát keresgéli a zsűri
Öt nap vidámság, komoly momentumokkal: öt nap szórakozás,
a hagyományok ápolásával. Szinte kavargott a belváros az elmúlt
időszakban, amikor is Szent István királyra, az államalapításra
emlékeztünk. A Szabadság tér
egyszerre adott helyt a bor és az
étkek szerelmeseinek, a gitárpengetőknek, a játszó gyermekeknek,
a motorosoknak és még sok
mindennek, mindenkinek. A megnyitón V. Németh Zsolt államtitkár és Bebes István polgármester
eg yaránt az ünnep méltóságát
emelte ki úgy, hogy mindvégig helyi értékekre utaltak. Közte a
Batthyányak városformáló szerepére, az egymást váltó dicső és
vészterhes történelmi korokra, a
város törekvő polgárságára. Az-
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tán kezdetét vehette a programok
sora, amelyből gazdagsága és
sokrétűsége okán csak szemezgethetünk. Akadtak jövőt alapozó
elemek is. Így a hagyományőrzők
és a táncosok felvonulása, amely
modern kori védjegye az ünnepnek.
– A Savaria Karnevál nekem
azért teszik, mert egy sor helyi lakos beöltözik, napokon át rómaiként viselkedik – mondta el az ismert helyi vállalkozó, Gyula.
Szerinte ezt Körmenden is ki lehetne próbálni valamilyen formában, helyi tartalommal. Tény,
hogy nagy tapsot kaptak városszerte a lovasok, táncosok, gólyaemberek, zászlóforgatók. A borutca is mindig hozza magát, a show
része. – Minden évben kitelepülök,

szeretem ezt a várost – fejtegette a
tősgyökeres szombathelyi vendéglátós, Fülepp Zoltán. Korbacsics
Tibort, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetőjét rohanás közben faggattuk: mit szólnak a külföldi táncosok az ünnephez? – A
tánc életforma, megnyilvánulás, s
egy fesztivál mindkettő bemutatására kiváló alkalom. Lenyűgözi
őket a kastély, örülnek a tapsnak
és ismerkednek. Sok fiatal él a városban, s ha sokszor nem is ves�szük észre, ez is egy fontos körmendi vonzerő – mondta.
A zárónapon Bebes István mondott beszédet a megszelídült Rába
partján. Elsőként Szent Istvánra
utalva a király és a kenyér ünnepnek rangot adó kettősségéről szólt.
– Kenyér az élet elsődleges forrása. Nem véletlenül karcolták rá a
keresztet, amely ékköveink letéteményese. E sorban említendő a hit,
a fohász, az erény, a hűség. Megküzdöttünk a szabad élet jogáért
és azt is tudjuk, hogy nem lennénk
meg Európa nélkül – fordul a körében lévő német, holland, osztrák
testvérvárosi delegációk tagjaihoz. Majd ekképpen fejezte be mondandóját a többezresre duzzadt
tömeg előtt: – Jöhetnek szirének,
ígérgetők, külső akarnokok: tudás
és elkötelezettség hiányában elbuknak. Mi megértettük a történelem üzenetét hazában és városban
egyaránt: egy kis népnek a nagyhatalmi praktikák közt célja a
megmaradás lehet – utalt Márai
Sándorra, majd nagy taps közepette megszegte az új kenyeret. Az 52.
Körmendi Napok színpompás tűzijátékkal, néptáncgálával, koncertekkel zárult. 
n KOZMA

Bulvár KASZSZA – Harsányul nevettettek Harsányiék
A Budapesti Bulvárszínház méltán lett híres viszonylag rövid
idő alatt. Harsányi Gábor, Beleznay Endre vagy Oszter Alexandra,
Cseke Katinka nagy nevettetők és ezt be is mutatták Feydeau
legsikerültebb komédiája, a Bolha a fülbe kapcsán.
Öröm volt látni, hogy valamennyi
szék elkelt, a körmendiek lelkesen fogadták a produkciót a Battyhyánykastély udvarán. A darab a félreértések vígjátéka volt, ami persze a műfaj
sajátja: férj, barát, hasonmás, különös
szituációk és egy szálloda, ahol minden és mindenki kavarog. A taps kijárt a szereplőknek, de a rendezőknek
is. Körmenden nagy hagyományai
vannak mind a tánc-, mind a színházi

kultúrának. Ezúttal is mindkettő bejött. Amúgy a Körmendi Napok rendezvényeként is jegyezték a Bolhát,
mint ahogy százak tapsoltak a nemzetközi néptáncgála szereplőinek is.
Az is tény, hogy a városba látogatók
körében is népszerű a színház. Volt, aki
direkt ezért utazott a Rába-parti városba. Ahogy a taps is sejtette a végén, a
Bulvárszínház után is várja a nevetős
folytatást a hálás közönség. 
n (KOR)

A közönség ezúttal is jól szórakozott
FOTÓ: JÁMBORI
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Kiemelten kezelik az útfelújítást csatornázás után
Az elmúlt évekhez képest sokat változtak az önkormány
zatok lehetőségei a belterületi útjaik felújítására. Koráb
ban ötvenszázalékos állami támogatásra is számíthattak,
majd ezt követően pályázati lehetőségek segítették e
területet.
Jelenleg az tapasztalható, hogy
eltolódott a hangsúly az állam részéről a kiemelt fontosságú utak
építésére, felújítására, így az önkormányzat kezelésében lévő utakat
leginkább saját erőből lehet javítani. Körmenden igyekeztek kihasználni a korábbi lehetőségeket, ám
most sem mondtak le az utak, járdák állapotának javításáról.
– Természetesen figyelembe kellett venni a költségvetés adta lehetőségeket, valamint a városban az
utóbbi években lezajlott, s lassan a
vége felé közeledő csatornahálózatbővítésből fakadó következményeket – mondta el Bebes István polgármester, megemlítve a közeljövő feladatait is. – A csatornázással érintett területeken ugyanis első lépésben csak sávos helyreállítás történhet, s bizonyos idő eltelte után, a talajréteg tömörödését követően célszerű csak az utat teljes szélesség-

ben új burkolattal ellátni. Az idei
évben teljes hosszában felújítjuk a
Mónus Illés utcát, az Arany János
utca a Kossuth Lajos és Mátyás király utca között kapott új aszfaltréteget. A Mónus Illés utcai munkákkal együtt a Bárkaház felé vezető út
minőségén is javítottak az árvízi
töltésig. Az Arany János utcai munkákkal együtt pedig az Arany János út melletti zsákutca burkolatjavítása is megtörtént – mondta.
Időközben megoldották a Nefelejcs utcából nyíló szervizúton jelentkező csapadékelvezetést is. Elvégezték a város útjainak általános
kátyúzását és ugyancsak elkészült
a Dózsa György utcai járda aszfaltozása, az Alkotás utca egyenetlenségeinek kijavítása. Jelenleg is tart a
Vasútmellék utca, felüljáró és volt
Tüzép-telep közötti járdák felújítása. Augusztus hónapban a piac még
hiányzó részének aszfaltozását, va-

Körforgalmi csomópont épült a város határában
lamint a Nap utca a Rákóczi utca
felőli végének burkolatfelújítását fejezték be.
– Mindez persze közel sem jelenti
azt, hogy elégedettek lennénk –
folytatta a polgármester. – A következő években az önkormányzatnak
továbbra is mindent meg kell tennie
azért, hogy lehetőség szerint külső
források bevonásával, ha erre nincs
mód, akkor saját erőből, a lehető
leghatékonyabban javuljanak a város útjai. Elmondhatom, hogy a Rá-
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kóczi út szervizútját a Régióhő beruházást követően helyreállítják és
elvégzik a közcsatornák szintbeemelését is. A Közútkezelővel a 8-as
út részét képező Rákóczi úti csatornafedők szintbeemeléséről pedig
egyeztetünk. Fontos feladat lesz az
Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészeken a csatornahálózat kiépítése után az utak
teljes körű helyreállítása – fogalmazott Bebes István.

n (KOR)

Ezer apró csoda a régióban – Eligazít a kukucskálás
A körmendi Tourinform
iroda vezetője, Korbacsics
Anna és munkatársa, Novák
Alexandra az idei nyár ter
veiről számolt be.
– A nyári szezonban a Vasi Hegyhát-Rábamente ezer apró csodáját
országos lapterjesztésű magazinokban, valamint on-line marketingkampány útján is népszerűsítjük. Az elkövetkező hetekben így találkozhatnak
térségünket bemutató cikkekkel többek között a Nők Lapjában, a Meglepetés magazinban, on-line a Nők Lapja Café, Wellness Café és a Storyonline
internetes honlapokon is – hallottuk.
A cél, hogy felhívják a figyelmet a térség látnivalóira, természeti és kulturális értékeire. Mégpedig tartalmas
szabadidő-eltöltési lehetőségekkel, a
táj szépségének és sokoldalúságának
bemutatásával, túratippekkel.
– Minden hónap elején havi programajánlót állítunk össze, amely Vasvár és Körmend térségének aktuális
rendezvényeire hívja fel a figyelmet –
mondták el az irodában. Újdonság,

hogy térségünk aktív megismeréséhez, az Ezer apró csoda földjének felfedezéséhez ajánlanak 5 tandem és
6 elektromos kerékpárt, amelyek a
körmendi Tourinform irodában bérelhetők. A teljes felszereltséggel rendelkező kerékpárokkal kényelmes és
izgalmas kirándulásokra nyílik lehetőség. – Irodánkban továbbá ingyenes kiadványok is megtalálhatók a
Vasi Hegyhát–Rábamente térségének látnivalóiról, szabadidő-eltöltési
lehetőségeiről, tagjaink szolgáltatásairól, amelyekből számos ötlet meríthető a hétvégi kirándulásokhoz.
Térségünk ajánlatai mellett hazánk
vonzó tájairól, szálláshelyekről, éttermekről, programokról is hasznos
információt kaphatnak az érdeklődők. A nyári hónapokban irodánk
szombatonként is rendelkezésükre
áll, 9 és 13 óra között, szeretettel várunk minden kedves látogatót –
mondta el Korbacsics Anna.
Ugyancsak viszi a körmendiek jó hírét az, hogy 17 interaktív turisztikai
információs táblát tettek ki a régióban.
Egy térkép segítségével tájékozódnak
az érdeklődők a látnivalókról és programhelyszínekről. Az információs táb-

Korbacsics Anna és Novák Alexandra Max Grossrubacher brixeni olasz turistát informálja
FOTÓ: A SZERZŐ
lák mindegyike új technikával készült: az interaktív elemek mögött egy
kukucskáló nyíláson keresztül lehet
megnézni az adott településhez kapcsolódó, ledlámpákkal megvilágított
látnivalót. A táblák napelemmel vannak ellátva, amelyek a megvilágításhoz szükséges energiát biztosítják. A
nevezetességek a térkép segítségével

többféle túraútvonalon, gyalogosan
vagy kerékpárral is felfedezhetők. A
táblák az alábbi településeken találhatók: Csákánydoroszló, Csehimindszent, Döröske, Hegyhátszentjakab,
Hosszúpereszteg, Győrvár, Kám, Kemestaródfa, Körmend, Nádasd, Oszkó, Őrimagyarósd, Rábahidvég, Rönök, Szőce és Vasvár.
n KOZMA
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Fürdőszobás, háromágyas kórtermek – Digitális röntgen

Modern kórházat alakítanak ki a régi helyén
Még az idén elkezdődik a körmendi kórház átfogó felújítása,
amelynek végén, várhatóan jövő októberben, modern intéz
ményt vehetnek birtokukba a városlakók és a környékbeliek. A
munkálatokra több mint 1,4 milliárdot költenek.
A szombathelyi Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház és a Körmendi Batthyány-Strattmann László Kórház integrációja tavaly januárban
valósult meg. A két intézmény egy, a
fekvő- és járóbeteg-ellátás integráció
ját megcélzó közös pályázaton körülbelül 1,7 milliárd forint uniós támogatást nyert el. Az összeg 83 százalékát
a körmendi kórház rekonstrukciójára
fordítják, a fennmaradó pénzből,
egyebek mellett, Szombathelyen a
régi, korszerűtlen épületből új helyre
költöztetik a rendelőintézetet. A körmendi kórház tehát a Markusovszky
részeként, telephelyeként működik.
Hol tart most a program, mi a menetrend és mi lesz a végeredmény? – érdeklődtünk a Markusovszky kórház
főigazgatójától, prof. dr. Nagy Lajostól és a körmendi kórház vezetőjétől,
dr. Nádasi Géza főorvostól.

Dr. prof. Nagy Lajos főigazgató
– A pályázat összértéke 1,7 milliárd
forint, a támogatási szerződést idén
március 10-én kötöttük meg. Körmend esetében a közbeszerzési eljárások lefolytatása során és részeként
a kivitelezési tervek előreláthatólag
szeptemberre elkészülnek. Majd ezután, szintén közbeszerzési eljárás
után, láthat munkához a kivitelező.
Ha minden jól megy, akkor még az
idén elkezdődhetnek a tényleges
munkák – mondta el dr. Nagy Lajos
főigazgató. – Az építkezés során a főépületnek csak a szerkezete marad
meg, minden más változik. Átformálódnak az eddigi terek. A többi között

háromágyas, fürdőszobás kórtermeket alakítanak ki. A körmendi intézményben a tavalyi év közepétől indulóan a sebészeti osztály aktív maradt, 20 ágyon. A belgyógyászat 90
ágyas. Az utóbbi képes megfelelő nívón ellátni a város betegeit. A beruházásnak része lesz még a műtő teljes
modernizálása, így alkalmassá válik
a sebészet kiszolgálására. Új altatógépek, műtőasztalok is érkeznek. Nagyon fontos, hogy olyan új eszközöket
szerzünk be, amelyekkel erősíthető a
körmendi járóbeteg-ellátás és elősegíthető a két kórház közti szakmai
integráció. Ez utóbbit szolgálja majd
a digitális röntgen, amelynek képei
Szombathelyről is leletezhetők lesznek. Emellett olyan defibrillátorokat,
betegőrző monitorokat, EKG-ket
szerzünk be, amelyek egy modern
kórház szükséges kellékei. Ez utóbbiak 300 millió forintba kerülnek.
Hangsúlyoznám, hogy a járó- és a
fekvőbeteg-ellátás integrációja a cél.
Biztosítjuk a kórház és környéke,
mintegy 60 ezer embert érintő járóbeteg-szakellátását. A körmendi önkormányzat volt a kórház korábbi tulajdonosa, tőlük vettük át az intézményt. Elmondhatom, hogy maximálisan konstruktív volt az együttműködés az átadás és átvételkor, és ez a
helyzet ma is. Folyamatosan konzultálunk, együttműködünk – fejtette ki
dr. Nagy Lajos főigazgató.
Dr. Nádasi Géza, a körmendi kórház igazgatója elmondta, hogy a sebészet jelenleg 20 aktív ágyon működik, ez a traumatológiát és az általános sebészetet jelenti. – Az adott terület sürgősségi és tervezhető beavatkozásait egyaránt elvégezzük.
A rekonstrukciótól azt is reméljük,
hogy megújul a műtő és új műszerekhez jutunk, mert a jelenlegiek felújításra szorulnak. A múlt évben 1100
műtétet végeztünk el Körmenden
altatásban. Jelen pillanatban 730nál tartunk, így idén is elérjük az
ezres nagyságrendet. Kiváltképp
szükséges felújítani a laparoszkó
pos, illetve endoszkópos műszerparkot, mert a műtétek jelentős részét
ezek teszik ki. Itt leginkább az epeés lágyéksérv-műtétekről van szó. A
repertoárba tartoznak még a visszér- és a hasfali sérvműtétek is. A

Az épület már megérett a felújításra
kórház területén a gyógyítás, a
szakrendelés szinte teljes palettája
megtalálható, e funkciók is megújulnak a rekonstrukció során. Ahol fejlődési lehetőséget látok, az az egynapos beavatkozások területe. Kívánatos, hogy több szakma vegyen
részt az egynapos műtéti ellátásban. Mi jelenleg nőgyógyászati és
urológiai beavatkozásokat végzünk
– fogalmazott a főorvos, majd a szülészettel kapcsolatban a következőket fejtette ki.
– Felmerült korábban és többekben
a kérdés, hogy lesz-e szülészet Körmenden. Nos, nagyon alacsony a szülésszám. Legutóbbi adatok szerint
háromnaponta született kórházunkban egy csecsemő. Évente száz körüli
születésszám mellett nincs értelme
fenntartani egy önálló szülészeti osztályt – szögezte le Nádasi Géza. Hozzátéve: a nőgyógyászati, nem daga-

natos betegségek 80 százaléka gyógyítható egynapos ellátás keretében.
– Körmenden is a járóbeteg-szakambulanciára kell helyezni a hangsúlyt.
Jelenleg megfelelő orvosi háttérrel és
műszerezettséggel működtetjük a nőgyógyászati szakrendelésünket –
hallottuk.
A kórházi vezetők hangsúlyozták:
a körmendi kórház esetében is adott
a dolgozói háttér a színvonalas szakmai munkához. A felújítás során
azonban akadhatnak kényelmetlenségek is. Az átépítés idején a fekvőbetegeket Szombathelyen látják majd el,
mert Körmenden erre nincs megfelelő
tér, kubatúra. A járóbeteg-ellátást
viszont fenntartják. Kérik a lakosság
megértő türelmét és ígérik, hogy a
felújítást követően egy modern városi
kórházat vehetnek majd birtokba a
körmendiek.

n KOZMA

Dr. Nádasi Géza egy beteg ágyánál a sebészeten
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Istenhez nem a Facebookon át vezet az út
Bihal Zoltán diakónus október közepéig a Szent Erzsébet
római katolikus plébánián tölti pasztorális gyakorlatát. Jövőre
szentelik pappá, még egy évet az egyetemen tölt. Bihal Zol
tánt júniusban szentelték diakónussá. A vele folytatott beszél
getés során először e fogalom tisztázására kértem.
– Az egyházi rendnek három fokozata van. Az első a diakónusok, azaz a
szerpapok rendje, a második az áldozópapságé, a harmadikba a püspökök
tartoznak. A diakónusok a püspökök
szolgálatára vannak felszentelve, például a püspöki miséken ők olvassák fel
az evangéliumot, ők készítik elő az áldozat bemutatását.
– Miért van most Körmenden?
– Azért, mert augusztus 18. és október 12. között itt töltöm pasztorális
gyakorlatomat. A Veszprémi Érsekségi Hittudományi Főiskola 6 éves osztatlan egyetemi képzésén vagyok hatodéves hallgató, és ez a gyakorlat része a képzésünknek. Tavaly, ötödév
végén leállamvizsgáztam, mert korábban már elvégeztem a tanítóképzőt,
így több olyan tantárgy volt, amiből
elfogadták előző vizsgáimat és a tanítási gyakorlatomat is. A rektor atya
azt szeretné, ha elvégezném a hittanári mesterképzést.
– Ön 34 éves, jövőre szentelik pappá, hogy alakult eddig az élete?
– Kiskunfélegyházán születtem,
majd Zamárdiba költöztünk, ahol 13

éves koromig éltem. Az általános iskolát már Celldömölkön fejeztem be,
majd Kemeneskápolna lett az új lakóhelyünk. Mivel már Zamárdiban is
ministráltam, és 7–8 évesen felmerült
bennem az a kérdés, hogy mi lenne, ha
pap lennék, én a pannonhalmi gimnáziumba akartam menni tanulni. A szüleim ennek nem örültek, bár van egy
bátyám, így aztán Szombathelyen, a
Hermann Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskolában végeztem, ahol 1997ben megkaptam a vadász-vadtenyésztő szakmunkás bizonyítványt. Sohasem dolgoztam ebben a szakmában,
hanem egy évig Káldon voltam betanított munkás egy pékségben. Ezután
megjött a sorkatonai behívóm, és az
egy év letelte után továbbszolgálónak
jelentkeztem. A Savaria Kiképző Központban lettem kiképző, a szolgálati
szabályzatot oktattam. Megszereztem
az érettségit és egy B+C kategóriás
jogosítványt. 2004. december 31-ével
megszűnt a sorkatonai szolgálat, és én
úgy döntöttem, hogy abbahagyom a
katonáskodást, 2005-ben szereltem le.
Hazatértem a szüleimhez Celldömölk-

Körmendi gyakorlaton Bihal Zoltán diakónus
re, és az Apáczai Kiadónál lettem személyi sofőr. Esztergályos Jenő, a kiadó igazgatója mondta, a mai világban
szükség van egy diplomára, így jelentkeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakára, amit levelezőn végeztem el. Esztergályos tanár úr minden konzultáció
ra, vizsgára és tanítási gyakorlatra
elengedett, ez utóbbit a celldömölki
Szent Benedek Általános Iskolában
végeztem, az egyházzal folyamatosan
kapcsolatban álltam, hiszen már gyermekként otthon éreztem magam a
templomban. 2007-ben volt egy autóbalesetem, és akkor megértettem,
hogy az életem mindig a tanulásról
szól majd, és arról, hogy az embereket
Istenhez vezessem, és a valódi istenhitre tanítsam őket. 2008-ban jelentkeztem először a püspök atyánál, de
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elutasított, majd egy évvel később már
sikeres volt a jelentkezésem, ő talán a
kitartásom, eltökéltségem vizsgálta.
– Mik az eddigi tapasztalatai?
– A világba a bűn az önzés, az
énközpontúság révén jutott be. A mai
embert nem ítélhetem el, hogy a fogyasztói társadalmak „vedd és edd”
jelszava mozgatja. Isten dolga a világ
megítélése. A fiatalokban ott munkál
az istenkeresés, de Istent a Facebookon
nem találhatják meg, olyan embereket
viszont igen, akik Istenhez vezethetik
őket. Az első lépés önmagunk elfogadása olyannak, amilyenek vagyunk,
hiszen akkor tudunk másokat is, az
egész társadalmat is a maga valójában elfogadni. Isten boldogságra teremtett bennünket, tehát a boldogság
csak Teremtőnk által ismerhető meg.

n CSIHAR TAMÁS

Egy egész nyáron át táncoltak…
A néptáncegyüttesek életében a
nyár hozza a pezsgést, így ez az évszak nem mondható uborkaszezonnak. Hasonló a helyzet a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes esetében is.
Korbacsics Tibor vezető elmondta,
hogy a megvalósult programok a hagyományos mozgási anyanyelv megtartását jól szolgálták.
Szakmai megmérettetésként említette a hagyományos májusfa-kitáncolást, illetve az ennek keretében
megrendezett Lajtha László koreográ
fiai versenyt, amelyen a csapat a zsűri
különdíját kapta. A Gencsi Söprű Regionális Fesztiválon pedig a Széki táncok váltott ki elismerést a közönség és
a szakmai ítészek körében. A tájoló
előadásokról szólva kifejtette, hogy
nagy sikerrel léptek fel a viszáki
faluházavatón, valamint Szalafő, Csörötnek eseményein. A magyarszom
batfai fazekasnap ünnepi műsora éppen úgy emlékezetes számukra, mint

a Hajdúnánási Hajdúk Világtalálkozója, de jártak Pácsony, Olaszfa településeken és Szentgotthárdon is.
A táncdiplomácia is működött a nyári szezonban. Szlovákiában az alsó
szeli Jurta Fesztivál emlékezetes,
amely zenészeik faluja, s ahol őket ki is
tüntették. Július 3–6. között Roznov
pod Radhostem testvérvárosi fesztiválprogramban szerepeltek, a mindig
veretes élményeket adó Valasi Skanzenben a Radhost Táncegyüttessel
közösen. Augusztus 19-én pedig a hagyományos Körmendi Nemzetközi
Néptáncgála adott bemutatkozási alkalmat. A kastély udvarán görög, angol, lengyel cseh táncosok házigazdái
voltak, idestova 24 éve már…
– A cserekapcsolat jegyében fogadtuk a Maly Radhost Táncegyüttest
Roznov pod Radhostemből, testvérvárosunkból. Nagy sikert arattak Körmenden, Szentgotthárdon, Felsőszölnökön, Rábatótfaluban és Szőcén a

Rögtönzött bemutató egy visai portán
műsorukkal. Naptárunkban feljegyezhettük a Pünkösdölő vasi hagyományt
is, amely szerint pünkösdi kiskirályné
járás hagyományát tarthattuk meg
Körmenden és Nádasdon a templomkertben. A szőcei edzőtáborban elmélyültünk a szülőföld vasi, rábaközi,
szigetközi tánctípusok tanulmányozásában. Felkészültünk Visa, Szék tánchagyományából az erdélyi tanulmány
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útra. Ez az út emlékezetes marad. Visai és széki hagyományőrzőktől tanultunk táncokat, amelyeket közös táncházban vizsgáztattunk a helyiek
megelégedésére, elismerésére – mondta a BBÁ vezetője. Hozzátéve: várják
az utánpótlás csoportjainkba az érdeklődőket minden korosztályi kategóriában a 30/969-6718-as telefonon.

n –KOR–
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Hangyák a gimnáziumban
A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot augusztus
21–22-én ellepték a hangyák. De senki ne gondoljon
semmilyen rovarinvázióra!
Az intézmény a 9. évfolyamra beiratkozott tanulóinak a 2014/15-ös
tanév kezdete előtt is megszervezte a
már hagyományossá vált, nagy sikerű hangyatáborát.
A 9. évfolyamra beiratkozott két
osztály diákjai, osztályfőnökeik, de
talán még a szülők is fokozott kíváncsisággal várták a hangyatábort. A
tábor első napján reggel Laczó Tamás igazgató köszöntötte a kis hangyákat. Osztályfőnökeik irányításával bemutatkoztak a gyerekek egymásnak, megismerkedtek az iskola
épületével. Kocsis Andrea és Kovács
Kálmán testnevelő tanárok vezetésével sportolhattak.
A második napon az osztályfőnökök prezentációval egybekötött tájékoztatást tartottak a gimnázium történetéről. Majd a diákok 3–4 fős csoportokban feladatokat kaptak az iskolai élettel kapcsolatban, ezek megoldásához akár internetes segítséget
is igénybe vehettek. A nap végére
kreatív ötletekkel színes plakátok készültek.
Laczóné Csima Anetta, a 9. A osztályfőnöke a hangyatábor tapasztalatait összegezve kiemelte:
– A tanévkezdés mindig hoz izgalmakat a diákok számára. Az időseb-

bek általában az osztálytársakkal
való találkozást várják leginkább. A
9. évfolyamosok számára az új környezet, az ismeretlen tanárok hasonló érzéseket keltenek, mint amit kis
elsős korukban éreztek. A beiratkozásnál is fontos volt számukra, hogy
tájékozódjanak, kik lesznek az osztálytársak, kiket ismernek. Nagyon jó
gyakorlatnak tartom a hangyatábort,
és a diákok értékelése alapján évről
évre beigazolódik, hogy a célját el is
éri. A hangyák nagyon együttműködőek, vidámak. Ezeken az „órákon”
megismerkedünk egymással, az iskolával. és szeptember elsejétől jobban tudunk koncentrálni a tartalmi
újdonságokra.
Kovács Krisztina, a 9. B osztályfőnöke értékelésként elmondta: A hangyatábor lebonyolítása a tanévkezdés
előtti hetek kiemelt jelentőségű programja. Ráadásul a megye legtöbb középiskolájában nem jellemző. Az új
kölcseys gimnazistáknak a két nap
lehetőséget adott arra, hogy oldódjanak az iskolaváltás okozta izgalmak,
hiszen kötetlen formában találkozhattak egymással és leendő tanáraikkal. Így remélhetőleg jó és új élményekkel feltöltődve kezdenek neki az
új tanévnek. 
n TAKÁCS MARIETTA

A hangyák az iskolával és egymással is ismerkedtek
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Hollandiába utaznak a diákok
A négyfős hivatalos városi delegáció mellett a Körmendi Kölcsey
Ferenc Gimnázium 25 fős diákcsoportja és három kísérő tanára utazik szeptember 12-én Hollandiába.
Kranenburgban, Körmend testvérvárosában tölt el egy hetet a küldöttség. Részt vesznek a Hollandia
felszabadításának 70. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen,

továbbá múzeumlátogatás, előadás
és vitadélután szerepel a diákok
programjában. A gimnazisták között nagy volt az érdeklődés a holland út iránt, a tanulók kiválasztása idegen nyelvi ismereteik, történelmi tudásuk, érdeklődésük és
közösségi tevékenységük alapján
történt – tudtuk meg Laczó Tamás
intézményvezetőtől. 
n T.M.
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Új iskolájukkal ismerkedtek a kölcseys diákok

Sok új élménnyel gazdagodtak a diákok

A gimnázium két kilence
dik osztályából két diákot
kértünk meg arra, hogy a
hangyatáborban szerzett
élményeiről beszámoljon.
Ahogy szépen lassan véget ért a
nyár, úgy egyre nagyobb izgalommal vártuk, hogy elkezdődjön életünknek egy új szakasza, ami a
gimnáziumi évek kezdetét jelentette számunkra. Nagy izgalommal és
várakozással léptünk be az iskolába, ott Laczó Tamás igazgató úr
köszöntött minket. Ezután bementünk az osztálytermünkbe, ahol
nemcsak új diáktársainkat és kedves osztályfőnökünket, hanem új
tanárainkat is megismertük. A beszélgetős, ismerkedős órák után
Kovács Kálmán tanár úr jól megmozgatott minket az iskola sportpályáján. Sok nevetés és viccelődés
után véget ért az első nap.
A második napra már bátrabban
érkeztünk. Osztályfőnökünk körbevezetett minket az intézményben,
hogy megismerjük az épületet, ahol
az elkövetkezendő négy évet fogjuk
eltölteni. Ezt az iskolatörténeti
program követte, amelyet csopor-

tokra bontva oldottunk meg. Ezáltal
jobban megismertük iskolánk múltját. Ez érdekes és egyben szórakoztató is volt. Mivel képekben is emlékezetessé szerettük volna tenni ezt
a két napot, ezért tablót készítettünk a hangyatábor boldog pillanatairól, amely mostantól osztálytermünk falát díszíti. Hasznos és nagyszerű lehetőség volt ez a néhány óra
számunkra, mert sok új élménnyel
gazdagodtunk és szeptemberben
már nem idegenként, hanem büszke
kölcseys diákként kezdjük az új tanévet! 
n SZÁJER DOMINIK 9.A
Elei nte nag yon be volta m
zsong va, aztán észre se vettem,
hog y milyen g yorsan telnek a hónapok, s máris augusztus harmadik hetében vag yunk. A nag y izgalmak közepette el is felejtettem, hog y hang yatáborba vag yok
hivatalos. Persze előtte nap emlékeztettek, hog y még véletlenül se
maradjak le semmiről. Alig tudtam aludni a tábor előtt – ami sajnos csak eg y nap, ha úg y vesszük,
de amúg y két fél –, mert már nekem is hang yák mászkáltak a fejemben.
Belépve a gimi kapuján elkapott eg y furcsa érzés: hamarosan

iskola, emberek! Va la mi lyen
szinten azért vártam a sulikez
dést, mert hát még iscsak más
légkör, osztály társak, tanárok
vannak itt. Viszont még pár hónapig szívesen kerültem volna mindennemű tanulást. Először meghallgattuk az igazgató úr lelkes

„Nem bírtuk ki bohóckodás nélkül”

beszédét. Nekem tetszett, tapsolni is szerettem volna, viszont mivel láttam, hog y senki nem gondolt rá, íg y én csak hangtalanul,
de meg tettem. A z osztály termünk az első emeleten lesz, de a
felújítás miatt nem tudtunk odamenni, íg y az eg yik földszinti termet foglaltuk el. A bemutatkozás
után, ami nem ment annyira zökkenőmentesen, túrára indultunk
a suliban. Végigmentünk az ös�szes emeleten, nem hag yva ki az
alagsort sem. A tornateremben,
ami a somog yisoknak eg y pöttömöt kicsi, ug yanis mi nag yhoz
voltunk szokva, bemutatkoztak
hát tornatanáraink is, és megmondták, hog y mire várhatunk
az évben. Eg ymást szórakoztatva
öltöztünk fel – már aki hozott
cuccot – a tanár úr a fiúkkal kiment focizni, a lányok közül akiken nem volt tesicucc, szintén velük tartottak, csak ők tollasoztak. Mi pedig a bemelegítés után
hármas csapatokra osztva kosarazni kezdtünk.
Másnap az infóteremben ismerkedtünk iskolánk múltjával, kaptunk eg y feladatlapot. De mivel
nem volt villany, és beadta az
unalmast a wifi is, íg y útnak indultunk, és amit tudtunk, megkerestünk a suliban, de mindenesetre élveztük a feladatot. A hangulat jó volt, a csajok, srácok kedvesek. Végül plakátot készítettünk,
de természetesen nem bírtuk ki
bohóckodás nélkül akkor sem.

n BENEDEK ÁGNES 9. B
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Százhuszonhat új elsős Körmenden
Ha szeptember 1., akkor iskolakezdés. Idén ráadásul hét
főre esett e nevezetes dátum, így rögtön egy teljes hétig
ismerkedhet az új környezettel, társaikkal és tanáraikkal
a 126 első osztályos körmendi kisdiák. A három általános
iskolában ennyien vannak, akik hétfőn lépték át először a
tanintézmény kapuját, a nyolc évfolyamon pedig összesen
közel ezren vágtak bele a 2014/2015-ös tanévbe.

A Somogyi iskolában is elkezdődött
Mint azt Farkas Tiborné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ körmendi tankerületi vezetője
elmondta, Körmend három általános iskolájában összesen 126 kisdiák kezdte meg az első osztályt. A
Kölcsey Utcai Általános és Művészeti Iskolában két első osztály indult, összesen 53 tanulóval, az
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában szintén két első osztály, 46 tanulóval, a Somogyi Béla Általános Iskolában pedig egy, 27 fős osztálylétszámmal.
A három körmendi általános iskolába összesen 997 tanuló jár ebben a
tanévben (Kölcsey Utcai Általános
és Művészeti Iskolába: 373 fő, OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola: 330 fő,
Somogyi Béla Általános Iskola: 294).
Nem nagy mértékben, de sajnos
minden évben csökken a létszám,
tudtuk meg Farkas Tibornétól. Évről
évre 5–8 fővel kevesebben kezdik
meg az iskolát.
A tankönyvek elkészültek, megérkeztek Körmendre, a múlt hét folyamán mindegyik iskolába kiszállították, tájékoztatott a tankerületi vezető. A diákok számára minden a megszokott mederben zajlik, ám a pedagógusok számára változást jelent ettől a tanévtől, hogy 2015-től életbe lép
a pedagógus életpályamodell minősítési rendszere, amely azokat érinti,
akik legalább nyolcéves jogviszon�nyal rendelkeznek, illetve azokat,
akik minimum 30 éve vannak a pá-

FOTÓ: JÁMBORI

lyán, és jelentkeztek minősítőre. Nekik a portfóliókat november végéig
kell feltölteniük az erre létrehozott
on-line felületre, a minősítést a következő naptári évben kapják meg.
Azoknak a tanároknak, akik 2013.
szeptember 1-jét követően kerültek
gyakornoki státuszba, minősítő vizsgát kell tenniük, szintén 2015-ben. A
megfelelt minősítést kapott gyakornokot ezt követően Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
A 2014/2015-ös tanév 181 napos.
Az első félév legfontosabb dátumai:
Első évfolyamos diákok felmérése:
2014. október 10-ig. Az általános iskoláknak eddig kell felmérni azoknak az elsősöknek a számát, akiknél
az alapkészségek fejlesztését jobban
kell támogatni.
Az őszi szünet hivatalosan 2014.
október 27–31-ig tart, de a nemzeti
ünnep és a munkanap-átrendezés
miatt hosszabb pihenőidőt jelent. Az
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
október 22., szerda, a szünet utáni
első tanítási nap pedig november 3-a,
hétfő. Téli szünet: 2014. december
22–2015. január 2. A téli szünet előtti
utolsó tanítási nap december 19.,
péntek, a szünet utáni első tanítási
nap 2015. január 5-e, hétfő.
Az első félév 2015. január 16-ig
tart, az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.

n R.M.
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Vizet prédikáltak és bort ittak: kocsmában miséztek, nőztek

Ágostonosok hanyag és botrányos élete
Régen is voltak szentnek tűnő emberek, akikről aztán kiderült,
vizet prédikáltak és bort ittak. Mint a körmendi Ágoston-ren
diek, akiknek botrányos történetét Erdélyi Gabriella örökítette
meg a 2005-ben Budapesten kiadott Egy kolostorper törté
nete című munkájában.
A történettel a körmendi közönség a nagysikerű skandalum-kiállításon találkozhatott. Bakócz Tamás (1442–1521) esztergomi érsek,
Körmend földesura és a kolostor
kegyura a körmendi ágostonos remeték hanyag és botrányos életére
hivatkozva a pápától kapott engedéllyel eltávolította az ágosto-

nosokat, és helyükre obszerváns
ferenceseket telepített. Bakócz szerint az eltávolított ágostonosok az
istentiszteleteket hiányosan vagy
egyáltalán nem végezték. A kolostorépületek hanyagságuk folytán
romossá váltak. Az ágostonosok viszont azt állították, hogy példásan
éltek, ezért eltávolításukat az érsek

Skandallum-kiállítást rendeztek Körmenden

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

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

és a ferencesek erőszakos akciójának tekintették. A vizsgálatok során az ágostonosok elleni tanúvallomásokban sokszor megjelenik a
hírhedt történet, miszerint egyszer
a körmendi várnagy az egyik barátot a cellájában egy rosszhírű nővel
találta, mire a barátot a várban fogva tartották, a nőt pedig a város közepén pellengérre állították, majd
száműzték. A szexuális kihágások
mellett a részegeskedés is megjelent a tanúk vallomásaiban: „Az a
hír járta, hogy a körmendi Ágostonrendiek kocsmákba jártak, ahol laikusokkal együtt lerészegedtek.” A
barátok kocsmázásának egyenes

következménye az lett, hogy elmulasztották, vagy részegen, illetve
másnaposan celebrálták a miséket.
„A barátok olyan korán mentek reggel a kocsmába, hogy nem a kolostorban, hanem ott mondták a misét”
– hangzott az ágostonosokról közszájon keringő mondás. Ezenkívül
egy tanú a kolostorban is látta őket
részegen, és saját fülével kétszer is
hallotta, amint ott egymást szidták,
gyalázták, ami igencsak megbotránkoztatta az embereket.
A körmendiek maguk is felléptek
a botrányosan viselkedő szerzetesekkel szemben. A világi öltözékben éjszakánként „rosszhírű helyeket” látogató Simon frátert
előbb Szalay Balázs körmendi polgár térítette észhez egy-két ütéssel, majd pedig kalodába zárták.
Egy másik tanúvallomás szerint
„az egyik barát egy ház padlásán
egy vonakodó leányt erőszakkal
próbált defloreálni, a laikusok a
barátot tiltott vétke miatt meg
akarták verni. A fráter azonban
éppenhogy, de kicsúszott kezeik
közül, a körmendi kolostorba menekült, s a perjel tudomása nélkül
titokban távozott, amin maguk a
barátok és a körmendi nép igencsak megbotránkozott.
A körmendi vilhelmita rendházat
IV. Béla alapította a 13. század közepén. A vilhelmita rendet a pápa
1266-ban megszüntette, a szerzeteseknek a fekete csuhás Ágostonrendbe kellett átlépniük. Az
ágostonos barátok 250 évig, 1517-ig
éltek körmendi kolostorukban. Az
eltávolított ágostonosok helyére ferencesek érkeztek, majd a 16. század folyamán éltek a kolostorban
domonkosok, később apácák is. Az
épület az első, 1667. évi városalaprajz készítésekor már nem állt, helyére a 18. században sóházat, ennek helyére az 1910-es években Járásbíróságot építettek.

n –KOR-

Kirándulás a dél-angliai Bidefordban
Idén nyáron is lehetősége volt egy maroknyi körmendi csa
patnak Dél-Anglia káprázatos tengerpartján tölteni tíz napot,
amely során nemcsak az angol emberek életét ismerhették
meg a diákok, hanem három, képzett anyanyelvi tanár által
vezetett, interaktivitással teli órán is részt vehettek. Harmincz
Tímea tanárnő számolt be a kirándulás részleteiről:
fejezéseket és a napi tevékenységeiket.

A kiránduláson ellátogathattunk az
odafelé vezető úton Brüsszelbe, Canterburybe, Stonehenge-be, majd a délutáni kirándulások során Devon megye
partvidéki városait tekintettük meg,
mint például: Barnstaple, Ilfracombe,
Lynton, Lynmouth. Woolacombe-ban
és Bude-ban az óceánban is megmártózhattak a diákok, Exeterben és a vis�szafelé úton Londonban pedig egy
egész napot töltöttünk.

– Hova kirándult a csoport, milyen
látnivalókat tekintett meg?

– Három úttal a hátad mögött tervezel-e folytatást, hasonlót?

– Hogyan képzeljük el a gyerekek
mindennapjait?

– A tanórák nagymértékben kapcsolódtak a Devon megyei látnivalókhoz, a
diákok meglátogathattak „charity shopokat”, amelyek különféle jótékonysági szervezetnek gyűjtenek adományokat, információkat gyűjthettek az angol emberek mindennapi szokásairól a
kurzuszáró projekthez, megismerkedhettek a devoni vízi mentők munkájával és a környék történelmének egyegy részletéről is tanulhattak.

– Igaz, hogy még csak most érkeztünk meg Bidefordból, de már beszélgetünk a SOL képviselőivel, hogy a
jövő nyáron is megszervezzük az utat
2015 augusztusában vagy különálló
körmendi csoportként, vagy pedig egy
másik iskolához csatlakozva.
(A további információkkal kapcsolatban Harmincz Tímea tanárnő nyújt
majd felvilágosítást az érdeklődőknek
az új tanév során.)
n T.M.

– A kirándulás lényege az, hogy a
diákok megismerjék a valódi angol
életmódot, megkóstolják az angol ízeket, betekinthessenek az angol családok napi rutinjába és nem elhanyagolható, hogy naponta három hatvanperces nyelvórán vegyenek részt, amelyeket diákokkal rendszeresen foglalkozó, szakképzett anyanyelvi tanár tartott. Mindennap házi feladatokat kaptak, amelyet a vendéglátó családokkal
folytatott beszélgetések során tudtak
elkészíteni. A kurzus alatt egy naplót
is vezettek, amelybe fel kellett jegyezniük mindennap az új szavakat és ki-

Devon megye látnivalóit csodálhatták meg a diákok

– 2009 és 2013 nyarán is több körmendi és szentgotthárdi diák juthatott
el Anglia Atlanti-óceán mosta partvidékére, így számos szülő keresett meg
azzal, hogy hagyományt teremthetnénk ezen kirándulások megszervezésével. A városi általános iskolák és középiskolák intézményvezetői is segítettek a program népszerűsítésében,
továbbá a SOL (Sharing One Language)
non-profit szervezettel kialakított több
mint tízéves kapcsolatomnak köszönhetően két budai gimnázium diákjaihoz csatlakoztunk ebben az évben.

hivatalos márkabolt

SEGÍTSÉG A RÁKBETEGEKNEK!
ÉLJEN VELE!
4x180 tabletta
Italpor
WWW.ORGANICVITAL.HU
17.990
Ft
27.990 Ft

minta-cipőbolt Körmenden!

kell!

LEGERO Hungária Kft.

Körmend, Dienes u. 7., Tel.: 94/594-071,
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00

Varga Gyógygomba mintabolt Szombathelyen!
Ingyenes tanácsadás, személyre szabott
adagolás, kedvezményes házhoz szállítás!
Organic Vital Biobolt
Szombathely, Savaria tér 1/G.
(keresse kék-fehér tetőnket)
a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748
web-áruház: www.gyogygombainfo.hu
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Buli helyett nyári
diákmunka
A napokban zárult a nyári
diákmunkaprogram, amelybe a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Körmendi Kulturális Központ,
Múzeum és Könyvtár is bekapcsolódott, különböző
munkákkal elősegítve a korai tapasztalat-, valamint jövedelemszerzést. Az önkormányzati hivatalban nyolc fő,
köztük gimnazista és egyetemista diákok nyári foglalkoztatására teremtődött lehetőség, míg a kulturális központban összesen tizenkét diákot
fogadtak a nyár folyamán. A
körmendi diákok kipróbálhatták magukat új szerepekben, s ezáltal felkészültek az
igazi munka világára. Tapasztalatot szereztek a munkatársak és generációk közötti együttműködés és kapcsolatépítés formáiról eg yaránt. Megtapasztalhatták,
hogy milyen rendszeresen felelősséget vállalni eg y-eg y
feladatért, vag y szemtől
szembe kommunikálni, konfliktust kezelni. Bebes István
polgármester, valamint H.
Vörös Márta, a kulturális
központ igazgatója partnerként álltak a programhoz, törekedve arra, hog y minél
több fiatalt tudjanak a jövőben foglalkoztatni.

n K.V.

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

411-479

LEGERO
Másodosztályú termékek akciós áron!
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www.organicvital.hu

Organic Vital Biobolt
Szombathely, Savaria tér 1/G.

(keresse kék-fehér tetőnket) A Claudia

cukrászdától 50 méterre, a Borostyánkő irányába.

Tel.: 94/788-748 • www.vitaminindex.hu

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron
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A megyeiben fociznak
A Körmend FC a megyei I. osztályban kezdte meg a pontvadászatot a
2014/15-ös labdarúgószezonban, noha
tavaly a vesztes osztályozót követően
is az NB III-ben focizhatott az ifj. Molnár Károly edzette csapat.
Egyértelműen nagy falat volt ez az
indulás. A Nyugati csoportban a 16.
helyen végeztek, 24 (!) vereséggel, öt
győzelemmel és egyetlen döntetlennel.
A most kitűzött cél az első-ötödik hely
valamelyike. – Nem lehet elrugaszkodni a valóságtól – mondta ifj. Molnár
Károly. – Az NB III más világ, más pénzek mozgatják a csapatokat. Itt Körmenden több műszakban dolgozó játékosok vannak, érthető módon, óhatatlanul kiütköznek a különbségek. Nem
lett volna értelme az újabb „pofozógép”
szerepnek. Sikertelenül próbáltunk a
Haladás második csapatával megegyezni a közös indulásban. A jogi háttérben nem bírtunk konszenzusra jutni. Helyi játékosokra, fiatalokra kell
építeni, ez egy közép-hosszú távú elképzelés.
Távozók: Bezdi Dániel, Németh
Erik, Takács Ádám. Érkezett Szentkirályról Kondor Márton támadó és a
soproni utánpótlástól Török Gergő.
Kőszeg ellen 7:0-s győzelemmel kezdtünk, míg a Király Akadémiától 1:0-ra,
a vépiektől 3:2-re kaptunk ki, ezek az
eddigi eredmények. A mezőnyben a
Répcelak és a Celldömölk rutinos
csapatok, de úgy érzem, az első öt hely
valamelyikét elérhetjük. 
n KÉKI
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Kovácsné Bulin Andrea Franciaországban nyert

Európa-bajnok lett a körmendi íjász
A nádasdi Hétdombi Íjász Egyesület versenyzője, Kovácsné
Bulin Andrea a Nimesben lebonyolított Eb-n a barebow
íjkategóriában versenyzett. 18 ország közel 1000 sportolója
vett részt a küzdelemben. Az ötnapos pontvadászat során
folyamatos koncentrációra volt szükség. De erről maga az
újdonsült bajnok beszélt:
– Jó formában kezdtem, már az
elején meggyőző pontelőnyt sikerült összehoznom. Az ötnapos
versenyen egy pihenőnap jár, de
nekem ez a sorsolás szeszélye miatt az utolsó napra esett, így én
négy napig folyamatosan versenyeztem. Mindennap más pályán
kellett életnag yság ú plasztik
gumi állatfigurákra lőni. A harmadik napon ért el a fáradság, de
sikerült túljutnom a krízisen.
Olasz és francia vetélytársamat
megelőzve lettem Európa-bajnok
– mondta Bulin Andrea, majd így
folytatta: – Bizakodva vártam a
megmérettetést, mert úgy véltem,
a felkészülés jól sikerült, noha ekkora sikert nem is mertem álmodni. Érthetően nagyon boldog vagyok. Rengeteg tapasztalatot szereztem, s ez a jövőre nézve még
nagyon sokat számíthat. Szeptember közepén Tallinnban veszek
részt nemzetközi versenyen. Erős

lesz a mezőny, nem lesz korosztályos kategória. A háromnapos
küzdelem során 5–30 méterre lévő
célokra lövünk. Jövőre Gödöllőn
lesz az IFAA 3 világbajnokság,
arra készülünk edzőmmel, Molnár Ferenccel.

Az íjászatban rengeteg kategória létezik. Barebow az olimpiai
íjak alapja. Nem található rajta a
célzást segítő eszköz, ezért alapvető a távolság becslésének pontossága. Elgondolkodtató, hog y
Andrea tavaly vett részt először
(!) a Nemzetközi Terepíjász Szövetség (IFA A) által Sopronban
rendezett Európa-bajnokságon,
ahol mindjárt bronzérmes lett.
Persze a kimagasló eredmény rengeteg munkával, lemondással,
küzdelemmel jár. Gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!

n KÉKI

FOTÓK: A SZERZŐ

Új kosárlabdacsapatot építenek a Rába partján

Elhatárolódnak

A 2014/15-ös bajnoki szezonra szinte teljesen átalakul az
Egis-Körmend játékoskerete. Kemény munka vár a fiúk
ra, sőt a sportcsarnok átépítése miatt más helyszíneken
edzenek. A hazai pontvadászat (bajnokság, nemzeti
kupa) mellett nemzetközi mérkőzések is várnak rájuk az
EuroChallenge B csoportjában.

Az elmúlt napokban számos visszhangot kapott a „piramisjátékként”
aposztrofált befektetési ügy, amely
Szabó-Forrai Zsolt nevéhez és cégeihez kötődik.
A klub vezetése nevében szeretnénk
határozottan és egyértelműen nyilvánosságra hozni, hogy a körmendi kosárlabdacsapatot működtető klubnak
nincs semmilyen köze a piramisjáték
gyanújába keveredett cégekhez!
Még akkor sem, ha Szabó-Forrai
Zsolt korábban tulajdonosa volt a klubot működtető gazdasági társaságnak is. Ezt a céget Zsebe Ferenc, a
klub jelenlegi ügyvezetője 2012. szep
tember 22-én megvásárolta. Azóta az
ő százszázalékos tulajdonában van.
Ettől a naptól Szabó-Forrai Zsoltnak semmilyen köze sincs a körmendi
kosárlabdázáshoz.
Az általa végzett, vizsgált tevékenységektől klubunk a leghatározottabban elhatárolódik, és kijelentjük, hogy
semmi közünk a vitatott pénzügyi tevékenységhez! 
n KÖRMENDI

Augusztus 18-án, hétfőn kezdte
meg az ősszel induló bajnokságra való
felkészülést a körmendi férfi kosárlabdacsapat. A „piros-fekete szentély”, azaz a sportcsarnok – nem mellesleg a Somogyi Béla Általános Iskola
tornaterme is egyben – bővítése zajlik.
Az első tréninget Aaron Mitchell vezetőedző a körmendi Rendészeti
Szakközépiskola sporttelepén tartotta, értelemszerűen erőnléti edzésen
izzasztva a játékosokat. Az edzések
hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt itt,
míg a délutániak a vasvári Kardos
László Általános Iskola tornatermében zajlanak – utóbbi helyszínen labdás játékokat is végzenek, mivel augusztus 31-én és az azt követő két

hétvégén is felkészülési meccseket
játszanak Ausztriában.
Sorrendben Felsőőr (Oberwart),
Németújvár (Güssing) és a Fürstenfeld
lesz az ellenfél. Aztán szeptember 19–
21 között a Göcsej-kupa lesz a következő erőfelmérő. A játékoskeretben tavalyról Ferencz Csaba, Sonyák Béla,
Török Rolland és Sömenek Martin
maradt meg. Nyolcan távoztak:
Grebenár Péter, Kutasi Gergely, Farkas Attila, E.J. Kusnyer, Jaytornach
Wisseh, Muhammad El-Amin és
Zsarko Rakocsevics (egészségügyi
problémái miatt), illetve Fodor Gergely visszavonult. Nézzük az érkezőket: Fehérvárról a válogatott Tóth
Norbert jött a Rába-partra, idegenlé-

giósként Darrin Govens és Damen
Bell-Holter érkezett. Magyar állampolgárként erősíti a csapatot Marko
Popadics és az újvidéki születésű, 211
cm magas szerb Marco Kolarics. Sok
új nevet kell tehát megtanulnunk. Az
utánpótlásból Doktor Péter, Molnár
Levente és Németh Ákos is a felnőtt
keretbe tart – velük külön foglalkozik a
vezetőedző segítője, Hencsey Tamás.
A válogatott programja miatt Ferencz Csaba és Tóth Norbert az Európa-bajnoki selejtezők után tudott csatlakozni a kerethez. Dinamikus, atletikus csapatot akar Aaron Mitchell kialakítani. Gyors játékot vár a vezetőedző. Három légióst, két honosított játékost és egy magyar fiút kell tehát
„összegyúrni” a többiekkel. A bajnokság október 11-én kezdődik. A csarnok átadása október 30-ra várható,
addig a hazai pályát nélkülözve kell
helytállni.
Az építési munkálatok ideje alatt az
uszoda sem működik, várhatóan az
október 30-i csarnokátadást követően
vehetik igénybe a látogatók.  n KÉKI

KOSÁRLABDA KLUB VEZETÉSE
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Kézilabdázókat nevelnek Körmenden A nagyok is
Sikeresen pályázott a
Kölcsey Utcai Általános
Iskola a Nemzeti Kézilabda
Akadémia és a Magyar
Kézilabda Szövetség „Ké
zilabda az iskolában” című
pályázatán.

Sok a fiatal az öltözőben

Bulin Andrea a dobogó tetején

sport
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A Körmendi DMTE felkérte Mészáros Árpád igazgató urat, hogy az iskola legyen a Körmendi DMTE utánpótlás-nevelésének bázisiskolája,
amely felkérést a körmendi tankerü
let vezetője is támogatta. A délelőtti
órai és délutáni foglalkozások keretein belül az MKSZ által kiadásra kerülő Kézilabda – Módszertan a 6–14
éves korosztály képzéséhez című ki-

FOTÓK: A SZERZŐ

advány tanmenetét kell használni.
Tavaly 50 iskola került be ebbe a
rendszerbe, idén ezt még 25-tel növelték, amelybe szerencsére bekerült a
Körmendi Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola is.
Ez jelentős elismerés a Körmendi
DMTE-nél hosszú évek óta folyó szakmai munkának, mivel a kézilabda
oktatás iskolai keretek közé történő
bevonása nagy előrelépést jelent a
körmendi kézilabda további fejlődésében. Kezdetben az iskola az 1–4.
osztályos gyermekekkel való foglalkozást tűzte ki célul, amelynek keretében az edzéseket a délutáni időszakban fogja megtartani Kiskós
Kitti tanító, aki a kézilabdapályán
egyben a Körmendi DMTE felnőtt női
kézilabdacsapatának kapitánya is.
A Kölcsey Utcai Általános Iskola
lehetőséget biztosít a többi, körmendi általános iskolába járó alsó tagozatos gyermeknek is a foglalkozásokon való részvételre. Az edzéseket hétfőn, kedden és csütörtökön
tartják, jelentkezni a keddi edzéseken 14:25-től lehet a Kölcsey Utcai
Általános Iskola tornatermében
Körmenden.

n KÉKI

Épül a csarnok Marko Kolaric letette
az állampolgársági esküt
Jelentős átalakuláson ment át
a körmendi sportcsarnok, amelyet 740 millió forintból újítanak
fel. A TAO-támogatásból és kormányzati hozzájárulással zajló
bővítés szerkezeti munkálatai
már elkészültek.
A sportcsarnok bővítésének
csak egyik célja az, hogy európai színvonalú körülményeket
biztosítson a sportmérkőzések
lebonyolításához. Ősztől kétezer
néző tud majd szurkolni a találkozókon. A kivitelezésnél figyelembe vették a törzsszurkolók
kérését is, így az uszoda fölötti
„dühöngőben” megtartják az állóhelyeket, csak minimális változások történnek azon a területen, a biztonság fokozása érdekében.
A csarnokbővítésnél ugyanennyire fontos, hogy az iskolai
testnevelés és az utánpótlás-nevelés számára is megfelelő, korszerű körülményeket lehessen
biztosítani. A nem kevésbé fontos
harmadik cél pedig az, hogy a
város jelentős rendezvényeinek
méltó otthona lehessen az épület.

n N. ZS.

Már hetek óta az Egis Körmend
csapatával dolgozik a 211 centiméter magas szerb játékos, aki magyar felmenői révén hónapokkal
ezelőtt benyújtotta honosítási kérelmét.
Ennek alapján Marko Kolaric
honosítása a közelmúltban megtör-

tén. A körmendi városházán letette
az állampolgársági esküt, így magyar játékosként erősítheti csapatunkat. Az 1984. augusztus 14-én,
Újvidéken született játékos eddigi
pályafutása bizakodással töltheti
el az együttes szurkolóit. n N. ZS.
FOTÓK: BC KÖRMEND

Bebes István, Körmend város polgármestere átadja a dokumentumot

elkezdték

A tavalyi junior bajnokságban 3. helyet elérő csapatból két meghatározó
játékos Pécsett tanul tovább egyetemen, akikre előreláthatólag csak ritkán számíthat az együttes. Az utánpótláscsapatokból egy-egy játékos
Székesfehérváron, illetve Győrben
kezdi meg középiskolai tanulmányait.
A városi csarnok felújítása miatt a
kézilabdások felkészülése is nehezebb, mint a korábbi időszakokban. A
játékosok szabadtéren futnak és az
egyesület konditermében erősítenek,
de a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportcsarnokának felújítása miatt teremedzéseket viszont csak
Szentgotthárdon tudnak tartani. Az
egyesület vezetése a teremgondokat
áthidalandó más Vas megyei csapatokkal lejátszott felkészülési mérkőzésekkel, illetve Veszprémben és Bükön megrendezésre kerülő tornákon
való részvétellel próbálja megoldani.
A távozók pótlására igyekszik a
szakvezetés a fiatalabb játékosoknak
is több játéklehetőséget biztosítani,
akik már a felnőtt és juniorcsapat
tagjaival együtt kezdték meg a felkészülést az őszi szezonra. 
n KÉKI

Próbajátékosok
Alapos orvosi vizsgálaton esett át
Darrin Govens, akinek egy ausztriai edzőmérkőzés első félidejének
utolsó támadásánál kaptak a szemébe. Az irányító nem tudta folytatni a
játékot, szeme csúnyán bedagadt.
A közelmúltban elvégzett orvosi
vizsgálat szerint a látása szerencsére nem sérült.
Ugyanakkor a szeme körül keletkezett duzzanat kezelést igényel,
amihez minden segítséget és gyógyszert, szemcseppet és kenőcsöt megkapott. Az orvosi vélemény szerint
ez a kezelés néhány nap alatt eredményes lehet, ezért Darrin Govens a
két válogatott játékos, Ferencz Csaba és Tóth Norbert, valamint Doktor
Péter társaságában követte a többieket az ausztriai edzőtáborba.
Amennyiben az állapota megengedi, és a sérülés már egyáltalán
nem akadályozza a látását, úgy
szeptember 6-án, szombaton, a következő edzőmérkőzésen újra pályára léphet.
Hír még a piros-feketék háza tájáról, hogy Damen Bell-Holter szerződést kapott Körmenden. Távozott viszont az ugyancsak próbajátékon
lévő Nebojsa Kacinski. 
n ÁZS
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A távhőrendszerek korszerűsítése – Csökkenő rezsiszámlák
Újabb régiós projekt, amely sokakat érint: a Régióhő Kft.
projektjének bemutató eseményére a Berki Étterem és Hotel
nagytermében került sor. A rendezvényen a meghívott elő
adók a projektben érintett városok polgármesterei, Bebes István, Körmend, Kovács Tilda, Vasvár és Huszár Gábor, Szentgott
hárd, illetve Németh István, a Régióhő Kft. ügyvezető igazgatója
voltak.
Németh István elmondta, hog y
a projektbemutató célja elsősorban a lakosság tájékoztatása, hiszen számukra is eg yre inkább
érzékelhetőek a városokban folyó
mun ká latok. A korszerűsítés
hosszú távon a lakosság és a városok érdekeit kívánja szolgálni,
maga a projekt közpénzekből valósul meg. A pályázati támogatás
célja, hog y a távhőrendszer korszerűsítése révén csökkentsék a
szén-dioxid-kibocsátást, a klímavédelem okán. A pályázat által
elérhető támogatás a beruházási
költség 50 százaléka. A pályázat
leadása 2011 augusztusában történt meg, az elbírálása 2012 márciusában volt, a támogatási szerződést 2012 júliusában írták alá.
A közbeszerzési eljárás először
2013-ban folyt le, sikertelenül,

majd az előző évi tanulságokkal
új közbeszerzési eljárás volt idén,
immár sikeresen. A kivitelezés
2014. július–szeptember, a befejezési határidő pedig 2014. szep
tember 17.
Bebes István ismertette a projekt jelentőségét Körmend tekintetében. Elmondta, hog y nag yon
büszke arra az eg yüttműködésre, ami már a múltban elkezdődött, s a jelenben is tart e három
város esetében. Visszautalt arra,
hog y Körmend, Vasvár és Szentgotthárd mindig is azon munkálkodott, hog y eg yben tartsák a
távhőszolgálatási rendszerüket.
Akár a szűkös anyagi körülményeik ellenére is, eg ymást segítve. Ezen eg yüttműködés most, a
távhőrendszerek korszerűsítése
kapcsán sem változott. Kiemelte,

hog y a projekt sikerének kulcsa
többek között ebben is keresendő. A korszerűsítést indokolttá
tette, hog y energiahatékonyság
szempontjából a rendszer már elavult volt. A projekt meg valósulásával azonban lehetőség nyílik
az energiafelhasználás csökkentésére, amit a lakosság is érzékelni fog. íg y a meg növekedett
fűtőérték, a csökkenő rezsiszámlák terén. A kivitelezés nag yon
g yors, hiszen július elején kezdődtek meg a munkálatok, és
várhatóan szeptember 17-én be is
fejezik azt. Bebes István beszámolt arról is, hog y a munkálatokból adódóan akadtak, akadnak
kisebb fennakadások a közlekedésben. Viták is előfordulnak, de
alapvetően a lakosság toleránsan és jól kezeli a felújítással
járó kellemetlenségeket. A polgármester megköszönte a város
lakóinak a türelmet és a pozitív
hozzáállást. Zárógondolatként
k iemelte, hog y a meg újított
távhőrendszer Körmend életében
úg y jelenik majd meg, mint fejlett, korszerű szolgáltatás, települési érték. Fontos, hog y a lakosság energ iafog yasztása is
csökkenhet.

A találkozó során Németh István üg y vezető igazgatója rövid
bemutatót ta r tott a távhő szolgálatás történetéről, amelynek seg ítségével átfogó képet
kaphattak a megjelentek a projekt jelentőségéről, fontosságáról. Kiemelte, hog y a távhőszolgáltatás jelentős tényező az ország energiamérlegében, hiszen
rug a l mas energ ia hasznosító,
különféle forrásokból származó
hőenergiát tud hasznosítani, minimalizálja a légszennyezést, és
nincs károsanyag-kibocsátása a
lakóterületek tartózkodási zónájában. Elhangzott: a távhőszolgálatás sokféleképpen értelmezhető. A fog yasztóknak kényelmi
szolgáltatás, a várostervezőnek
és városüzemeltetőnek fontos
közmű, az energ iapolitikusnak
energ iagazdálkodási eszköz, a
környezetvédőnek pedig lehetőség a városi levegő minőségének
javítására. Előnye, hog y a legmagasabb komfortszintet nyújtja, könnyebben változtatható
energ iaforrás (gáz, olaj, szén,
biomassza, geotermia) a váro
sokban és nem okoz levegőszen�nyezést.

n KÉKI

Vasdiplomát kapott Sárffy Endréné
Tanítói oklevele kibocsátásának hatvanötödik évforduló
ján a képző intézmény jogutódja, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola dékánja
vasdiplomát adományozott Sárffy Endréné tanító részére.
A diplomát Bebes István, Körmend város polgármestere és Farkas Tiborné tankerületi igazgató
adta át, akik otthonában köszöntötték e jeles alkalomból Sárffy Endréné Márti nénit.
Sárffy Endréné a népiskolai tanítói
oklevelét a Pápai Református Tanítóképzőben és az I. számú Állami Nép-

iskolai Tanítóképző Intézetben szerezte 1949-ben. Tanítani Vas megyében Rábahídvégen, majd Vasalján
kezdett. Több évtizeden át volt a Körmendi Leányiskola, majd az OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola tanítója.
Munkásságával öregbítette a képző
intézmény és a helyi általános iskola
hírnevét.

A város vezetői otthonában köszöntötték Márti nénit

Te is lehetsz világbajnok!
CASTRUM SEC-DINAMICA SE KÖRMEND

ÖNVÉDELEM? KICK-BOX? K-1? EGÉSZSÉGES MOZGÁS?
ALAKFORMÁLÁS? TE MELYIKET SZERETNÉD?
Ha bármelyiket kipróbálnád, és szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
gyere közénk! Légy egy SIKERES csapat tagja!

Lakás

Felújított, 52m2-es 2 szobás, erkélyes, összkomfortos
– saját központi fűtéses – nagyon olcsó fenntartású,
tehermentes lakás Bartók ltp. 14. III. 11. sz. alatt

Érdeklődni
lehet:

+36 20/433 8699
+36 94/410 877

Edzések kedd és péntek: 17.00-18.00-ig a
Körmendi Kulturális Központ tükrös termében.
Az első edzés: 2014. október 3-án pénteken 17.00-kor.
Később is csatlakozhatsz!
Edző: Andorka Imre 3. dan.
Érdeklődni: Andorka Imre, Körmend Szabadság tér 12. ,,A” HÚSBOLTBAN.

Hirdessen
A Körmendi Híradóban!
További információ:
20/ 215-9147
1
Városi lap

KÖRMENDI

HÖLGYEK, URAK, GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
FELSŐ KORHATÁR NINCS! ALSÓ KORHATÁR 7 ÉV!
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Erőre kaphat a helyi termék

Batthyány Örökségközpont
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Megbízható, fiatal takarítónőt
keresek hosszú távra.
Érdeklődni:
hétfő – péntek 19.00 után.

Tel: +36 20 419 8225

Tetőfedés!
Bebes István tájékoztatta a média képviselőit

FOTÓK: A SZERZŐ

Sajtótájékoztatót tartottak szerdán a Városházán. Bebes István
elmondta, hogy a település turisztikai vonzerejét alapvetően
meghatározza a városközpontban található Batthyány-kas
tély, amely az ország 5 legjelentősebb kastélya között van.
Az önkormányzat eredményes lépéseket tett és tesz a műemlék-épületegyüttes közösségi, turisztikai funkciókat betöltő tereinek felújítására.
Ebből a folyamatból kiemelkedik,
hogy Magyarország Kormánya döntése alapján – turisztikai kiemelt
projektként – a kastélyban megkezdődött a Körmendi Batthyány Örökségközpont kialakítása, amihez Körmend Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett – sikeres pályázat
alapján – 800 millió forint támogatást kap az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Ez az első lépés ahhoz, hogy a Batthyány családnak, az
uradalmi központjuknak, valamint
dr. Batthyány-Strattmann László
munkásságának a bemutatása a turisták, érdeklődők számára is vonzó
körülmények közé, méltó helyre kerülhessen.
A beruházás mostani szakaszában az impozáns épületegyüttes
egykori lovardájában fogadóhelyiségek, látogatókat kiszolgáló részek,
interaktív információs pontok, vetítőterem és a gyógyító-gasztronómia
termékeit felvonultató helyi termékeket kóstoltató és forgalmazó
„Liktárium” kap helyet.
Jelentős lépés, hogy októberi beadással kiírásra került a kivitelezési
– nyílt – közbeszerzési tender.

A Batthyány család életében mindig jelentős helyet foglalt el a kertkultúra, a gasztronómiát színesítő fűszernövények termesztése, nemesítése és a gyógyítást szolgáló – különböző gyógynövényekből készített –
liktáriumok használata. A liktáriu
mok, és a „vízégetések” termékei a
16. századi gyógyító asszonyoktól
kezdve a legjelentősebb, 2003-ban
boldoggá avatott orvosi személyiség,
dr. Batthyány-Strattmann László
gyógymódjai között is előkelő helyet
foglaltak el.
A projekt ezek hatására integrálja
magába azt a „Liktárium” elnevezésű boltot-teázót, ahol a későbbiekben
a régióból származó – tematikájában a liktáriumok előállításához is
használt – helyi kézműves termékeket lehet kóstolni, illetve vásárolni,
ezért a leendő partnerek, beszállítók
részére a közeljövőben mikrotérségi
találkozót szervezünk.
Bebes István bejelentette továbbá,
hogy megkezdődött azoknak a megvalósítási tanulmányoknak a kidolgozása, amelyek a teljes kastélyegyüttes és kert későbbi hasznosítását, illetve a főépület felújítását célozzák, mert ezek a munkák újabb benyújtandó pályázatok sikerét alapozhatják meg.

n -KOR-V

A jövő autói, e-via másodszor
2014. szeptember 19-én délután a
Körmendi Kulturális Központ közreműködésével immár másodszor
érkezik Körmendre a két országon
áthaladó e-via, az elektromos au-

tók versenye. A megyében csak itt
lesz lehetőség arra, hogy a járművek szerelmesei rácsodálkozhassanak a technikai innovációkra, a
hangtalanul suhanó autókra.

Vállaljuk régi tetők
generál-felújítás
anyagbeszerzéssel.

06-30/425-20-34

amennyiben Ön:
• befejezte felsőfokú tanulmányait,
• és már államvizsgát is tett,
• DE diplomáját nyelvvizsga hiányában még nem
kapta meg, jelentkezhet a
DIPLOMAMENTŐ PROGRAMRA

INGYENES
angol, német
NYELVTANFOLYAMOK
KÖRMENDEN
Pályázati feltételek:
• államvizsgáját hazai felsőoktatásban már sikeresen teljesítette
• felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem áll
• államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomájához
• alapfokú nyelvtudása van abból a nyelvből, amit tanulni szeretne

Képzések indulása:
Nyelv

Képzési idő

Képzés
kezdete

Képzési
napok

Angol
Középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

240 órás

2014.
szeptember

hétfő,szerda
17-20 óra

Német
Középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

240 órás

2014.
szeptember

kedd,csütörtök
17-20 óra

Jelentkezés csak ONLINE lehetséges a www.ofa.hu oldalon!
„REGISZTRÁCIÓ, BELÉPÉS a DIPLOMAMENTŐ programba” menüben.
További információk:
www.mondo.hu
Tel: 70/392-3688
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hirdetés

KÖRMENDI HÍRADÓ

spóroljon meg sok tízezer forintot Ön is a

Vas megye kártyáVal!
10%

25%
20%

5%

8 Ft/l

HaszNálja
miNdeNNap!

– Vas megyében 278
– Országosan több mint 2300
elfogadóhely

· taNkOljON · ÖltÖzkÖdjÖN
· taNuljON És VásárOljON
kedVezmÉNyeseN!
*

a Vas megye kártyára díjmentesen jogosult minden olyan Vas Népe-előfizető,
aki 1 évnél régebb óta rendelkezik Vas Népe-előfizetéssel vagy szerződésben
vállalja, hogy 1 évig előfizető marad.

És ha még nem előfizetőnk, hívja a 94/999-120-as telefonszámot és részesüljön
Ön is a Vas Népe és a Vas megye kártya által nyújtott hihetetlen előnyökből!

Vas megye kártya – része a Vas Népe-előfizetésnek

