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TARTALMUNKBÓL:

Színes szellemi értékek
teszik vonzóvá a várost
Meggyőző fölénnyel hozta
egyéni választókörzetét Szabó
Ferenc az önkormányzati választásokon. 
n 3. OLDAL

350 ejtőernyős katona
leszállását látták
Körmend holland és német
testvérvárosaiba, Groesbeekbe,
Ubbergenbe és Kranenburgba
látogatott a Körmendi Kölcsey
Ferenc Gimnázium 25 fős diákcsoportja és három tanára szeptember közepén. 
n 5. OLDAL

A várkastély sorsáról
A Honismereti Akadémia
legutóbbi előadásán H. Vörös
Márta, a Körmendi Kulturális
Központ, Múzeum és Könyvtár
igazgatója a Batthyány Örökségközpontról beszélt.

n 6. OLDAL

Kiemelkedő magyar
sikerek a Speciális
Olimpián
Négyévente rendezik a Speciális Olimpia keretein belül az
Európai Nyári Játékokat, amelynek ebben az esztendőben a
belgiumi Antwerpen adott otthont. A 2014. szeptember 9.-20.a között zajló játékokon 58 országból 2000 sportoló nevezett. A Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium testnevelő tanárnője Kocsis Andrea is részese lehetetett a „nagy utazásnak”..

n 15. OLDAL

Színpompás aréna, jöhetnek az
eredmények. Hajrá Körmend!
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Néptáncos gála
A vasi néptáncegyüttesek,
néptáncműhelyek részére a Béri
Balogh Ádám és az Ungaresca
Tánceg y üttes
Va s i
néptáncpanoráma címmel találkozót és konferenciát szervez a
szombathelyi MMIK-ban november 15-én 14 órától. A konferencia
után este 6 órától Aki dudás akar
lenni címmel gálaműsor kezdődik
a születésének 70. évfordulóját ünneplő Horváth János, Gedi, néptáncos tiszteletére. Másnap színpadi bemutatókra és nemzetiségi
gálára kerül sor az intézményben.
Korbacsics Tibor körmendi szakember elmondta, a rendezvény célja a szülőföld hagyományos értékeinek tudatosítása a megyében
élő néptáncosokban. Emellett
Pesovár Ernő vasi néptánc gyűjtéseinek, hagyományainak felelevenítése., éltetése a mai táncegyüttesek repertoárjában lévő koreográfiák bemutatása, gyarapítása, a
vasi hagyományok éltetése. A bemutatót megtekintő szakemberek,
szakírók igény szerint értékelést
adnak, publikálásra szánt tanulmány írnak a látottak alapján.
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Őszváró játszóház a Mátyás Oviban
Jó hangulatban telt a Mátyás Király Utcai Óvoda őszváró
rendezvénye. A gyerekek különféle kézműves foglalkozásokon vehettek részt, táncolhattak és lovaskocsikázhattak. A
fő attrakció azonban kétségkívül a pályázati támogatásból
bérelt hat kosaras népi körhinta volt.
A Mátyás Király Utcai Óvoda
hag yományos programja az őszi
játszóház, amelyen nem csak az
ovisok és bölcsisek vettek részt,
hanem meghívták a szülőket, test-

véreket is. A gyerekek gipszfigurákat festettek, kukoricából hegedűt, tutajt és babát készítettek,
kipróbálták a zöldség-g yümölcs
nyomdázást és a kukoricamorzso-

Finn áriaest

217

A 770 éves Körmendet köszöntő
ünnepségsorozat részeként október 27-én este áriaestnek adott
otthont az evangélikus templom. A
rendezvényen két finn művész működött közre.
A Heinävesiből érkezett testvérvárosi küldöttség tagjai között volt
két operaénekes is, Eilamaria
Leskinen (szoprán) és Juha
Kotilainen (bariton) október 27-én
19 órakor lépett a közönség elé a
Thököly utcai evangélikus templomban. Műsorukban összesen 21
dalt, áriát és duettet szólaltattak
meg. A program A. Järnefelt Bölcsődalával kezdődött, és J.
Hannikainen, J. Sibelius, T. Kuula,
O. Merkanto, T. Mackeben, C. Gounod, R. Wagner művei után W. A.
Mozart: Don Giovanni című operájából Zerlina és Don Giovanni duettjével fejeződött be. A finnek énekeltek a reggelről, az estéről, az
első csókról, az életörömről, emlékekről, álmokról, fekete rózsákról,
áradó napfényről és a reményről.

A gyermekek körében nagy sikere volt a népi körhintának 

FOTÓ: MÁTYÁS ÓVODA

lást is. Az udvar betonos részén
pedig, nagy felületen színes krétákkal rajzolhattak a résztvevő
apróságok. Volt sütemény és tea is
a szülők jóvoltából, és persze a
zene és a tánc sem maradt ki a
programból.
Kőházyné Fasching Anikó óvónő, a Mátyás Ovi Alapítvány Kuratóriumának elnöke elmondta,
hogy az idén igyekeztek még színesebbé tenni a rendezvény t,
ezért népi körhintát béreltek az
alkalomra. Ennek költségét pályázati forrásból és alapítványi támogatásból fedezték. A pályázati
pénzt Körmend Város Önkormányzatának kulturális alapjából
nyerték. Ebből vettek két zsámolyt, amelyek a g yerekek mozgásfejlesztését segítik, és ebből
fizették ki a körhinta bérlésének
egy részét. A hiányzó összeget pedig az alapítvány pótolta.
Az óvoda dolgozói és az alapítvány kuratóriuma is köszöni a
szülők seg ítségét, tá mog ató
hozzállását. A szülői szervezetnek
köszönhetően nemrégiben új udvari játékkal is gazdagodott az
óvoda. A g yerekek a napokban
vették birtokba azt a fajátékot,
amelyen csúszda, mászóka és függeszkedő is van - mondta végül az
óvoda vezetője, Vadász Mária.

Járássegítő korlát a szociális intézményben
Járássegítő korlátot adtak
át október 13-án a Szociális
Szolgáltató és Információs
Központ pincéjében kialakított tornateremben.
Boros Barna, az intézmény vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, hog y az eszköz beszerzéséhez szükséges forrást körmendi magánszemélyek és vállalkozók nag ylelkű felajánlásaiból sikerült meg teremteni, valamint
Gombásné Nardai Ibolya, a Reménysugár Közhasznú A lapítvány Kuratóriuma Elnökének köszönhetően az alapítvány által
nyújtott pénzüg yi hozzájárulás

révén tudták meg vásárolni. A
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Guruló Műhelyhálózata képviselőjétől átvett 5
méter járáshosszúság ú korlát a
koordinációs zavarral, az alsó
végtagok alapvető funkció-károsodásaival küzdők terápiájának
szer ves részét képezi. Fontos
szempont volt, hog y alkalmas leg yen a különböző életkorú és testi
adottságú használók igényei kielégítésére, íg y mind magasságában, mind szélességében jelentős
tartományban mozgatható illetve
állítható.
- A cél meg valósításához szükséges adományokat ezúton is köszönjük! – mondta Boros Barna.

Közös összefogással készült el a járássegítő korlát
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Szabó Ferenc: Központi helyen a sport és a kultúra

Színes szellemi értékek teszik vonzóvá a várost
Meggyőző fölénnyel hozta egyéni választókörzetét Szabó
Ferenc az önkormányzati választásokon. A FIDESZ-KDNP-s
politikus már több ciklusban alpolgármesterként, bizottsági
elnökként bizonyított. Az elmúlt időszakban is a város alpolgármestereként felügyelte a szellemi területeket, a mostani
testületben pedig egyedüli alpolgármesterként ténykedik.
Munkájáról, terveiről, a közélet változásairól és arról faggattuk, hogy miként látja Körmend jövőjét.
- Az idei választások után az ötödik
alpolgármesteri ciklusomat kezdem
el. Voltak olyan időszakok régebben
is amikor e faladatot egyedül láttam
el, s volt amikor megosztottuk a munkát – kezdte a válaszadást - Általában ezt az határozza meg, hogy az
önkormányzat feladatellátása hogyan alakul. A legfontosabb az, hogy
a város működése érdekében a leghatékonyabban lássuk el ezen posztot.
Sok éves tapasztalattal mondhatom,
hogy az egyéni elképzeléseket hozzá
kell igazítani az országos lehetőségekhez, folyamatokhoz. És mindig a
közösség, a város, az itt lakók érdekeiben kell felelős döntéseket hozni.
Szabó Ferenc elmondta, hogy az
általános alpolgármesteri teendők
mellett általában az oktatás, a kultúra és a civil szervezetekkel való kapcsolattartás volt a kiemelt területe.
Mint fogalmazott, a jövőben is elsősorban ezzel a területtel kíván foglalkozni. Már csak azért is, mert számos
rendezvénysorozatot alakítottak ki,
ami nagyon jó továbblépési lehetőséget nyújt. Utóbbira példát is említ:
szerinte a megújuló színházterem
nem csak külsejében nyújt majd remek látványt, de olyan új színháztechnikai megoldásokra is lehetőséget ad, amit látványosan használhatnak majd ki a civil egyesületek, s ez
város lakóinak nyújthat magasabb
művészeti élményt. Beszélt a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságról is, amelynek vezetését több
önkormányzati cikluson keresztül
látta el. – Elmondhatom, hogy a bizottságban helyet foglalnak mindazon szervezet képviselői, akiknek
munkája nélkülözhetetlen a város
biztonságos működésében. A rendőrség mellett a polgárőrség, katasztrófavédelem, ifjúságvédelem és még sokan mások összehangoltan dolgoznak azért, hogy nyugodt környezetben élhessünk. Munkánk kiterjed a
nagyrendezvények előkészítésétől az
évente rendszeresen egy alkalommal
megrendezett lakossági fórumokra

is. Ha az önkormányzati testület a továbbiakban is megbíz ezzel a feladattal, akkor én ezt szívesen elvállalom.
Már csak azért is, mert az évek során nagyon jó együttműködés alakult
ki a bizottságban dolgozó szakemberekkel – hangsúlyozza az alpolgármester.
Mit hoz a jövő? Mik a tervei? – érdeklődtünk. - A sportcsarnokunk a
napokban újult meg, a színház felújítása pedig a napokban kezdődik el. E
két épület és a főterünk önmagában
olyan lehetőséget biztosít városunknak, amivel nálunk nagyobb települések sem büszkélkedhetnek. Óriási
várakozással tekintünk a Batthyány
örökségközpont kialakítására, hiszen ez alapjaiban határozhatja meg
a városunk jövőben kialakuló képét.
A sport és a kultúra központi helyet
foglal el Körmenden. Mindennek egyre növekvő kisugárzó ereje van. Ha
ebben a ciklusban sikerül az elkerülő
út megépítése, akkor egy olyan élhető városkép kezd kibontakozni, ahol
mindenki jól érezheti magát. A legfontosabb teendők egyike a meglévő
több évtizede működő alkotó közös-

ségek munkájának segítése. Fontos,
hogy a fiatal tehetségek itt, helyben
találjanak kibontakozási és megélhetési lehetőséget, hiszen nélkülük
nincs jövő. Az elvándoroltak pedig
tartsák továbbra is a kapcsolatot városunkkal, ünnepeinken közösen ünnepeljünk. A megszerzett tudásukról,
sikereikről különböző fórumainkon
adjanak tájékoztatást, ezzel is segítve itthoni munkánkat - hangsúlyozta
Szabó Ferenc. Aki nem csak vezeti,
de gyakorolja is a kultúrát, mivel ismert előadó, szerző, szervező és kutató. Jó példa erre a kaszinó, amit ő vezet. - A kulturális kaszinóban nagyon
sok helyi és országosan is ismert előadót fogadhattunk már. Itt a legfontosabb, hogy értékek felmutatása mellett szabadon gondolkozhassunk a
világ dolgairól, nyissuk szélesre látóhatárunkat, hiszen a világ állandóan
változik körülöttünk, a sablonos gon-

dolkodást frissítenünk kell. Fiammal
együtt az emberiség rejtett történetéről tartott előadásunk a világhálón
már több ezres nézettséget ért el,
több meghívást kaptunk az előadás
megtartására is. Emellett számos kötet előkészítésén dolgozom, és rendszeresen publikálok a Körmendi Figyelőben is. Meggyőződésem, hogy
Körmend nemzetközileg ismert kulturális központ lesz, ennek egyik biztosítéka a Batthyány család szellemi
kisugárzása. Városunk szülötte a vitatott munkásságú Móricz János is,
akinek szintén nemzetközi elismertsége van. Mindez a helyi értékek ápolásával színes szellemi életet teremt,
amely vonzó lehet az idelátogatók
számára. Egy települést a gazdasággal közösen mindig a szellemi élet
ereje emelheti fel. Úgy hiszem, hogy
mi ezen az úton indultunk el.

n KOZMA GÁBOR

Képünkön balról a második Szabó Ferenc alpolgármester. Felvételünk az alakuló testületi ülésen készült.

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Amerikába mentem – Körmendről az Újvilágba

Hollandiában jártak a körmendi gimnazisták

Bujdosó Balázs Kaliforniában, Long Beach-en lakik, szinte kerek tízezer kilométerre szülővárosától, Körmendtől. A fiatalember 2006-ban cserediákként járt először Amerikában, és ez
az utazás komoly elhatározásra sarkallta. Megfogadta, hogy
visszatér. Immár négy éve, hogy kint lakik. Dolgozik, tanul, de
évente többször hazajön, ám akkor is izgalmas és nem mindennapi munkákban vesz részt. Például Bruce Willis, amerikai
színésszel forgat a Die Hard című akciófilmben.

Körmend holland és német testvérvárosaiba, Groesbeekbe,
Ubbergenbe és Kranenburgba látogatott a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 25 fős diákcsoportja és három tanára
szeptember közepén. A Hollandia felszabadításáért 70 évvel
ezelőtt indított Market Garden hadművelet emlékére rendezett ünnepségsorozaton vettek részt a hivatalos városi
delegációval együtt.

Bujdosó Balázs beteljesült álmai a tengerentúlon

- Eleinte sok nehézséggel kellett
megküzdenem. Miután öt hónapot
töltöttem a fővárosban, Washington
D.C.-ben, elhatároztam, hogy egy
évig pénzt gyűjtök, mert ide mindenképpen vissza akarok jönni. Amerika akkor magával ragadott, visszavágytam. Hamar kiderült, hogy nem
megy olyan könnyen a dolog. Évekbe
telt, míg biztos háttérrel nekivágtam
a nagy kalandnak. Akkoriban a Fly
4 Less Kft.-nél dolgoztam, szerettem
a munkámat, de eljöttem, mert nem
akartam azzal a tudattal élni, hogy
mi lett volna, ha meg se próbálom –
kezdte az amerikai álom kezdeteiről
Bujdosó Balázs.
- Mennyire sikerült beilleszkedni,
mivel foglalkozol, hogyan telnek a
napjaid?
- Az első időszakban edzői oklevelet szereztem, és a 2010/2011-es kosárlabda csapat tanuló segédedzője
lettem. Időközben benyújtottam a
kérelmemet alkalmi munkavállalásra, amit meg is kaptam, de mint
kiderült, ezzel is szinte lehetetlen
volt munkát találni. Végül mégis sikerült egy teljes munkaidős állást
találnom egy parti kellékeket kölcsönző cégnél, ahol a házhozszállításokat csináltam. Heti hat napban,
hatvan órában, szinte egy perc szabad időm sem volt. Egy évig dolgoztam itt, amikor kaptam egy ajánlatot korábbi cégemtől, az említett Fly
4 Less Kft-től. Külkereskedelmi
képviselőként dolgozom náluk, ami
helikopterekkel és helikopter alkatrészekkel való kereskedést, valamint ügyintézést jelent. Mivel több
szabadidőm lett, újra edzősködni
kezdem. Gyerekekkel foglalkoztam
egy szezon erejéig. Most egyik ismerősömmel saját vállalkozást építek,
amit szeretnénk rövid időn belül beindítani. Úgy érzem, hogy sikerült
beilleszkednem. Alapvetően nagyon közvetlenek az amerikaiak, ha
például bemegyek egy boltba min-

dig beszélgetést kezdeményeznek.
Ugyanakkor elég felületesek, igazi,
hosszú távú barátságokat nehéz kialakítani.

- Azt mondtad, hogy amikor először jártál Amerikában, onnantól
szinte csak az foglalkoztatott, hogy
visszatérj? Mi fogott meg ennyire az
országban?
- Leginkább a korlátlan lehetőségek, és Kaliforniában az időjárás.
Itt 365 napból, 350 napon ragyogó
az idő, télen-nyáron. Az óceán közelsége sem utolsó, most körülbelül
egy mérföldre lakom a parttól. Ha
tehetem, ott vagyok, imádom a hullámokat. Ezek általában 1,5-2 méter
magasak, de a minap rendkívüli élményben volt részem, láthattam 3-4
métereseket is. A parkok is gyönyörűek, legutóbb a Sequoia-parkban
jártam, itt vannak a világ legöregebb fái. Szeretnék minél több helyre eljutni, bár nem panaszkodhatok,
mert a legtöbb nagyvárosban megfordultam. Amerikában tetszik az
is, hogy az emberek többsége pozitívan áll a dolgokhoz, jó kedélyűek.
Sok tévhit van velük kapcsolatban.
Ilyen a túlsúly kérdése is. Nem igaz,
hogy elhízottak, legalábbis a két
partvidéken biztosan nem. Fittek,
rengeteget sportolnak. A rossz statisztikát az ország középső államaiban élők adják. A másik, amit nagyon jónak tartok, az az amerikai
gazdaság robbanékonysága, és
emellett szervezettsége. Olyan gazdagság van itt, ami magyar szemmel szinte felfoghatatlan. Igaz, hogy
a használati tárgyak terén majdnem ugyanott tartunk, ahol ők,
mondjuk két hét csúszással. De ami
az infrastrukturális beruházásokat
illeti, elképesztő milyen monumentálisak és jól átgondoltak. Itt egyébként minden szabvány alapján készül, tehát az épületeket ugyanazokkal a méretekkel húzzák fel
nyugati parton, mint a keletin.

Bujdosó Balázs az Amerikában tanuló és kosárlabdázó Golomán György társaságában

- Bizonyára a sok pozitívum mellett
vannak azért kevésbé szimpatikus
dolgok is.
- Igen, kétségtelen. Az egyik ilyen
például a rasszizmus, ami olyan komoly, hogy azt talán Magyarországon elképzelni sem lehet. Rosszabb
környékeken gyakoriak az utcai balhék. A közbiztonság meglehetősen
vegyes képet mutat. Laktam olyan
helyen, ahol sötétedés után már nem
szívesen mentem ki az utcára, de
olyan környéken is, ahol az autót éjszakára sem kellett bezárni. Most
Long Beach-en élek, amit Los Angeleshez képest nagyjából úgy kell elképzelni, mint Budapesthez képest
Budaörsöt. Érdekes, hogy a milliárdosok villáit csak pár száz méter választja el a szegénynegyedektől.
Szóval változatos a hely, és ez a lakosság összetételére is igaz.

- Évente többször is hazajössz.
Azért mégiscsak jó itthon, nem?
- Mindig szívesen jövök haza, itt
vannak az igazi barátok, és persze
a család, akiknek igen sokat köszönhetek, nélkülük nem jutottam
volna el idáig. Ha itthon vagyok, akkor is dolgozom, a helikopteres cég
különböző munkáiban veszek részt.
Persze azért van szabadidőm is,
szórakozok a régi Rába-parti bandával és néhány programon is részt
veszek. Nyáron egy hónapot töltöttem otthon, eveztem például a Csákány-Körmend Kajak-Kenu futamon, a bátyámmal és egyik bará-

tommal. Jó volt egy kicsit megint
Rába-partinak lenni.

- Azt hallottam, hogy munkád
kapcsán részt vettél egy forgatáson,
és találkoztál Bruce Willis-szel.
- Igen, bár nem beszéltem vele,
pár lépésre volt tőlem forgatás közben, és az uszodás jelenet felvétele
közben is közelről láthattam. A helikopteres munkából adódóan több
hírességgel is volt szerencsém találkozni, többek között Sebastian
Vettellel és Michael Schuhmacherrel,
akikkel váltottunk is néhány szót
repülés közben.

- Azt mondják, a sztárok hazája
Amerika? Találkoztál ismert emberekkel?
- Több amerikai kosarassal találkoztam, Greg Oden-nal, a Miami
Heat játékosával közös fotóm is van.
De pár lépés távolságból láttam például Andre Miller-t és több NBA
sportolót. Számomra a legnagyobb
sztár itt kint mégis Golomán Gyuri,
aki szintén körmendi. Büszke vagyok rá, hogy itt van. Ő most az
UCLA egyetemen játszik, körülbelül
45 percre onnan, ahol én lakom.
Minden meccsén ott akarok lenni.
Szeretek itt élni, de azért persze hiányoznak az otthoniak. Ezért is
igyekszem évente többször hazamenni. Ez az utóbbi két évben összejött. A viszonylag gyakori hazalátogatást a jövőben is szeretném fenntartani. n T.J.
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350 ejtőernyős katona leszállását látták

Életre szóló élményeik között
őrzik,
hog y
láthatták
Groesbeekben a nag y légi leszállást, kirándultak Amszterdamba,
felkeresték Anne Frank házát, találkoztak a második világháború
túlélőivel, valamint német és holland diákokkal. A
hol landiai
program előzetesen megfogalmazott célja a német és angol nyelv
g yakorlásán túl a diákok második világháborús történelmi ismereteinek bővítése volt. Ehhez hozzájárult, hog y a groesbeeki Felszabadulási Múzeumban a szövetséges haderők harci eszközeit és
eg yenruháit korhű környezetbe
helyezve láthatták. Szeptember
18-án óriási várakozás előzte meg
a 350 amerikai, holland és német
ejtőernyős katona leszállását a
Market Garden hadművelet emlékére. Örültek a körmendi diákok
annak, hog y a nag y légi leszálláson külön köszöntötték őket a
szervezők.
Az Eureg io–Rhein--Waal Kistérség hivatalszer vezetével, a

holland-német gazdasági, turisztikai és kulturális eg yüttműködés formáival is megismerkedtek
a fiatalok. A konferenciateremben eg y német és eg y holland idős
úr élménybeszámolóját hallgatták meg, eg yikük g yerekként,
másikuk katonaként élte át a világháborút.
Az amszterdami városnézés során csatornákon hajóztak, és eljutottak Anne Frank házába. A
zsidó kamaszlány történetét már
itthon csoportmunkában feldolgozták, a helyszínen pedig személyes élményeket g yűjthettek a holocaustról. Betekintést nyertek
eg y német iskola életébe, mert a
Kranenburg közeli Kleve gimnáziumában az ottani diákok vezették körbe a kölcseyseket.
A tartalmas programok mellett
a mag yar diákok külföldi útját
szórakozással is színesítették
vendéglátóik. Az átalakított, eg ykori vasútvonalon lábbal tekert
hajtánnyal közlekedni jó móka
volt. Eg y alkalmanként működő

szélmalomban pedig mindenki
megformázhatta és megsüthette a
cipóját.
Groesbeekben, a záró programon lufikat eresztettek a magasba a kranenburgi hivatal címével,
mert az a szerencsés, akiét a legmesszebbről küldik vissza, ajándékot kap. A német ifjúsági szálláson g rillpartival eg ybekötött
búcsúesten köszöntek el a vendéglátók a körmendi csoporttól.
Laczó Tamás intézmény vezető
az út értékeléseként elmondta: a
vendéglátók a csoport felkészültségét, feg yelmezettségét ug yanakkor felszabadult hang ulatát
dicsérték. Köszönetét fejezte ki,

hog y Körmend város önkormányzata, Bebes István polgármester,
Farkas Tiborné, a KLIK Körmendi Tankerületének igazgatója, valamint a mag yar és testvérvárosok polgári csoportjai eg yaránt
segítették a 25 körmendi diák hollandiai útjának létrejöttét. Kiemelte a partnervárosok vezetőinek segítségét, hiszen személyes
kapcsolataik miatt szívüg yüknek
tekintették a projektet. Külön elismeréssel
szólt
Erwin
Schmitzről, Körmend város díszpolgáráról, aki a testvérvárosi
kapcsolatok létrejöttének és ennek a programnak is fő szervezője volt. 
n TAKÁCS MARIETTA

Felvidéki tájakon a somogyi iskola hetedikes tanulói
A Körmendi Somog yi Béla Általános Iskola 45 hetedikes tanulója a Határtalanul program keretében benyújtott pályázatnak köszönhetően (azonosító: HAT 1401-6243) nég ynapos felvidéki tanulmányi kiránduláson vett részt.
Az elnyert támogatási összeg 1
287 400 Ft volt, melyet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma biztosított.
Az utazást alapos itthoni felkészülés előzte meg: előkészítő
fog la l kozások , prezentá ciók ,
ajándékkészítés. A nég y nap során ellátogattunk Révkomáromba, Mikszáthfalvára, Rimaszombatba, Körmöcbányába, Besztercebányába, Selmecbányába, Nyitrára. Komáromban Jókai szobrá-

nál emlékszalagot helyeztünk el,
Szklabonyán a Mikszáth-házat
látogattuk meg. Megnéztük Kékkő, Krasznahorka, Zólyom várát.

Egy délelőttöt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában töltöttünk,
ahol megajándékoztuk az ott tanuló
gyerekeket. Magyar népdalok éneklé-

sére, kötélugró bemutatóra, beszélgetésre és egy barátságos focimeccsre is
sor került.
Ellátogattunk az Unesco világörökség természeti örökségeként nyilvántartott gombaszögi barlangba,
ahol megcsodáltuk a vékony „spagetti” formájú cseppköveket. Megismerkedtünk a bányászok nehéz életével,
lementünk a Selmecbánya egykori
bányájába, mely jelenleg múzeumként
látogatható.
Esténként csapatmunkában dolgoztuk fel a látottakat, a nap eseményeit.
Az 1600 km-es utazás festői tájakon, szerpentineken, gyakran félelmetes szakadékok szélén vezetett. Kicsit
fáradtan, de felejthetetlen élményekben gazdagon tértünk haza.
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Batthyány Örökségközpont – A várkastély sorsáról
A Honismereti Akadémia legutóbbi előadásán H. Vörös
Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
igazgatója a Batthyány Örökségközpontról beszélt.
- Egy álom válik hamarosan valóra
– jelentette ki az előadó. Aki ezután
arról beszélt, hogy a körmendi Batthyány-kastély az ország öt legjelentősebb kastély-együttese között a 4.
helyen található, így megelőzi az 5.
helyen szereplő keszthelyi Festeticskastélyt. 1605-től van a várkastély a
Batthyányak tulajdonában, akiknek
később Körmend lett uradalmi központjuk. Az épületegyüttest 1736 körül kezdték mai formájára átépíteni.
Természetesen az elmúlt évszázadok
során szinte minden ura változtatott
rajta valamit át- és hozzáépítésekkel.
A második világháború után kifosztották, 1957-ig a szovjet városparancsnokság működött benne. Ezt
követően 8-10 évig üresen állt, majd
elkezdték felújítani, főiskolai, később
középiskolai kollégiumként működött. A kastély területén ma már üresen állnak az egykori cipőgyár épületei, közülük a keleti kastélyépület a
Sala Terrena Galériának ad otthont.
A kastély 1980-tól múzeumi funkciót
is kapott, beköltözhetett a Rába Helytörténeti Múzeum.

A Batthyány Örökségközpont kialakítása napjainkban a turisztikai
információs és látogatóközpont létrehozásával folyik az egykori Lovarda,
ma ismert nevén színház megújítása.
A kiemelt pályázatot kifejezetten a
kastély turisztikai célú fejlesztésére
írták ki. A megvalósítás során az a
cél, hogy Körmend és a Batthyányak
öröksége megfelelő helyre kerüljön
térben és időben egyaránt. A turisztikai célú pályázat megvalósulásával
nő a város és a kastély vonzereje, és
csökken az ide irányuló turizmus szezonális jellege. A projektnek köszönhetően már el is kezdődött a munka,
most a Színházterem épülete újul meg
az önkormányzat által nyert 800 millió forintból. Ennek során felújítják a
Színház tetőzetét, homlokzatát, kicserélik a nyílászárókat, fogadóteret,
időszaki kiállítótereket alakítanak ki.
A liktáriumban kizárólag minőségi,
kézműves termékek kerülhetnek,
amelyek előzetes minősítő eljáráson
esnek át. A beszállítók egy részével
már megtörtént az előzetes szándéknyilatkozat aláírása.

A hasznosítási koncepciók tervei elkészültek az összes épületre, az alábbiakban ezekből közlünk részleteket a
teljesség igénye nélkül. Egy már benyújtott pályázatnak köszönhetően
megújulhat a két déli őrségépület és a
keleti tisztilak. Ezekbe költözhetnek a
Kulturális Központ Berzsenyi utcai
irodái, klubhelyiségei, foglalkoztató és
próbatermei, de pinceklubot is terveztek ide. Ugyancsak bírálat alatt áll a
vadászlakra benyújtott pályázat. Ide a
természeti örökség bemutatását tervezték. Időközben készülnek a

kastélyegyüttes egészére vonatkozó
hasznosítási tervek, hogy azok segítségével további pályázati forráshoz
juthasson a jelenleg már használati
joggal bíró körmendi önkormányzat.
Jelentős segítséget mutat és egyben a
hasznosítás irányvonalát is meghatározza egy miniszteri rendelet, amely
alapján a jelenleg országos közgyűjteményekben található, be nem mutatott,
a körmendi kastélyban egykor őrzött
műtárgyak tartósan visszakerülhetnek eredeti őrzőhelyükre.

n CSIHAR TAMÁS

Vörös Márta előadását nagy figyelem kísérte 

FOTÓ: JÁMBORI

A Kaukázus énekese szereti a metafizikát
Az AlteRába Fesztivál zárónapján, egy forró vasárnap délután lépett fel először városunkban Kardos
Horváth János. Nem zenekarával, a
Kaukázussal érkezett, hanem magát
kísérte egy gitáron a kis színpadon.
A közelben a Quimby tagjai sörözgettek, aztán Müller Péter Sziámi is
megjelent, majd egy padra telepedett
a közönség soraiban. Legutóbb a Lokál Patrióta kerthelyiségében, egy
hideg őszi estén koncertezett ismét
Körmenden a Kaukázus énekese és
most is gitáron kísérte dalait. A fellépése előtt kérdeztük.
- A nyári alterábás koncerteden a
közönség kérhetett tőled számokat.
Mekkora a repertoárod?
- Hatvanöt-hetven számból válogathattak a nézők, valamennyi a saját szerzeményem. Csak két feldolgozást szoktam játszani, az egyik az
Omegától a Fekete Pillangó, a másik
a Fonográftól Az első villamos.
Mindkettőt rengeteget hallgattam
gyermekkoromban, mivel a szüleim
szerették ezeket.

- Hogyan fogadta a közönség, hogy
újra működik zenekarod, a Kaukázus?
- Két nyár van mögöttünk, és megjelent egy lemezünk is. Minden vis�szatérés kétesélyes, de ez sikeres
volt. Persze nem ott folytattuk, ahol
abbahagytuk. A világ is változott és
a hozzáállásom is. Már nincs az a
gazdagokat lesajnáló attitűd, ami
korábban megvolt, elég támadó, agresszív volt a mondanivalóm. Vannak épp elegen, akik ellenségképeket kreálnak, én inkább megoldásokat szeretnék kínálni. Most egyébként a metafizika érdekel.
- Ez azt jelenti, hogy ezoterikus,
spirituális dalokat írsz?
- Az biztos, hogy nem leszünk egyházi zenekar. Harminchárom évesen
érthető, ha változik az ember világlátása. Az új CD-m is a rajta levő 47
számmal egyfajta összegzés. Mindig
tudok dolgozni, sok ötletem van, de a
mostaniak mások, mint az öt évvel
ezelőttiek. Nem a fióknak írok, így
ami elkészül, azt el is kell juttatni a

közönséghez, a promóciót nekem
kell megoldanom. Leginkább a szóbeszédre hagyatkozom, hiszen ha
valami tetszik valakinek, azt elmondja másnak is. Egy zenésznek az
a dolga, hogy amit csinál, azt minél
többen ismerjék meg, nem az a feladatom, hogy begubózzam magamba.
- Az Anglia című számodat Bocskor Bíborkával, az Ünnepélyesen fogadom címűt Pásztor Annával adod
elő. Milyen érzés számodra duóban
énekelni?
- Szívesen dolgozom együtt másokkal, mert szeretek más együttesek életébe bepillantani, nagyon jó
volt Annáék koncertjein fellépni.
- Miért az a már említett új CD-d
címe, hogy 40 mínusz?
- Ez az a korosztály, ami a reklámozókat leginkább érdekli, ők így
közelítik meg a dolgokat. Jómagam
meg úgy: örülök, amikor megtudom,
hogy valaki nyugdíjasként jön a koncertünkre a fiatalok közé.

n CSIHAR TAMÁS
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Megyei rangadóval adták át a felújított kosárszentélyt

Ünnepélyes csarnokavató – A győzelem elmaradt
2014. november 8-án, szombaton a megújult, felújított
sportcsarnokavatásra került sor Körmenden. Eddig az Egis
Körmend kosárlabda csapat idegenben játszotta mérkőzéseit. A sors úgy hozta, hogy az ünnepélyes avatón az
ellenfél a megyei rivális Falco-Trend Optika KC Szombathely
volt. Érdekesség, hogy 2006 tavaszán is megyei rangadóval
adták át a megyeszékhely Arena Savaria csarnokát.
Akkor a Körmend ünneprontó
volt, mert győzött a Falco ünnepélyes avatóján. Sajnos most sem történt ez másként, csak fordítva,- hazai vereség lett a vége. A mérkőzés
előtt az ünnepélyes avatón, csarnokátadási ceremónián kiemelkedő
vendégek vettek részt, ahol fontos
bejelentés hangzott el: az Egis
Gyógyszergyár Zrt. újabb egy évre
névadó támogatója lesz a klubnak.
Ekkor búcsúztatták el az aktív kosárlabdázással felhagyó, korábbi
csapatkapitányt, a sokszoros válogatott Fodor Gergelyt.A 18órai labdafeldobás előtt egy órával Bebes
István, Körmend Város polgármestere szólt először a közönséghez.
Kifejtette, hogy kemény munka után
vagyunk, de lám nincs lehetetlen.
Mohammad Ali, a legendás XX. századi világbajnok bokszolófenomén,
eredeti nevén Classius Clay mondta,
hogy „nincs lehetetlen, csak tehetetlen”. Mégis megoldható volt a rövid
idő alatt a terem, az épület felújítása, bővítése. A beruházás 740 millió

Az ünnepélyes szalagvágás pillanata

forintból valósult meg. 515 millió forint érkezett TAO támogatásból, a
225 milliós önrészt állami forrás
biztosította, így a csarnok korszerűsítése sem a klub sem a város
költségvetését nem terhelte. Szalay
Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségének elnöke az
országos csarnoképítésekről és a
körmendi csarnok semmihez sem
hasonlítható hangulatáról beszélt.
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi
Minisztérium Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős államtitkára azzal kezdte
mondanivalóját, hogy van egy város
hazánkban, ahol a vörös és feketéről nem Stendhal kiváló regénye,
hanem a körmendi kosárcsapat jut
az eszünkbe. Ahol a csarnok léte
épp olyan fontos, mint a Batthyánykastély vagy a templom. Reményét
fejezte ki, hogy ezek a falak még sok
hatalmas siker tanúi lesznek.
Dr. Hodász István, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója az
Egis szó jelentését értelmezte:

Aláírták a szponzori szerződést. Balról V. Németh Zsolt, Zsebe Ferenc, Dr. Hodász
István, Bebes István.
pajzs, azaz védelem. A védelmet, a
pajzsot, a léthez való támogatást
most az Egis Gyógyszergyár Zrt.
adja,- újabb naptári évre, azaz 2014
után 2015 után is. A cégvezető felmutatta azt a dokumentumot, amelyet közvetlenül az avatás előtt látott el kézjegyével Zsebe Ferenccel
a csapatot működtető gazdasági
társaság ügyvezetőjével együtt. A
bejelentés mindent elsöprő tapsorkán követte. Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős helyettes államtitkára
ünnepélyesen átadta az intézményt,
bizakodásának hangot adva, hogy
jól fogja szolgálni a várost, a sportot, a léptékében kifejezetten optimális épület. A nemzeti színű szalag átvágásakor körmendi mezekben feszítő gyermekek, az utánpótlás csapatok tagjai segédkeztek.
Kaptak is emlékbe egy-egy darabkát belőle,- emlékeztetve őket a jeles pillanat megélésére, és tán motiválva őket arra, hogy néhány év
múlva nekik kell majd itt helytállniuk… A mérkőzés megkezdése előtt
Fodor Gergelyt köszöntötték, aki
nem folytatja profi pályafutását. Az
egykori csapatkapitány, körmendi
kosaras dinasztia tagjaként a korosztályos csapatokban érlelődött,
majd 18 évesen a felnőtt keret tagja
lett. Körmenddel négy Magyar Kupát és egy bajnoki aranyérmet ért
el, míg az Atomerőmű SE-t további
egy-egy bajnoki és kupa aranyéremhez segítette. 10 évig volt magyar válogatott kerettag.
A látványra is impozáns belső terek jó érzéssel töltik el az épületbe

érkezőket. Az ezer ülőhely mellett,
több mint ezer állóhely biztosított. A
csarnokban új, betolható palánkokra játsszák a meccseket, noha a
régi, plafonra szerelt palánkok is
megmaradtak. Megújult a fény-és
hangrendszer, az eredményjelzők.
Az épület bővítésének köszönhetően megoldott az előírt 2méteres biztonsági zóna a pálya körül. A hos�szanti oldali lelátó fölötti galérián is
állóhelyekkel gyarapodott a befogadó tér. A tanuszoda fölött a „B közép” helye is álló maradt, a kívánságoknak megfelelően. Új biztonsági
irányító központot, kamerarendszert telepítettek ki. A hőszigetelt
nyílászárók enyhítik a fűtési kiadásokat. A szellőző és klímarendszer
is megújult. A vendégszektor végre
jól elkülöníthető, külön beléptető
rendszer, mellékhelységek, büfé áll
rendelkezésükre. Klubiroda, orvosi
és sajtó szoba, végre szép öltözők,
büfé, VIP páholy, média központ /
internetkapcsolattal /, ruhatár,
LED-es reklámfelületek szolgálják
a XXI. századi létet. Kiépített, térburkolattal ellátott parkolóhelyek
enyhítettek az eddigi gondokon.
Ne felejtsük el, hogy a terem a Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme is. Itt zajlanak az utánpótláscsapatok edzései, így pl. a Körmendi Törpördögök Utánpótlás Egyesület otthona is ez egyben. A város
nagy rendezvényei, pl. szalagavatók, újévi hangverseny is méltó környezethez jutottak a felújítás során.
Nem mellékesen az épület kívülről
is új, nívós képet mutat.

n KÉKI
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IV. Béla 770 évvel ezelőtt írta alá a kiváltságlevelet

Kultúrális kavalkád, kitüntetés, gasztronómia a város ünnepén
A Körmend Város Ünnepnapjához kapcsolódó rendezvénysorozat néhány év alatt a város egyik nagyrendezvényévé nőtte
ki magát. A négynapos kultúreseményen az idén több ezren
fordultak meg. A programkínálat rendkívül változatos volt: kiállítás megnyitók, játszóház, könnyű- és komolyzenei koncertek,
sportverseny és helyi művészeti csoportok előadásai színesítették a programot. A IV. Béla által 1244-ben adományozott városi
kiváltságlevél 770. évfordulójához kötődő rendezvény egyik
rangos eseménye volt a városi kitünetések átadása. Ezeket
minden esztendőben Körmend "születésnapján" adják át.
A programsorozat ideje alatt az
étel és italkínáltra sem lehetett panasz, mindenki találhatott kedvére
valót. A résztvevők megkóstolhat-

ták például az igen ízletes Batthyány szeletet, és a Batthyány Bandérium jóvoltából még egy gasztronómiai időutazáson is kalandozhattak.

Elismerték sokrétű
munkájukat
A hag yományokhoz híven az
idén is Körmend Város Ünnepnapján, vagyis október 28-án adták át
a városi kitüntetéseket. Előbb
Bebes István polgármester beszélt
a város fejlődéséről és az itt élők

tevékeny munkájáról, majd a finnország i
test vér városból,
Heinävesiből érkezett delegáció
vezetője köszöntötte a körmendieket. Ebben az évben hárman kaptak elismerést. Sodics Lászlóné

A képen a kitüntetettek: Sodics Lászlóné, ifj. Bakóczay-Ihrig Gusztáv és Molnár Csaba

Tóth Rózsa tanítónőt diplomája
megszerzésének 50. évfordulóján
arany díszoklevélben részesítette
a Berzsenyi Dániel Főiskola jogutódja, a Nyugat Magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi Központja. Molnár Csaba pedagógus
több évtizedes munkáját arany fokozatú oklevéllel ismerte el a város. A Somogyi Béla Általános Iskola testnevelő tanára úszó és vívó
edzőként is ismert, és néhány éve
gyógyúszással is foglalkozik. Az
elmúlt évtizedekben gyerekek sokaságát segítette hozzá szép eredményekhez különféle sportágakban.A Molnár Lajos ornitológusról
elnevezett díjat a Körmendi Várkertért Egyesület kapta, amelynek tagjai évente több száz óra
társadalmi munkával szépítik,
tisztítják a Batthyány kastélyhoz
tartozó kertet. Az egyesület nevében ifj. Bakóczay-Ihrig Gusztáv
vette át az elismerést.

Velocipéden a múzeumigazgató
Megújult anyaggal várja az érdeklődőket a Dr. BatthyányStrattmann László Múzeum. A kiállítás eg yik érdekessége az új
velocipéd, amelyet több merész látogató mellett az intézmény igazgatója, Móricz Péter is kipróbált: A
korábbi kiállításban is nagyon népszerű volt a két régi velocipéd. A
furcsa kétkerekű járgányokhoz különleges történet is kapcsolódik.
Eg y körmendi testvérpár ilyen
velocipéddel kerekezett el 1889ben a párizsi világkiállításra az
Alpokon átkelve, majd meglátogatták Torinóban Kossuth Lajost. Az
akkor már agg politikus fogadta is
az Udvary fivéreket, Ferit és Jenőt,
és erről az eseményről a korabeli
sajtó is beszámolt. Szóval, a korábban kiállított velocipédek újonnan

készült mását is kiállítottuk most,
amelyet a látogatók bátran kipróbálhatnak. A vasparipát egy kalocsai mester, Rideg Krisztián készítette saját részre, a múzeum tőle
vásárolta meg a különleges járművet, amely 30 km/h-val képes haladni, és nemrég még használatban
volt - mondta a múzeum vezetője a
kuriózumnak számító kiállítási
tárgyról. Hozzátette, hogy ezen kívül érdekes lehet a látogatók számára a mozsárágyú modell és egy
nagyméretű fénykép a híres hercegor vosról, Dr. BatthyányStrattmann Lászlóról. A fotó 1896ban készült, abban az évben, amikor a herceg beiratkozott az orvosi
egyetemre. A kép eredetei keretben
van, és egy Szombathelyen élő férfitól vette meg a múzeum.

A kiállítás megújítását pályázati forrásból valósította meg az
intézmény. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához két ütemben pályáztak az állandó kiállítások megújítása témában, s előbb
10,4 millió Ft, majd 14 millió Ft
támogatást nyertek. Ez kiegészült a körmendi önkormányzat
10%-os önrészeivel, íg y összesen
közel 27 millió Ft-ból újult meg a
tárlat, amelyen több helyi vállalkozó is dolgozott. A támogatás
kétharmadát fordították a kiállítóterek építészeti felújításra, a
burkolatok cseréjére, villanyszerelésre, festésre, eg yharmadát
pedig a kiállítási anyag megújítására.
Az igényes, szakmai gondossággal összeállított anyagot a
kastély nyugati szárnyának első
emeletén, hét teremben, összesen
minteg y 250 nég yzetméteren állították ki. A korábbi három terem
helyett hétben látható Körmend
története, a kastély és a várkert
históriája és a neves Batthyány
család emlékei. A múzeum volt
könyvtára, irodája és két raktári
helyisége is kiállítótérré vált. A
díszterem kiürült, de a látogatók
megtekinthetik, és a tervek szerint rendezvények helyszíne lesz
a következőkben.
A kiállításban külön termet kapott a látogatókat leginkább érdeklő kastély és várkerttörténet,
va la m i nt a D r. Bat thyá nyStrattmann Lászlót bemutató
anyag, de a tapintható tárlat műtárg yai is beépültek a tárlatba,
íg y például a korábbról ismert
rizsporos paróka vag y Batthyány
Ádám díszbuzogányának mása.
Emellett két érintőképernyős monitor szolgáltat plusz információkat a híres körmendiekről és a
Batthyány család k iemelkedő
tagjairól.
A Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum új anyagát dr.
Sepseyné dr. Vígh Annamária, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közg yűjteményi Főosztályának vezetője és Bebes István polgármester méltatták. Mindketten
bizakodóak a jövőt illetően. Újabb
pályázati lehetőségekről beszéltek, amelyek segítségével további
kiállítótereket alakíthatnának ki,
és bővíthetnék a múzeumpedagógiai kínálatot.
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Időutazás az étkek világába
A városi kiváltságlevél kiadásának 770. évfordulóját sokszínű
programsorozattal ünnepelték a
településen. Az eg yik izgalmas
esemény a kastély oldalkertjében
zajlott, itt a Batthyány Bandériumról forgattak két gasztronómiai témájú kisfilmet. H. Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Köny vtár igazgatója elmondta, hog y a két nyolcperces film a Batthyány Örökségközpontba ter vezett Liktárium
népszerűsítésére készült, összefoglaló címe: Vendégségben a Batthyány Lovasbandériumnál. Az
első részben a bandérium portyázni meg y, elhag yják lakóhelyüket. A portya során eg y tisztáson megpihennek, és főznek mag uknak olyan alapanyagokból,
amelyek a 17. századra jellemzőek, és emellett könnyen szállíthatók és tartósak. Ehhez a fűszereket az "otthoni" füveskertben
szedték, és szárítva vitték magukkal. A portyaleves savanyított
káposztából, lóbabból, füstölt
húsb ól ké sz ü lt, r oz m a r i n g,
majoranna, kömény, kakukkfű
hozzáadásával. A fűszerszámoknak eg yébként nem csak ízbéli,
hanem jelentésbeli tartalma is
volt akkoriban, amelyet rendkívül fontosnak tartottak. Íg y például az eg yik erőt és bátorságot
adott, míg a másik hűséget garantált. Ez utóbbi nem pusztán az ott-

hon hag yott asszonyokra vonatkozott, sokkal inkább arra, hog y
katonatársaik velük maradjanak,
ne hag yják cserben őket, vag y ne
álljanak át az ellenséghez - avatott be a gasztronómiai időutazás
első részének rejtelmeibe az intézményvezető.
A másik filmmel kapcsolatban
pedig elmondta, hog y abban az
otthon maradt asszonyok készítettek ételt, és mindenféle finomsággal várták haza a férfiakat a
por t yából. Fácá ny t sütöttek
ug yancsak kerti fűszerekkel, valamint vaslábosban tehenhúst pároltak mustban, amelyet frissen
reszelt tormával ízesítettek. Persze nem maradt el a nyalánkság
sem, amely téfölös kenyír volt rózsavízzel. Ehhez a parázs felett
megpirították a kenyeret, kivajazott cseréptálba sorozták úg y,
hog y a közüket meglocsolták
tejföl-tojássárgája-méz keverékével. Az edény fedelét a tűz fölött
átforrósították, hog y felülről is
kapjon hőt, vég ül az elkészült
téfölös kenyeret meglocsolták rózsavízzel, amit maguk készítettek vörös rózsa szirmából, mézből
és vízből. A rózsaszirup eg yébként kitűnő liktárium, vízzel híg ítva nag yszerű frissítő ital. A
film végén a portyából hazatérő
férfiakat kitörő örömmel és ízletes étellel fogadták asszonyaik és
az aprónép.

Papp László és felesége Ildikó mutatta be a nagy sikerű Batthyány tortát

FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS
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pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend, Szabadság tér 12. szám alatti, 307/1/B/2 és
307/1/B/3 hrsz-ú, összesen 23 m2 kiterjedésű, „üzlethelyiség”
megnevezésű ingatlan értékesítésére
1.) A pályázatot kiíró neve: Körmend
Város Önkormányzata
2.) A pályázatot kiíró székhelye: 9900
Körmend, Szabadság tér 7.
3.) A pályázat célja: Körmend, Szabadság tér 12. szám alatti, 307/1/B/2
és 307/1/B/3 hrsz-ú, térben összefüggő és összesen 23 m2 kiterjedésű, üzlethelyiség megnevezésű társasházi
ingatlanok (továbbiakban ingatlan)
értékesítése.
Az ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlanon határozatlan időtartamú bérleti jogviszony áll fenn, egyéb tekintetben per-, teher –és igénymentes.
Az ingatlan kikiáltási ára:
- 307/1/B/2 hrsz-ú ingatlan esetében:
3.000.000,- Ft, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz.
- 307/1/B/3 hrsz-ú ingatlan esetében:
3.000.000 .-Ft, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz.
Az Önkormányzat az ingatlan értékesítés tekintetében nem tartozik
ÁFA körbe.
4.) A pályázat jellege: a pályázat nyílt.
A pályázóknak név megjelölésével
kell pályázniuk.
5.) Az értékesítendő ingatlannal, annak hasznosításával kapcsolatos elvárások a kiíró részéről:
Az ingatlan Körmend város központjában található. Az ingatlan elhelyezkedése kedvező, és kiterjedése
számos hasznosításra ad lehetőséget.
Körmend Város Önkormányzatának
célja az, hogy az ingatlan továbbra is
olyan funkcióval működjön, mely illeszkedik a városképhez, a város központjának arculatához.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, és értékeli a pályázat elbírálása
során azt, hogy az ingatlan továbbra
is olyan szolgáltatást teremtsen a város szívében az itt élők számára, amire igény van, és ami a város turisztikai lehetőségeit is bővíti.
A pályázóknak ezért pályázatukban meg kell jelölniük a tervezett
hasznosítási módot.
6.) A pályázat kötelező tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét;
- jogi személyiségű pályázó esetén
a cégnevet, székhelyet, a hatályos
cégkivonatot és aláírási címpéldányt
(egyszerű másolatban);
- arról szóló nyilatkozatot, hogy a
pályázó megismerte és elfogadja a

pályázati kiírásban szereplő feltételeket;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket;
- a vételárra tett megajánlást,
- és gazdasági társaság pályázó
esetében a mellékelt nyilatkozatot,
mely értelmében a pályázó átlátható
szervezetnek minősül.
7.) A pályázatok benyújtásának helye: Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7. I.
emelet Titkársági szoba
A pályázatokat személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani mindkét esetben úgy, hogy a pályázatnak
legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig be kell érkeznie a kiíróhoz.
8.) A pályázat benyújtásának (ajánlattételi) határideje: 2014. november
17. 12 óra
9.) Az ajánlati kötöttség tartama: a
pályázók ajánlati kötöttsége 2014.
december 31. napjáig fennáll. A Képviselő-testületnek a pályázati eljárást lezáró döntését követően a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 30
nappal meghosszabbodik.
10.) A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30. napja. A
pályázatokat Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálás eredményéről a
pályázók írásban értesítést kapnak
7 napon belül. A szerződést a kiíró és
a nyertes pályázó köteles 2014. december 31-ig megkötni. A nyertes pályázó, mint Vevő köteles a vételárat
legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül
egyösszegben megfizetni. A szerződés hatályba lépésnek napja: a Magyar Állam nevében elővásárlási jog
gyakorlására jogosult MNV Zrt.
nemleges nyilatkozatának vevő részére történő közlésének napja vagy
az a nap, amikor a kiíró tájékoztatja
a vevőt az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltéről.
10.) Egyéb kikötések:
Az Önkormányzatot megilleti a
szerződéstől való elállás joga arra
az esetre, ha a nyertes pályázó a vételárat a szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg az
Önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy
a pályázati eljárást – akár indokolás
nélkül is –eredménytelenné nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását
visszavonhatja. Ebben az esetben a
A 10-esből 2 van mind2 pályázatban
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pályázók semmilyen jogcímen nem
érvényesíthetnek követelést Körmend Város Önkormányzatával
szemben.
Csak olyan személy és gazdasági
társaság vehet részt az eljárásban,
akinek vagy amelynek Körmend Város Önkormányzatával, annak költségvetési szerveivel (Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum
és Könyvtár, Körmend város Gondnoksága), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal (Régióhő Kft.)
szemben nincsen bármilyen jogcímből eredő, lejárt tartozása, ellenkező esetben a pályázó - pályázatának
tartalmi vizsgálata nélkül - az eljárásból kizárásra kerül.
Csak olyan pályázó vehet részt az
eljárásban, akinek nincs jogerős
határozattal megállapított köztartozása, illetve ellene nincs folyamatban felszámolási-, csőd-, illetve
végrehajtási eljárás.
Az ingatlan jelenlegi bérlője,
amennyiben indul a pályázati eljáráson és annak nyerteseként kerül
kihirdetésre, mint legjobb ajánlattevő, ebben az esetben az ingatlanon fennálló bérleti jogviszonya az
adásvételi szerződés aláírásának
napján megszűnik. A felek a bérleti
jogviszony megszűnésével egyidejűleg a követeléseiket elszámolják
egymással.
A kiíró felhívja a figyelmet arra,
hogy a Magyar Államot a 2011. évi
CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése
alapján elővásárlási jog illeti meg.
A kiíró felhívja a figyelmet arra,
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a kiíró csak e törvény szerint átláthatónak minősülő szervezettel köthet adásvételi és bármely
más, hasznosításra irányuló szerződést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható szervezetnek való megfelelésről nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz
csatolt minta nyilatkozat alapján.
A kiíró a pályázati eljáráson való
részvételt 100.000 Ft. összegű pályázati biztosíték megfizetéséhez
köti. A biztosíték nyújtható készpénz, bankgarancia, kötelezvény,
vagy más elnevezés alatti olyan nyilatkozat formájában, amelyből megállapítható, hogy a pályázati biztosíték fedezete a pályázó rendelkezésére áll. Bakszámlára történő befizetés esetén a biztosítékot az
11747020-15420820 bankszámlaszámra kell teljesíteni. A pályázati
biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át a nyertes
pályázó pályázatában vállalt kötelezettségek biztosítására.

Nem jár vissza a biztosíték, ha a
pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor
sem, ha az ajánlattevő az ajánlati
kötöttség időtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
A biztosítékadási kötelezettségre
tekintettel az ajánlat csak akkor érvényes, ha a pályázó igazolja - vagy
kétséget kizáróan igazolható-, hogy
a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és
módon a kiíró vagy az általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátotta, illetve igazolja a biztosíték ös�szegének letételét.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat
arról, hog y a Szabadság tér
városrehabilitációját tartalmazó
NYDOP projekt fenntartási időszaka
jelenleg is tart, ezen időszakban
csak a Támogató hozzájárulásával
lehet egy beruházással és a támogatással érintett ingatlant elidegeníteni. Ezért az Önkormányzat kérelmet
nyújt be a Támogató felé az ingatlan
elidegenítésének jóváhagyása céljából.
Az Önkormányzat dönthet úgy is,
hogy egyetlen pályázó ajánlatát sem
fogadja el, és a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, ebben az esetben
a pályázó semmilyen jogcímen nem
érvényesíthet követelést az Önkormányzattal szemben.
A pályázati eljárásra vonatkozóan
további információ a 94/592-928-as
telefonszámon vagy a titkarsag@
kormend.hu címen szerezhető.
Az
ingatlan
előzetes
időpontegyeztetés után személyesen
megtekinthető. Időpontegyeztetés e
célból a 94/592-928-as telefonszámon vagy a titkarsag@kormend.hu
címen lehetséges.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyek
közül egy példányt minden oldalon
alá kell írni, és eredeti megjelöléssel
kell ellátni. A másik két példány egyszerű másolatban benyújtandó.
11.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbiak:
- az ingatlan tulajdoni lap másolata
- helyszínrajza
- terület övezeti besorolásának
megjelölése
- érvényes rendezési tervnek az
ingatlanra vonatkozó előírásai.
Körmend 2014. október 30.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend, Szabadság tér 12. fsz. 5. szám alatti, 307/1/B/4,
307/1/B/ 5, 307/1/B/ 6 hrsz-ú, összesen 113 m2 kiterjedésű, üzlethelyiség, illetve raktár megnevezésű ingatlanok
értékesítésére
1.) A pályázatot kiíró neve: Körmend
Város Önkormányzata
2.) A pályázatot kiíró székhelye: 9900
Körmend, Szabadság tér 7.
3.) A pályázat célja: Körmend, Szabadság tér 12. fsz. 5. szám alatti,
307/1/B/4, 307/1/B/5 és 307/1/B/6
hrsz-ú, térben összefüggő és összesen 113 m2 kiterjedésű, üzlethelyiség
megnevezésű társasházi ingatlanok
(továbbiakban ingatlan) értékesítése.
Az ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlanon határozatlan időtartamú bérleti jogviszony áll fenn, egyéb tekintetben per-, teher –és igénymentes.
Az ingatlan kikiáltási ára:
21.500.000,- Ft, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz. Az Önkormányzat az ingatlan értékesítés tekintetében nem tartozik ÁFA körbe.
4.) A pályázat jellege: a pályázat nyílt.
A pályázóknak név megjelölésével
kell pályázniuk.
5.) Az értékesítendő ingatlannal, annak hasznosításával kapcsolatos elvárások a kiíró részéről:
Az ingatlan Körmend város központjában található. Az ingatlan elhelyezkedése kedvező, és kiterjedése
számos hasznosításra ad lehetőséget.
Körmend Város Önkormányzatának
célja az, hogy az ingatlan továbbra is
olyan funkcióval működjön, mely illeszkedik a városképhez, a város központjának arculatához.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, és értékeli a pályázat elbírálása
során azt, hogy az ingatlan továbbra
is olyan szolgáltatást teremtsen a város szívében az itt élők számára, amire igény van, és ami a város turisztikai lehetőségeit is bővíti.
A pályázóknak ezért pályázatukban meg kell jelölniük a tervezett
hasznosítási módot.
6.) A pályázat kötelező tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét;
- jogi személyiségű pályázó esetén
a cégnevet, székhelyet, a hatályos
cégkivonatot és aláírási címpéldányt
(egyszerű másolatban);
- arról szóló nyilatkozatot, hogy a
pályázó megismerte és elfogadja a
pályázati kiírásban szereplő feltételeket;
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket;

- a vételárra tett megajánlást,
- és gazdasági társaság pályázó
esetében a mellékelt nyilatkozatot,
mely értelmében a pályázó átlátható szervezetnek minősül.
7.) A pályázatok benyújtásának helye: Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I.
emelet Titkársági szoba
A pályázatokat személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani mindkét esetben úgy, hogy a pályázatnak
legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig be kell érkeznie a kiíróhoz.
8.) A pályázat benyújtásának (ajánlattételi) határideje: 2014. november
17. 12 óra
9.) Az ajánlati kötöttség tartama: a
pályázók ajánlati kötöttsége 2014.
december 31. napjáig fennáll. A
Képviselő-testületnek a pályázati
eljárást lezáró döntését követően a
nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 30 nappal meghosszabbodik.
10.) A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30. napja. A
pályázatokat Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete
bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók írásban értesítést
kapnak 7 napon belül. A szerződést
a kiíró és a nyertes pályázó köteles
2014. december 31-ig megkötni. A
nyertes pályázó, mint Vevő köteles a
vételárat legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon
belül egyösszegben megfizetni. A
szerződés hatályba lépésnek napja:
a Magyar Állam nevében elővásárlási jog gyakorlására jogosult MNV
Zrt. nemleges nyilatkozatának vevő
részére történő közlésének napja
vagy az a nap, amikor a kiíró tájékoztatja a vevőt az elővásárlási jog
gyakorlására nyitva álló határidő
leteltéről.
10.) Egyéb kikötések:
Az Önkormányzatot megilleti a
szerződéstől való elállás joga arra
az esetre, ha a nyertes pályázó a vételárat a szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg az
Önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát,
hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is –eredménytelenné
nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Ebben az
esetben a pályázók semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek köve-

telést Körmend Város Önkormányzatával szemben.
Csak olyan személy és gazdasági
társaság vehet részt az eljárásban,
akinek vagy amelynek Körmend Város Önkormányzatával, annak költségvetési szerveivel (Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum
és Könyvtár, Körmend város Gondnoksága), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal (Régióhő Kft.)
szemben nincsen bármilyen jogcímből eredő, lejárt tartozása, ellenkező esetben a pályázó - pályázatának
tartalmi vizsgálata nélkül - az eljárásból kizárásra kerül.
Csak olyan pályázó vehet részt az
eljárásban, akinek nincs jogerős
határozattal megállapított köztartozása, illetve ellene nincs folyamatban felszámolási-, csőd-, illetve
végrehajtási eljárás.
Az ingatlan jelenlegi bérlője,
amennyiben indul a pályázati eljáráson és annak nyerteseként kerül
kihirdetésre, mint legjobb ajánlattevő, ebben az esetben az ingatlanon fennálló bérleti jogviszonya az
adásvételi szerződés aláírásának
napján megszűnik. A felek a bérleti
jogviszony megszűnésével egyidejűleg a követeléseiket elszámolják
egymással.
A kiíró felhívja a figyelmet arra,
hogy a Magyar Államot a 2011. évi
CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése
alapján elővásárlási jog illeti meg.
A kiíró felhívja a figyelmet arra,
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a kiíró csak e törvény szerint átláthatónak minősülő szervezettel köthet adásvételi és bármely
más, hasznosításra irányuló szerződést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható szervezetnek való megfelelésről nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz
csatolt minta nyilatkozat alapján.
A kiíró a pályázati eljáráson való
részvételt 100.000 Ft. összegű pályázati biztosíték megfizetéséhez
köti. A biztosíték nyújtható készpénz, bankgarancia, kötelezvény,
vagy más elnevezés alatti olyan nyilatkozat formájában, amelyből megállapítható, hogy a pályázati biztosíték fedezete a pályázó rendelkezésére áll. Bakszámlára történő befizetés esetén a biztosítékot az
11747020-15420820 bankszámlaszámra kell teljesíteni. A pályázati
biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át a nyertes
pályázó pályázatában vállalt kötelezettségek biztosítására.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a
pályázati kiírás szerint az a megkö-
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tött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés
megkötése neki felróható vagy az ő
érdekkörében felmerült más okból
hiúsult meg.
A biztosítékadási kötelezettségre tekintettel az ajánlat csak akkor
érvényes, ha a pályázó igazolja vagy kétséget kizáróan igazolható-, hogy a kiírásban megjelölt ös�szegű biztosítékot az ott megjelölt
formában és módon a kiíró vagy az
általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátotta, illetve igazolja a
biztosíték összegének letételét.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat
arról, hog y a Szabadság tér
városrehabilitációját tartalmazó
NYDOP projekt fenntartási időszaka jelenleg is tart, ezen időszakban
csak a Támogató hozzájárulásával
lehet egy beruházással és a támogatással érintett ingatlant elidegeníteni. Ezért az Önkormányzat kérelmet nyújt be a Támogató felé az
ingatlan elidegenítésének jóváhagyása céljából.
Az Önkormányzat dönthet úgy is,
hogy egyetlen pályázó ajánlatát
sem fogadja el, és a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, ebben az
esetben a pályázó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet követelést
az Önkormányzattal szemben.
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ a 94/592928-as telefonszámon vag y a
titkarsag@kormend.hu címen szerezhető.
Az
ingatlan
előzetes
időpontegyeztetés után személyesen
meg tekinthető.
Időponteg yeztetés e célból a
94/592-928-as telefonszámon vagy
a titkarsag@kormend.hu címen lehetséges.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 3
példányban kell benyújtani, melyek közül egy példányt minden oldalon alá kell írni, és eredeti megjelöléssel kell ellátni. A másik két
példány egyszerű másolatban benyújtandó.
11.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbiak:
- az ingatlan tulajdoni lap másolata
- helyszínrajza
- terület övezeti besorolásának
megjelölése
- érvényes rendezési tervnek az
ingatlanra vonatkozó előírásai.
Körmend 2014. október 30.
 n KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Új szakmák a Rázsóban
A körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola egy
többcélú oktatási intézmény. A szakközépiskolai és szakiskolai
képzés mellett érettségire épülő szakképzés és intenzív érettségire való felkészítés is szerepel képzési palettájukon. Képzéskínálatuk a munkaerő-piaci igényekhez igazodva változik.
A szakképzési törvény bevezetésével a képzés szerkezete is
jelentősen módosult az elmúlt években.
A szakközépiskolai képzésben
részt vevő tanulók négy év után - az
ágazati szakképzés keretében szakmai érettségi vizsgát tesznek.
Szakmai érettségivel már meghatározott munkakör betölthető, illetve a
jó tanulók szakirányú felsőoktatásban továbbtanulhatnak, de további
egy tanév alatt OKJ-s szakma szerezhető. Három szakma tanulható az
iskolában: autószerelő, logisztikai
ügyintéző és a most bevezetésre kerülő ügyviteli titkár. Az ügyviteli titkár képzést azoknak ajánljuk, akik
kedvet éreznek az irodai munkafolyamatok szervezésére, szívesen
végzik a vállalkozás ügyviteli, irodai
adminisztrációs feladatait, szervezési és kapcsolattartási teendőit,
akik szívesen vállalkoznak rendezvények, céges események szervezésére, protokoll feladatok ellátására,
intézésére magyar és idegen nyelven
egyaránt.
A szakiskolában a duális szakképzés keretében tanulnak a diákok. Ez
azt jelenti, hogy a kilencedik évfolyam végén a tanulók szintvizsgát
tesznek, majd a sikeres szintvizsga
letétele után külső képző helyeken –
cégeknél, vállalkozásoknál, kereskedelmi egységekben – folytatódik a
gyakorlati képzésük. A 2015/2016.
tanévben a hagyományos eladó, kárpitos és asztalos szakmák mellett új
szakmaként az ipari gépész is meghirdetésre kerül. Az ipari gépész

képzést azok számára ajánljuk, akik
műszaki beállítottságúak és kedvet
éreznek a különféle gépek szereléséhez, karbantartásához. A képzés a
régi OKJ-ban szereplő géplakatos,
szerkezetlakatos képzés elméleti és
gyakorlati anyagát foglalja magában, a gyakorlati oktatást helyezve
előtérbe. Több céggel folyik az egyeztetés a külső gyakorlati helyek kérdésében, az Opel nyitott nyári és évközi szakmai gyakorlatra is tanulókat fogadni.
Az ipari gépész és az asztalos a
szakmaszerkezeti döntés tervezetében hiányszakmaként szerepel. Előre láthatóan államilag finanszírozott
ösztöndíjas képzés lesz, ami azt jelenti, hogy a tanulók tanulmányi
eredménytől függően havonta tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.
A hagyományokkal rendelkező
mezőgazdasági gépész képzés indítására sajnos nem kaptunk engedélyt, de bízunk bent, hogy a tavalyi
tanévhez hasonlóan mégis lesz rá lehetőségünk.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező fiataloknak nappali rendszerű két éves intenzív érettségire felkészítő képzést indít az iskola.
Az érettségivel rendelkezők számára két éves OKJ-s végzettséget
adó, szintén nappali rendszerű oktatást kínál az intézmény autószerelő,
logisztikai ügyintéző és ügyviteli titkár szakmákban.

FOTÓ: RÁZSÓ ISKOLA

2014. 10. 21.
Körmend Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"A Körmendi kastélypark értékeinek helyreállítása és megőrzése"
A projekt megvalósítási helyszíne a Körmend belterületén
található Kastélypark, amely terület tulajdonosa a Magyar
Állam, vagyonkezelője az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. A projekt megvalósítója Körmend Város Önkormányzata és az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága konzorciumi formában. A megállapodás értelmében a konzorcium vezetője, így a projekt gazdája: Körmend Város Önkormányzata. A projektgazda célja volt a Batthyány Kastélypark ökológiai, kulturális értékeinek ravitalizációja,
rekonstrukciója, valamint a közpark közösségi funkciójának biztosítása.
Az elvégzett munkálatok egyszeri, de hosszútávon ható beavatkozást jelentettek, szem előtt tartották a park ökológiai
rendszerének épségét, annak fenntartását, és a természetvédelmi és műemlékvédelmi érdekeket. A park területén található tóba mobil, úszó és lehorgonyozható szökőkút került telepítésre a parttól 15-20 méterre. Világítása energia-takarékos
LED lámpával kerül megoldásra. A vízfelület leárnyékolására
úszó és felúszó levelű növények, szűrésre és tápanyagkivonásra pedig víz alatti hínárok telepítetése történt meg. A tó
körüli sétány mentén és a tószéleken tavasszal és nyáron virágzó gazdag díszítőértékű virágok, a rézsű felső szegélyébe
pedig fák ültetése történt meg. A növénnyel beborított rézsűs
felület 1650 négyzetméter. A csónakázótó keleti oldalán 1200
négyzetméternyi területet parkosítása valósult meg. A tónál új
gyalogos híd került a régi helyére mely 10,5 métert hidal át.
A park úthálózata az évszázadok során sokat változott, mely a
pályázat keretében 1057,5 folyóméter hosszan fel lett újítva.
Az utak szerkezetükből és anyaghasználatukból adódóan lélegző és vízáteresztő tulajdonsággal bírnak, így a park élő
rendszerét nem károsítják.
A faápolási munkák során az elszáradt ágak levágásra kerültek kiemelt figyelemmel a sebkezelésre, a korhadt részek kitisztítására és kezelésére 155 fa esetében. A tőből fakadó
sarjak levágása valamint a koronaalakító metszések megtörténtek. Az egyes fák állapotától függően ún. Cobra-kötési
technika (ez egy rugalmas, de nagy szilárdságú műanyag kötél) alkalmazásával a vázágak összefogása valósult meg. A
fákra felfutott borostyánt is leszedésre került. A levágott ágak
aprítékolás után mulcsként az idős fák köré lettek 10-15 centiméter vastagságban terítve. A beteg, már nem menthető, a
park látogatói számára veszélyes fák ki lettek vágva. A nyiladékok rendszere a barokk kert öröksége, ez adja a mai park
alapszerkezetét a középen álló obeliszkkel. A vuek eredeti
szélességben helyre lettek állítva. A régi gyepes park részek,
a fás ligetek, az idős fák környezete a sok sarjtól megszabadult, az úthálózat mentén megszűntek a bozótos területek.
Mindennek köszönhetően az eredeti kerthangulat visszaállt,
az irtással érintett terület 63 000 négyzetméter.
A park északi határára a 8-as út mellé lezáró cserjesort ültetése valósult meg örökzöld és lombhullató növényekből. A parknak korábban csak egyik bejáratánál volt tájékoztató tábla elhelyezve, most a másik három fontos bejárathoz is került ilyen
tábla. A felújított Kastélypark az UNIÓS támogatásnak köszönhetően ismét erőre kapott, élő szíve lett Körmendnek.
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LEGERO
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VÉGKIÁRUSÍTÁS

a Bástya utcai
MÓNIKA KÖNYVKERESKEDÉSBEN

minta-cipőbolt Körmenden!

november 3-tól

20-30-40-50% engedmény

Másodosztályú termékek akciós áron!
LEGERO Hungária Kft.

Körmend, Dienes u. 7., Tel.: 94/594-071,
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00
Védőoltások,
veszettség elleni
oltások
- 4D ultrahang
- vérvizsgálat helyben,
saját laborban
- video endoszkóp
- számítógépes EKG

a kijelölt könyvekből a készlet erejéig!

Mikrochip-beültetés
- altatógépes vagy
infúziópumpás altatás
- röntgenvizsgálatok,
diszplázia szűrés
- lágyszervi-, onkológiaiés csontműtétek
- Törzskönyv- ügyintézés,
állatútlevél

Szombethely, Bartók Béla krt. 9/B • Tel.: 94/310-034
www.allatkorhaz.com

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva

Nézzen be hozzánk, megéri!

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

www.gazdabolt-kormend.hu

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

kell!

Bemutatótermünkben

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

FÓKUSZBAN A FOCUS
Klímával, metálfénnyel

Ford Focus Ambiente 1.6 105 LE 5 ajtós

3.890.000 Ft

Ford Focus Technology 1.6VCT
125 LE 5 ajtós 4.090.000 Ft

3 automata légkondicionáló 3 tempomat
3 könnyűfém felnik 3 SYNC technológia, Bluetooth

Ford Focus Technology 1.0 EcoBoost 105 LE 5 ajtós

4.290.000 Ft A háromSZoroSAN díjNYErTES moTorrAL!

További kombi és diesel modellek készletünkről azonnal elvihetők!
További árkedvezmény Ford CrediT bónusz Finanszírozás eseTén!

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényesek 2014.10.28-12.31 – ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig. Vegyes átlagfogyasztás: 4.7-5.9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 109-136 g/km. A kép illusztráció.
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A zseni Leonardo nyomában

160

Iskolánkban lehetőséget kaptunk
egy pécsi kirándulásra, ahol a város
mellett megismerhettük a híres polihisztor, Leonardo da Vinci munkásságát és műveit is.
A kis csapat október 29-e reggel indult busszal Körmendről a kirándulásra. A hűvös reggel kissé elrémített
a városi sétától, de mire Pécsre értünk, jobb lett az idő. A több mint három órás buszos út után nagyon kellemes volt egy kis séta a Modern Magyar Képtárig.
A kiállítótérben méretes paravánokon egy idővonalon szemléltetve olvashattunk Leonardo munkásságáról, majd a további helyiségekben
ezeknek a műveknek megismerését
segítették a megépített vagy modellezett találmányok és a kisfilmek. Közben rájöttünk, hogy a reneszánsz
zseni messze meghaladta korát. Elég
az ellipszisszerkesztő eszközre vagy
a fénykísérleteire gondolnunk. Rengeteg érdekességet tudtunk meg
technikai érzékéről, amit kifejeznek
hatalmas tervei és pontos rajzai.
A kiállítás nagysága miatt nem fért
el egy épületben, ezért a folytatáshoz
át kellett mennünk egy utcával arrébb lévő múzeumba. Ott a teljes élet-

nagyságba megépített repülő szárnyat nézhettük meg, amit egy ember
hátára lehet csatolni és a lábával tudja hajtani a szerkezetet. A másik megépített találmány Leonardo autója
volt, amit - a mai kis játékautókhoz
hasonlóan - a használat előtt fel kellet
húzni, majd a felhúzott rugók mozgatták a vázat fogaskerekek segítségével. Ugyanitt az emeleti tárlatokban
filmeket vetítettek, amiken megtudtuk például, hogyan öntötték volna a
Ludovico Sforza herceg megrendelésére tervezett 70 tonnás bronz lovas
szobrot, vagy hogy Leonardo festményeiben milyen egyezések és titkok
rejlenek.
Városnézésünk a lakatfalnál kezdődött, ahonnan a fákkal körbevett
sétányon mentünk a bazilikához,
amit kívül-belül megnéztünk. A dzsámit is útba ejtettük, de azt felújítás
miatt nem lehetett látogatni. A Széchenyi térre érve láttuk csak, hogy az
előbb említett lovas szobrot mégis
megcsinálták. Ott állt a tér közepén
teljes magasságában, de persze csak
egy „utángyártott” változat. Ezalatt
egy gyors csoportkép készült, majd
mindenki saját útjait járhatta a szabad program ideje alatt.

Velünk nyugodtan
tervezhet!

FORD SZERVIZ

RÉSZLETEKÉRT ÉS KIVÉTELES MOTORCRAFT
AJÁNLATOKÉRT LÁTOGASSON EL
MÁRKASZERVIZEINKBE VAGY A FORD.HU OLDALRA!
REGISZTRÁLJON AZ AJÁNDÉKOKÉRT!
FORD MOTORCRAFT
SZERVIZ

FORD MOTORCRAFT
TÉLI GUMIABRONCS AJÁNLATOK

Korosodó autókra optimalizált
éves karbantartás minden Ford
személyautóra.

175/65 R14 82T
Szerelési díjak kerekenként:
15”-ig bruttó 1500 Ft
16”-tól bruttó 1800 Ft

23.900

10.990

(Kivéve az ST és RS modellekre.)
BRUTTÓ

Ft

BRUTTÓ

Ft-tól*

*A feltüntetett árak bruttó ajánlott darabonkénti fogyasztói árak, melyek 1 db Kormoran téli
gumiabroncsra vonatkoznak forintban és keréktárcsa nélkül értendők. Az ajánlat 2014. december 31-ig
vagy visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860
Strauss Autószalon 9700
Fax: +36 94/512-870 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

CSEH
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ BARNA SZÉN
KAPHATÓ!
A feltüntetett árak nem tartalmazzák
az energiaadó mértékét,
mert az energiaadó alól a lakossági
felhasználásra vásárolt szén mentesül,
amennyiben vásárláskor a vevő
egy nyilatkozat aláírásával és
az adóazonosító jelének megadásával
igazolja a lakossági felhasználást.

4950 Ft/q
LENGYEL
KAZÁNSZÉN

7250 Ft/q
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Kiemelkedő magyar sikerek a Speciális Olimpián

Építő és tüzelőanyag
Kereskedésünkben

SZÉN

soprt, hirdetés

KÖRMENDI HÍRADÓ

Nádasd,
Petőfi Sándor u. 100.
Tel.: 94/424-441
+36 30/373-2718

Szállítás és a rakodás telephelyünkön megoldott.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Az ár jelenlegi készletünkre vonatkozik,
az árváltozás jogát fenntartjuk.

2014. 09. 17.
RÉGIÓHŐ Regionális
Hőszolgáltató Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"RÉGIÓHŐ KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT TÁVHŐRENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE"
A Régióhő Kft. három városban – Körmenden, Szentgotthárdon és Vasváron – biztosítja a távhőellátást. A városokban a lakosság jelentős része
az otthonában vagy a munkahelyén igénybe veszi a távhőszolgáltatást,
amely a legkörnyezetkímélőbb és a legbiztonságosabb a városi fűtési
módok között.
Jelen projekttel teljes körűen megvalósult a rendszer törvény szerinti átalakítása, amely magában foglalta a kapcsolt hőellátású épületek szétválasztását,
az érintett épületekben új, kizárólag az adott épületet ellátó fűtési- és
melegvizes hőközpont, valamint új primer forróvíz csatlakozás létesítését.
Fontos volt ez azért is, mert a csővezetéki elosztóhálózat jelentős részének
életkora meghaladta a 35 évet, cseréje halaszhatatlanná vált.
A három városban a kazánok közül az elavult, rossz hatásfokkal működőket
kicserélték. A szekunder oldalú fűtési szivattyúkat változó térfogatúra cserélték, illetve egyes esetekben frekvenciakonvektort építettek be.
A projekt tartalma:
Körmenden megtörtént a szolgáltató hőközpontok szétválasztása, az épületekbe új primer hőközpontok telepítése, a régi, rossz állapotú vezetékek
cseréje valamint a hőközponti szekunder oldali keringetés változó térfogatúvá alakítása is.
Szentgotthárdon a szolgáltató hőközpontok szétválasztása, az épületekbe
új primer hőközpontok telepítése, a régi, rossz állapotú vezetékek cseréje
valamint a hőközponti szekunder oldali keringetés változó térfogatúvá alakítása mellett fűtőművi keringető szivattyút és régi alacsony hatásfokú
melegvízkazánokat cseréltek.
Vasváron a régi, rossz állapotú vezetékek cseréje mellett valamint a
hőközponti szekunder oldali keringetés változó térfogatúvá alakítása mellett
fűtőművi keringető szivattyút cserélték le.
Mindezek a korszerűsítések csökkentik a primer energiafelhasználást és a
környezeti terhelés mérséklését is segítik, mivel a kisebb hőfelhasználás kevesebb tüzelőanyag elégetésével párosul.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kivitelezés időszaka 2014. szeptember 17-én zárult.

Négyévente rendezik a Speciális
Olimpia keretein belül az Európai
Nyári Játékokat, amelynek ebben az
esztendőben a belgiumi Antwerpen
adott otthont. A 2014. szeptember 9.20.-a között zajló játékokon 58 országból 2000 sportoló nevezett. A
Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium testnevelő tanárnője Kocsis Andrea is részese lehetetett a „nagy utazásnak”.. Tanárnőt élményeiről kérdeztem. Mosolyogva mesélt.

Milyen eredményeket értek el, és ezek- akkor nyertek aranyérmet, úgyhogy ményt jelent. A hó futás sem szerepel
kel mennyire elégedett?
nagyon jó kabalák voltunk. Kiemelném máshol, csak nálunk, ezt is speciális

A tornászok 2 arany, 6 ezüst,12 bronz
és 4 db IV. helyezést szereztek. Kijelenthetem, nagyon elégedett vagyok a csapattal, a fiúk elég nehéz divízióba kerültek, de így is nagyon szépen helyt álltak.
A lányok is 1-2 apróbb hibát eltekintve
kiegyensúlyozottan mutatták be a gyakorlatokat, nem győztük dicsérni őket.
Ügyesek voltak mindannyian, de persze a többi sportágat se hagyjuk ki: ös�Minek köszönhető, hogy részese le- szesen 20 arany, 20 ezüst és 26 bronzhetett ennek a sporteseménynek?
éremmel tért haza a magyar delegáció.
Óriási eredmény ez!
2006-ban csatlakoztam az SO-hoz,
amikor az Ivánci intézetben kezdtem
Mi volt a legkedvesebb élménye, amiel dolgozni, hiszen ők már tagjai vol- re szívesen emlékszik vissza?
tak a magyar szövetségnek. Az elmúlt években, több sportágban, renNagyon sok szép élményem volt, töbgeteg versenyen szerepeltek a spor- bek között az, hogy az egyik fiú tornátolóink, torna sportágban is, és mivel szom egyszerűen nem merte megcsién sok évig tornáztam, egyre több nálni nyújtón a kelepforgást a tériszofeladatot kaptam a torna szakág ve- nya miatt, aztán csodák csodája, mikor
zetőjétől, így lehetőséget kaptam vérre ment a dolog és az érmek múltak
arra, hogy utazó edző legyek az ant- rajta, egyszer csak sikerült neki. Aztán
werpeni játékokra. Aztán a sors fin- emlékezetes még az, hogy meg tudtuk
tora, hogy a szakágvezető megbete- nézni a tollaslabdázók és bocsások (gogedett, így én vettem át a szakágat, lyóssportolók) versenyeit. Mikor belépvezetőedzőként.
tünk a terembe, mindkét sportágban

azt a pillanatot, hogy a tornaversenyt eszközzel végzik a sportolók. Ezek termeglátogatta Mathilde, a belga király- mészetesen nem szerepelnek az épek
nő, ez mind-mind csodás élmény volt.
sportjában.

Mi a főbb különbség a hagyományos
olimpia és a speciális olimpia között?
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 21 sportágban rendezi, szervezi,
bonyolítja a versenyeit. Elemeiben, technikájában a sportágak megegyeznek a
„rendes” sportág szabályaival, eszközeivel, szereivel. Természetesen kön�nyítések előfordulnak, mint például atlétikában a gerelyhajítás versenyszám
szerepel ugyan, de nem az általunk
megszokott gerellyel hajítanak, hanem
egy rövidebb, műanyag, tompa rakétaszerű szerrel dobnak. De a távolugrás,
magasugrás mindenben megegyezik az
atlétika szabályaival. A labdajátékosok
szintén ugyanazon szabályokkal, pályaméretekkel dolgoznak. A speciális
sportok közé tartozik a golyós sportunk
a boccsa, ami talán az épek petanqejához hasonlít, bár itt gurítani kell, ott
dobni. A halmozottan sérült sportolók a
MATP versenyein szerepelnek, ami tulajdonképpen magyarul mozgásél-

TRANSIT HETEK

Minőségellenőr állás!
3 fő körmendi lakost keresünk
betanított, fizikai, folyamatos
műszakos munkavégzésre.
Elvárás: jó látás, precíz
munkavégzés, B kategóriás
jogosítvány, saját gépjármű
utazási hajlandóság
Előnyt jelent:
műszaki végzettség
Amit kínálunk:
alkalmazotti munkaviszony,
munkába járás teljes
költségének térítése,
változatos munkavégzés
Jelentkezés és bővebb
információ kérhető:
hr@sqs.hu, 06-94/506-804

Haszongépjármű Road-Show
2014. november 27. csütörtök

November 27-én, csütörtökön 7 órai kezdettel és egy ﬁnom reggelivel nyitja meg ﬂotta partnerei és érdeklődői részére szervezett
Haszongépjármű Road-Showját a Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford márkakereskedés. A november 30-ig tartó Transit Hetek
keretében lehetőségünk van több Ford haszongépjármű megtekintésére, kipróbálására – ahogy korábban írtuk lapunkban, akár a
vállalkozások telephelyén is! –, november 27-én csütörtökön (csak ezen a napon!) pedig a teljes Ford Haszongépjármű paletta
rendelkezésünkre áll! Ezek után könnyű lesz eldönteni, hogy melyik a legideálisabb Ford vállalkozásunk számára.

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
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Ünneprontó vereség a sportcsarnok avatón

Elmozdultak a holtpontról a piros-feketék
Előző lapszámunkban jeleztük, hogy edző és centercsere
lett a fehérvár utáni harmadik vereség kifejlete, az Egis Körmend férfi kosárlabda csapatánál. Az új edző Ante Perica, új
szellemet próbál verni az együttesbe: megszületett az első
kín-keserves győzelem a ZTE ellen 69:72 Egerszegen. Aztán a
hétközi EuroChallenge derbin a bolgár Lukoil Academic otthonában nem kis meglepetésre 75:80-ra diadalmaskodtunk.
November 8-án aztán a csarnokavató következett a listavezető, szomszédvári rivális Falco ellen.
Ante Perica vezetőedző a rendelkezésére álló rövid idő alatt, szemmel láthatóan a védekezésen tudott
szoríttatni játékosaival. Ez főleg a
nemzetközi meccsen hozott eredményt. Az is kiderült, hogy Ryan
Richardstól meccsenként a 20 pont
elvárható. A méreg az, hogy a büntetődobások viszont továbbra sem
mennek… Van mit javítani a védőés támadó lepattanózásban és hát a
dobószázalék se valami fényes. Így
jutottunk el a csarnokavatóig, azaz
a Falco elleni meccsig, s ha reálisan
néztük, akkor mindenki tudhatta,
hogy nehéz lesz.
A Szombathely egy 6:0-s sorozattal
nyitott, amit könnyedén ledolgozatunk, és lőn csoda 24:12 ide,- még egyszer annyi pontot termeltünk, mint az
ellenfél. A körmendi származású Kál-

mán László, a Falco edzője mérgesen
forgatta csapatát, azaz rengeteget
cserélt, nem sok sikerrel. Úgy tűnt a
Körmend meglepetést okozva ünnepelheti a felújított szentélyt… Ekkor
az új, korszerű, LED-es eredményjelzők megadták magukat, s bő fél órás
kényszerszünet következett. A csapatok szolid dobálgatással próbálták
„melegen tartani” magukat. Bos�szantó volt a technikai probléma, a
Falco szurkolók ki is használták a
bakit,- harsányan adtak hangot nemtetszésüknek. Aztán végre folytatódott a küzdelem, s jött-jött felfelé a
szombathelyi gárda. A felzárkózásuk
a félidőre 40:37-ig jutott el.
A harmadik negyedben átvette a
vezetést az ellenfél, 48:56. Futottunk
az eredmény után. Szembetűnő volt,
hogy a csapatkapitánynak, Ferencz

Időkérés. Ante Perica csapata ismét a végjátékban diadalmaskodott
Csabának nem jön össze semmi. A
Lukoil ellen 20/15-ös mutatót produkált, vitathatatlan érdemeket szerzett a győzelemben. Egyszer fenn,
egyszer lent, most nem ültek a 3 pontos kísérletek. 5 perc 42 másodperc
volt hátra 56:68-as állásnál,- körmendi időkérés. Walter Lemon Jr. négy
személyivel tartja a lépést valamelyest, bár így védekezni már nem tud.
A vége 73:85. tizenkét pontos vereség.
Itt tartunk most, van mit javítani. Jó,
jó a Falco, de nyerhető mérkőzést veszítettünk el. Következik itthon a

haza bajnokin a Pécs és a Kaposvár
meccs, míg az EuroChallengeben
november 11-én a román Energia
Rovinari, ( A lapzártánkkal
egyidőben lejátszott mérkőzésen a
körmendiek bravúros 77-76 arányú
győzelmet arattak a jó erőkből álló
román együttes felett.-a szerk. ) majd
november 18-án az észt Tartu University Rock vendégszerepel Körmenden. Erőltetett menet közepette kell
hát megerősíteni a csapatot.
Hajrá Körmend!

n KÉKI

Menetelnek a labdarúgók Gyatrán kezdtek a kézisek
A meg yei első osztályban szereplő Körmend futball csapata
idehaza a Vasvárt verte 5:0-ra.
Már az első félidőben 4:0 volt ide,
a második játékrészben a teljesen
védekezésre beálló ellenfelet már
„csak” eg y góllal tudta meg terhelni a Rába-parti eg yüttes. A
megérdemelt hazai g yőzelem utáni hétvégén Jánosházára ment a
KFC. A hajtós mérkőzésen némi
szerencsével bármelyik csapat
g yőztesen kerülhetett volna ki a
küzdelemből. Végül 2:2-es, igazságos döntetlen eredmény született. A következő fordulóban a
Csepreget fogadtuk, 4:0-ra nyertünk, úg yhog y szürke meccsen,
alacsony színvonalú találkozón
már az első félidőben három góllal vezettünk. Legutóbb a Rábapaty gárdáját g yőztük le 2:0
arányban. A tabella 4. helyén
várjuk a folytatást.
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Szeptember végén a Körmendi Dózsa MTE NBII-es női
kézilabda csapata megkezdte a 2014/15-ös bajnoki
szezont. A hazai mérkőzéseket a rendészeti iskola csarnokában játsszák.

ifj. Molnár Károly, a körmendiek trénere

FOTÓ: JÁMBORI

Faragó András ügyvezető elmondta, hogy a felnőtt keret alapjaiban megmaradt, ugyan ketten
máshol tanulnak tovább, de lehetőség szerint a csapat rendelkezésére állnak. Ugyanakkor két fiatal felkerült a nagycsapatba, beállós és kapusposztra. Az edző továbbra is Oláh Sándor maradt. A
junioroknál jelentős változás,
hogy Szentgotthárdról 12 középiskolás lány érkezett, közülük heten
rendszeresen a DMTE-nél edzenek. Le is igazolták őket, hogy mielőbb beépíthetők legyenek a keretbe. A teremproblémák miatt a
felkészülésben jelenleg komoly lemaradásuk van a játékosoknak. A
HŐR csarnok végre elkészült, de

eddig szabadtéren,-ha az időjárás
engedte, tudtak csak dolgozni. Az
elvárokról megtudtuk, hogy a felnőtt, ifi és a junior csapatnál is a
tisztes helytállást tűzték ki célul.
Kiemelkedő utánpótlás bázisként
továbbra is hosszútávra terveznek. A győzelem ízét még nem kóstolhatták meg a lányok, mivel az
első fordulókban mindhárom győri csapattól,- utoljára a VKLESEtől 26:44-re, a Bükktől és a Celldömölktől is kikaptak. Reménykeltő,
hogy az ifi legalább 33:23-ra nyerte a Győr elleni találkozót. Lapzártánkkor, azaz november 9-én
Veszprémben próbálnak szerencsét kéziseink. Bízunk az eredményesebb folytatásban. 
n KÉKI

