1

KÖRMENDI HÍRADÓ

2014. október 4. • XII . évfolyam 11. szám

Városi lap

Körmendi Híradó
Diplomáciai pályára lép Kovács Ferenc megyei elnök
Jó volt eg yütt dolgozni Bebes Istvánnal					 3. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Egészségesebb lett
az ivóvíz
Projektzáró rendezvényen jelentették be szeptember 23-án,
hogy tisztább, egészségesebb
ivóvizet ihatnak a körmendiek.

n 5. OLDAL

A Batthyányi örökségközpont a város nagy esélye
A Batthyány örökségközpontról, a várható fejlesztésekről, de
mindenek előtt a gasztronómiai
térről, a liktáriumról tájékoztatott Bebes István polgármester
és H. Vörös Márta, a Körmendi
Kulturális Központ igazgatója a
Városházán. 
n 7. OLDAL

Új sportcsarnok, közösségi tér piros-feketében
Átadás előtt egy újabb körmendi nagyberuházás, a 740
millió forintba kerülő körmendi
sportcsarnok. Az építmény szerves része a város újkori történetének, több generációt is kötnek
ide emlékek.
n 10. OLDAL

Remekül teljesítettek
Első, második és harmadik helyezéssel tértek haza a körmendi
íjászok a tallinni Európa-bajnokságról. Molnár József a WA Világszervezet longbow kategóriában
aranyérmet, felesége Szilvia vadászreflex kategóriában ezüstérmet, míg József öccse, Ferenc által felkészített Kovácsné Bulin
Andrea berbow-ban bronzérmet
szerzett. 
n 13. OLDAL

CÍMLAPUNKON:
Novemberben átadás. Bebes István Körmend város polgármestere az épülő sportcsarnok előtt.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Értesítem a lakosságot, hogy a
Nádasd-Hegyaljai lőtéren a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola éles lőgyakorlatot hajt végre az
alábbi időpontokban:
2014. október 6. 7.45–13,00 óráig.
2014. október 7. 7,45 –13.00 óráig.
2014. október 8. 7.45–13.00 óráig.
2014. október 9. 7.45–13,00 óráig.
2014. október 10. 7.45–13.00 óráig.
2014. október 14. 7.45–5.30 óráig.
2014. október 15. 7.45–15.30 óráig.
2014. október 20. 7.45–15.30 óráig.
2014. október 21. 7.45–15.30 óráig.
2014. október 22. 7.45–15.30 óráig.
A balesetek megelőzése érdekében a megjelölt időszakban kerüljék
el a lőtéren, és közelében való tartózkodást. 
n DR. STEPICS ANITA
JEGYZŐ

Sok évtizedes múltra tekint
vissza a két város barátsága.
A finn Heinavesi és Körmend
idén is sok szálon kapcsolódott egymáshoz. Erről is
beszélt Bán Miklós, a MagyarFinn Baráti Kör elnöke.

Kovács Ferenc nyolc éve áll Vas megye élén, s mint mondja,
Körmendhez mindig is szoros szálak fűzték. Már az elején kijelenti: kiválóan együtt tudott dolgozni Bebes István polgármesterrel. Most búcsúzik az aktív politikától, diplomáciai pályára lép.

Zsilipeltek, majd csatornában eveztek

- Már az elmúlt év is jól záródott,
hiszen nálunk volt a finn Mikulás,
akit ezrek ünnepeltek a Szabadság
téren - hallottuk Bán Miklóstól. Aki
a sorolta az együttműködés eseményeit. Májusban finn hét volt az iskolákban, Körmenden kívül Egyházasrádócon és Csákánydoroszlón. Viszonzásul jövőre magyar hét
lesz a finneknél. Ez jó alkalom arra
is, hogy a fiatalokat mintegy beemeljék az egyesületbe, biztosítva
az utánpótlást. Aztán jött a meghívás az augusztusi csatorna evezésre.
- A versenyt Heinavesiben az ottani Lions Club rendezte meg, jótékonysági alapon. Korábban leégett

A zsilipnél mindenkit megvártak. A középső hajóban Bán Miklósék. 
a közeli, világhírű Valamo székesegyház több épülete, rajtuk segítenek. A nevezési díj 350 eurót kóstált, besegítettek. Mi egy 14-es evezősbe kerültünk, a Templom hajóba. Emberek százai álltak sorban,
hogy fizethessenek a részvételértemlékezett az elnök. Hozzá téve: a
verseny különleges, hiszen a
zsilipelésnél mindenkit meg várnak. Így a táv teljesítése a lényeg.
-Már az nagy szó, ha egy ilyen versenyen részt vehetsz. Mi 15-en vol-

tunk, társaságunkban Pintér Pál
unokáival, Julcsival és Katával.
Kiváló volt a hangulat, nagyon élveztük a versenyt. Voltak nehéz
szakaszok, de ezeken a hazai pálinka átsegített... Az utolsó 5 kilométeren nagyon messzinek tűnt a
part, de végül teljesítettük a távot.
Százak tapsoltak - hallottuk.
Bán Miklós elmondta: októberben Körmendre látogat két operaénekes és fellép majd a jubileumi
városi ünnepségeken. 
n KOZMA

Diplomáciai pályára lép Kovács Ferenc megyei elnök
- Huszonnégy éve vagyok a Fidesz
Polgári Párt vasi elnöke. Elmondhatom, hogy Bebes István a legmegbízhatóbb és legstabilabb férfiú volt, legyen szó közéleti, fejlesztési, vagy
szociálpolitikai munkáról. Úgy gondolom István, mint városvezető is letette névjegyét, a városban. Tetten
érhetők azok a fejlesztések, amelyek
az ő tevékenységéhez köthetők. Tizenhat évig voltunk együtt képviselők az országgyűlésben is, V. Németh

Zsolttal és Básthy Tamással dolgozhattunk együtt. Ez a csapat a megye
erőteljes fejlesztésében volt érdekelt
és az elért eredményekben kulcsszerepe volt Bebes Istvánnak - jelentette
ki a megyei elnök, szólva a körmendi
beruházásokról is.
- Az intermodális fejlesztés, vagyis
a vasút és a buszállomás megvalósítása, vagy a főtér rekonstrukciója
hosszú távra meghatározza a város
fejlődési irányát. Nagy öröm, hogy be-

indulhat a Batthyány projekt, az
Örökségközpont kialakítása. Ebben
is futottunk közösen jónéhány kört.
Tizenhat évig vezettem a parlamentben a kastély és kúria albizottságot.
Végig szívügyem volt Istvánnal a Batthyány kastély sorsa. Ez az épületegyüttes óriási lehetősége a városnak, felújítása azonban csak ütemesen, tervezetten folytatódhat. Elsőként történeti kutatás szükséges,
majd jöhet a falkutatás és az előkészítés. Ez egy hosszú történet lesz.
Hiszen a tényleges munkálatok előtt
például vízmentesíteni kell a talajt,
megjavítva a tetőt és elvégezve a feltárásokat. Hatalmas munkáról van
szó, nem szabad kapkodni, felelőtlen
döntéseket hozni és ezt jól látja a pol-

Áramot tankoltak az elektromos autók
Sürgés-forgástól volt mozgalmas
szeptember 19-én délután a Szabadság tér, a városunkon áthaladó
e-rally negyed ötös érkezésének
előkészületei zajlottak. Most másodízben álltak meg elektromos autók Körmend szívében, hogy ameddig a közszemlére bocsátott járművek sofőrjei válaszolnak az érdeklő-

Szabó Ferenc alpolgármester indította
útjukra az elektromos autókat.

dők kérdéseire, addig áramot „tankoljanak.”
Kelet-Stájerországból indult kétnapos, Magyarországon is áthaladó
útjára az e-via 2014 Elektrorallye. A
Szabadság tér kastély felöli északi
oldalán a 86-os főútvonalról negyed
ötkor kanyarodott be az első a 32
elektromos autó közül a már kiürített parkolóba. Szabó Ferenc alpolgármester intette le kockás zászlóval az érkezők közül a leggyorsabbakat. A rendezvény számos érdeklődőt vonzott, a sofőrök pedig miközben autóikat töltőkre kapcsolták, szívesen válaszoltak a kérdésekre, hiszen sokan kétkedéssel fogadják, hogy valóban ez az egyik
lehetséges fejlesztési lehetőség az
autóipar előtt. Összesen 32 autó,
köztük két magyar érkezett ezen a
napon Weizből indulva Körmendre.
Tavaly már járt városunkban az
e-rally, akkor is Szabó Ferenc alpolgármester köszöntötte a résztvevő-

ket. Az idei beszédében először arra
hívta fel a figyelmet, hogy a várkastély szomszédságában megjelent
autók a régi és a modern találkozását szemléltetik. A hagyományos
üzemanyagok elfogyóban vannak,
így keresni kell a megújuló energiahordozókat. Néhány hete Csefkó Pál
Tamás személyében egy olyan feltaláló tartott bemutatót Körmenden,
aki spirál árammal 4 perc alatt töltött fel egy akkumulátort. Olyan
irányba fejlődik a világ, hogy felértékelődik az alternatív energiahordozók szerepe. Az elektromos autók
is jelenthetik a jövőt, és ezt ez a rally
is igazolhatja.
Az autókat öt órakor Szabó Ferenc
indította útjukra, először Zalaegerszegre, majd Hévízre mentek, és ott
fejezték be a napot. Másnap Zalalövőn keresztülhaladva Szentgotthárdnál lépték át a határt, és Gleisdorfban
fejezték be a 362 kilométeres túrát.

n CSÉTÉ

Emléktábla avatáson a körmendi vasútállomáson. A kép bal szélén Bebes István, jobbról a második Kovács Ferenc. 

Boszorkányügy
Móricz Péter múzeumigazgató kérésére közöljük, hogy az elmúlt számunkban megjelent, A városban
több per is volt, néhány nőt megégettek című írásunk szövege a Körmendi skandalumok - botrányos kiállítás
című tárlatból származik, amely
2014. június 21. és július 20. között
volt látható a kastélykápolnában

Hirdessen
a Körmendi Híradóban!
További információ:
20/ 215-9147

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

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

gármester úr - fejtegette az elnök,
szót ejtve a Várkertről is.
- A kastély és a kert az UNESCO
örökségvédelmi listájára is fel kell,
hogy kerüljön - folytatta Kovács Ferenc. - Mivel az egyetemes emberi
épített örökség egyik európai szimbóluma ez. A polgármester úr a csapatával hosszú évekig küzdött a minél jobb városi pozíciókért a kastély
ügyében és végül neki lett igaza.
Emellett azt is látják Vas megye lakói,
hogy ez a város méltán lehet büszke
elért eredményeire, közte az országosan is jegyzett kosárlabdára, vagy a
feltörekvő focira, újabban a
spinningre. De ugyanígy a nemzetközileg is elismert Béri Balogh Ádám
együttes néptáncosaira, vagy a finn
kapcsolatokra. Büszkék lehetnek civil és művészeti, honismereti csoportjaikra, de ünnepeikre. A Körmendi
Napok immáron a megye egyik nagyrendezvénye és szépen jön fel a fiataloknak szóló AlteRába fesztivál. Nos,
ha összeszámolnám, Körmend értékei akár egy vaskos könyvet is kitennének - hallottuk.
Húsz év közgyűlési tagság, nyolc
év elnökség után most távozik a politikai közéletből Kovács Ferenc.
Mit hoz a jövő? - Egy ajtó lezárul,
egy újabb kinyílik. Megtisztelő felkérést kaptam, eddig a megyét, ezután az országot fogom képviselni.
Először egy német nyelvterületen
lévő követségen gyakorolom a diplomáciai teendőket, aztán majd a kormányzat eldönti, hol lesz az állomáshelyem. 
n KOZMA
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A részletekről érdeklődjön
Wappel Tamásnál, aki szívesen
tájékoztatja Önt készleten lévő
modelljeinkről, az árakról és
ﬁnanszírozási lehetőségekről!

9700 szombathely, zanati u. 58. • tel.: +36 94/512-860
e-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

Lőgyakorlat

Jó volt együtt dolgozni Bebes Istvánnal

* Az ajánlat érvényes Ford Focus Ambiente 1.6 VCT 105 LE 5 ajtós modellre, manuális légkondicionálóval és metálfénnyel
** Ford Credit Bónusz ﬁnanszírozás kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint vagy euro alapon. a legkisebb ﬁnanszírozott
összeg: 800 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2014 július 1. és szeptember 30. között
és a készlet erejéig érvényes. a Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója, a lombard lízing zrt nyújtja.

Országos konferenciákon gyakorta hallani, hogy Körmend kimagaslóan teljesít a szociális ellátás, az idősek
gondozása terén is. Azt is emlegetik,
hogy a város az elmúlt években sokágú és gyümölcsöző kapcsolatokat
épített ki több külföldi országgal. Ennek nyomán fontos egészségügyi
eszközök, például kórházi ágyak,
gyógyászati gépek érkeztek hozzánk.
A sikeresség harmadik tényezője a
szakmaiság, vagyis az ágazatban dolgozók felkészültsége.
Tudvalevő, hogy egy város attól sikeres a jövőre nézve, ha egyensúly
van a generációk között. Tehát ha
építenek korszerű gondozóházakat
és hálózatokat, de építenek jól felszerelt és életre képző iskolákat is. Körmend mindkettőre törekedett, tudatos városvetési program révén jutott
el a mai, kedvező helyzetéig. Bizonyos szempontból meg is előzte az
országos trendeket. Mostanság mennek nyugdíjba a Ratkó-gyerekek,
vagyis azok a százezrek, akik az ötvenes évek elején születtek. Közülük sokan támogatásra szorulnak majd. Mi
lesz, ha lebetegednek? Hova fordulhatnak ha a család nem tud segíteni?
Nehéz kérdések, pedig a probléma
egyre erősebb, ketyeg az idősbomba.
Nagyképűség nélkül modhatjuk,
hogy sokan meríthetnének az országban a körmendi példából.

Segített a hazai pálinka
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További kedvezmény Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén!**

RÖVID HÍREK
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még az ÚJ FOCUS érkezése előtt!
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FordFocus 3.899.000* Ft-tól
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Körmendért dolgozom
az Önök bizalmából!

Nyíltságot, átláthatóságot,
szociális hálót Körmenden

Bebes István vagyok, a FideszKDNP jelöltje, 12 éve polgármester Körmenden. Ezt a tisztséget
nem üres címnek tekintem, hanem szolgálatnak és kitartó, kemény munkának. Ennek az eredménye, hogy Körmenden a munkahelyek stabilak, a lakókörnyezet biztonságos és kényelmes, az
oktatási és szociális háló erős, a
közösségi terek megújulnak.
Az önkormányzati választásokon azért indulok újra, hogy az
elmúlt nég y évben előkészített
projekteket be tudjam fejezni, vezetői tapasztalataimat, lobbierőmet, a politikai és gazdasági
életben megszerezett tudásomat
felhasználva. Ha újra bizalmat
kapok a körmendiektől, legelső
feladatomnak tekintem, hogy a
kis-és mikro vállalkozásokat támogató önkormányzati rendeletet
módosítsuk és még inkább helyzetbe hozzuk ezeket a cégeket.
Körmend jövője szempontjából
kiemelkedő jelentőségű, hogy a
kastélyban létrejöjjön a Batthyány örökség központ, erre Orbán
Viktor miniszterelnök is ígértet
tett körmendi látogatásán. Az Európában egyedülálló központ nagyot lendíthet Körmend idegenforgalmán.
Az új munkahelyek teremtésének útjában ma már a szakképzett munkaerő hiánya áll. Több
cég is jelezte letelepedési szándékát, de megfelelő munkaerő hiányában meghiúsult a beruházás,
ezért az újonnan felálló képviselő-testületnek kezdeményeznie
kell a helyi szakképzés piaci
munkaviszonyoknak megfelelő
aktualizálását. Míg négy évvel
ezelőtt 9,2 százalékos volt a munkanélküliség, ma 5,7 százalék. Ez
nem jelenti azt, hogy nincs tenni-

Bán Miklós vagyok, Körmenden
születtem itt élek és dolgozom.
Babati és Társa Kft -nél dolgozom,
mint termelés irányító és rendszergazda. Célom képviselni a város
vezetésében, annak tagjaként a választott körzetben lakókat, de tulajdonképpen minden Körmenden
élő embert, annak érdekében, hogy
az Ő akaratuk ne csak a választások során legyen fontos, hanem a
mindennapok döntéseiben is. Képviselőként a körzetben lakók és
minden körmendi számára el kívánom érni, hogy az itt lakóknak biztosított legyen egy emberhez méltó
életszínvonal. Biztos megélhetést
adó tisztességes munkával, családok/ gyermekek, nyugdíjasok kiemelt támogatásával. Biztonságos,
kulturált és tiszta környezet, biztosított legyen az egyéni igényeknek
megfelelő közösséghez való tartozás lehetősége. Az egyéni érdeklődésnek megfelelő sportolási és kulturális lehetőségek lehető legteljesebb biztosítása.
A Magyar Szocialista Párt körmendi alapszervezete felkészült a
2014. október 12-i önkormányzati
vá lasztásra . Eg y üttmű ködési
szerződést kötöttünk az Együtt, a
Szolidaritás és a Demokratikus
Koalíció szervezeteivel, helyi képviselőivel. Közös jelöltekkel indulunk a választáson.
Közös programunkban kiemelt
helyet foglal el, a körmendi egészségüg yi helyzet, ezen belül is a
kórházzal kapcsolatos üg yek.
Mindent megteszünk annak érdekében, hog y a városnak újra jól
működő, önálló egészségügye intézménye legyen, korszerűen felszerelt szakellátással.
Véget vetünk annak, hogy a beteg embereket a hozzátartozóktól
távolra szállítsák. Körmend lakos-

valónk: a munkanélkülieknek lehetőséget kell adni a közmunkaprog ramban és visszavezetni
őket képzésekkel a munka világába. Fontos teendőink vannak az
egészségügy területén is. A kórház teljes felújításának, mintegy
2 milliárd forintos programja a
város lakóinak ellátását szolgálja. A magam részről mindig is
szorgalmaztam az egészségügy
fejlesztését és ezt teszem újbóli
megválasztásom esetén is.
A Körmenden élő időseknek
meg kell adni azokat a platformokat, amelyeken a közösség számára hasznosan tölthetik idejüket, míg a fiatalokat közösségi
terekkel, lakhatással, családtámogatásokkal, karrier-lehetőségekkel kell Körmenden tartani.
Olyan várost építettünk eddig és
építünk az Ön bizalmára alapozva, ahol nem a felelőtlen ígéretek,
hanem a tényleges tettek dominálnak. Ahol a munka érték, a
hagyomány kötelez és a család
szent. Megválasztásom esetén továbbra is számítok a körmendiek
javaslataira.

ságának biztonságot jelent, ha a
kórházi ellátás újra elérhető közelségben lesz. Évek óta hiányzik a
g yermekorvosi üg yelet, ennek
megoldása szintén fontos prioritás.
Nagyon fontos feladat új munkahelyek teremtése, a helyi munkanélküliség csökkentése, a fiatalok
városunkban tartása. Ez azért is
fontos, mert Körmend abban a sajátos helyzetben van, hog y közel
van Ausztria, ahol a kedvezőbb
munkalehetőségek miatt nem ritka az sem, hogy végleg a szomszédos országban telepednek le a fiataljaink.
Fel kell újítani az ifjú házasok
számára épült, jelenleg üresen
álló lakásokat, hogy a fiataloknak
újra át lehessen adni.
Gyorsabbá kell tenni a polgármesteri hivatalban az üg yintézést. Jelenleg nag yon hosszú a
várakozási idő eg y-eg y üg y elintézéséig, pl. a gépjárművek átíratásánál.
Teljesebbé kell tenni a szociális hálót, tájékoztatni kell a lakosságot az igényelhető szolgáltatásokról.

Modellek és makettek tárlata
Jubileumi kiállítása nyílt nemrég a
Makett Építő Klubnak a Városi
Kiállítóteremben. Auer Miklós az
egyesület alapító tagja a kuriózumokra hívta fel a figyelmet.
Elmondta, hogy eleinte repülőkkel
foglalkoztak, aztán a hajók következtek. A szombathelyi Bagolyvárban
indigóval másolták a tervrajzokat, az
autókat először fehérre és feketére
festették. A Várkastély makettje a
kiállítóterem közepére került. A
Testis Temporis elnevezésű soroza-

tuk pusztuló öreg autók makettjeit
vonultatta fel. Természetesen mozdonyok, vasúti kocsik modelljeit is kiállították. Az egyedi és nagyon érdekes
tárlatot rengetegen tekintették meg, a
kiállításon összesen 146 makett és
modell volt látható. Készítőik: Varga
Gábor, Varga Botond, Vörös Melinda,
Czirják Mátyás, Czirják Linda, Hajnal József, Pongrácz Péter, Farkas
László, Pungor Róbert, Horváth Tamás, Tóth Ádám, Simon Áron, Rakos
Dezső és Auer Miklós.

Nagy sikert aratott a makettkiállításon a leendő örökségközpont látványterve is.

FOTÓ: JÁMBORI
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Új stílust, minőségi városvezetést! Körmendiekkel Körmendért
Meg szeretném köszönni Önöknek a Pro Körmendre és polgármester jelölésemre leadott közel
kétezer aláírást.
Soós István vagyok a Pro Körmend polgármesterjelöltje. 25 évig
voltam a körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium igazgatója. Iskolaigazgatóként és szaktanárként sok
egykori fiatalnak egyengettem az
útját. Érzek magamban olyan erőt,
melyet városunk megszépítésére,
boldogulására tudnék fordítani.
Meg vagyok győződve arról, hogy a
Körmendiek akkor járnak a legjobban, ha a civil összefogást támogatják. Bizonyára már Önhöz is eljutott a Pro KÖRMEND év eleji kezdeményezésnek híre, melynek köszönhetően képviselőtestületünk
visszavonta kommunálisadó tervezetét. Folytatni szeretnénk!
Kampányunk során programunkat az Önök visszajelzései alapján
szeretnénk összeállítani. Azt szeretném kérni Öntől, hogy véleményüket privát Facebook üzenetben
(Pro
K ör m e n d),
e -mai len
prokormend@gmail.com küldje el
hozzánk vagy keressék képviselő
jelöltjeinket. Polgármesterré választásom és a Pro Körmend képviselő jelöltjeinek győzelme esetén
mi egy „Új stílust” szeretnénk képviselni: megkérdezzük Önöket és
az Önök válaszai alapján vezetjük
városunkat.
Választási programunk témakörei a következők:
Munkahely-teremtés - mit kellene tenni az Ipari parkban?
Körmendi kórház tevékenységének bővítése - ön szerint milyen

Tisztelt Körmendi
Választópolgárok!

egészségügyi ellátásra lenne igény
Körmenden?
Sportélet - Hog yan oldjuk meg
a mindennapi testnevelést?
Fiatalok Körmenden tartása ön szerint hog yan lehetne a fiatalokat Körmenden tartani?
Idős emberek támogatása - hog yan tudnánk még jobban segíteni az idős emberek boldogulását?
Dolgozzunk már most eg yütt!
Küldjék el véleményüket kérdéseinkre. Fontosnak tarom, hog y
a Pro Körmend programját a körmendi polgárokkal közösen alakítsuk ki és azt is, hog y minél
többen menünk el szavazni . Városunk 5 éves jövője a tét! Kérem
szavazatával támogassa a Pro
KÖRMEND Városszépítő Eg yesület jelöltjeit és polgármesterré
választásomat! Mi Önt fog juk
képviselni!

Szlávik Csaba, a 2014. évi önkormányzati választások független
polgármester jelöltje vagyok Körmenden. Negyvenkét éve élek a
városban, mely kezdetben a főiskolát és sikeres sportpályafutást,
majd házasságkötésünket követően – ma már háromgyermekes
családapaként és nagypapaként –
az otthont jelenti számomra. Az
elmúlt évtizedek alatt körmendivé
váltam. Körmend életét figyelő,
nyitott szemmel és füllel élő emberként számtalanszor láttam és
hallottam, a lakosság jelentős hányada kritikus szemmel figyeli a
város működését, működtetését.
Régóta ugyanaz a felfogás és gyakorlat irányítja Körmendet, és
mindenki láthatja, hogy az hová
vezetett. Pl. Önkormányzati kedvezményekkel letelepített cégek,
vállalkozások és velük együtt
munkahelyek tucatjai szűntek
meg. A kórház fenntartóváltása az
ellátásban alapvető visszaesést
gerjesztett. Úgy vélem, hogy az ötletszerűen megvalósított fejlesztések egyes esetekben akár a költségvetést és a közbizalmat is károsíthatták.
Körmendiként annyi tiszteletet,
szeretetet, megbecsülést kaptam
a város lakóitól, hogy úgy érzem,
azt viszonoznom kell. Cselekedni,
tenni szeretnék a városért, annak
valamennyi dolgos polgáráért,
megbecsülést, tiszteletet érdemlő
lakójáért. Függetlenként, minden
pártpolitikától mentesen kívánok

indulni a 2014-es önkormányzati
választáson. Nem a pártok, hanem
a jó megoldások híve vagyok!
Feladatomnak tekintem többek
között:
• a helyi kis-, és középvállalkozások, munkahelyteremtő beruházások támogatását,
• a városi utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok állapotfelmérését, javítását,
• önkormányzati támogatás-arányos jogosítványok megszerzése a kórház működtetésében,
• a lakosságbarát, nyitott önkormányzati működést és tényszerű tájékoztatást,
• a Rába part kulturált kialakítását.
Ahogy Széchenyi István mondta: „Sok ezer kis erő közös célra
egyesülve hasznos és nagy művet
teremthet.”
Dolgozzunk együtt egy élhetőbb, gazdagabb, szebb városért!

Egészségesebb lett az ivóvíz – Befejeződött a projekt
Projektzáró rendezvényen jelentették be szeptember 23-án, hogy
tisztább, egészségesebb ivóvizet
ihatnak a körmendiek. A pályázatban foglaltak megvalósultak, határérték alatti lett a csapból folyó víz
arzén-, vas és mangántartalma.
Bebes István polgármester köszöntötte szeptember 23-án délelőtt
10 órakor a Polgármesteri Hivatal
nagytermében megjelent vízügyes
szakembereket, hiszen befejeződött
a KEOP 1.3.0/9-11-2011-0003-as számú, „Körmend térségi vízmű vízminőség javítása” elnevezésű projektje.
Mint mondotta, a pályázatnak köszönhetően sikerült az Európai Unió
által előírt határértékek alá csökkenteni az ivóvíz arzén-, vas-, és

mangántartalmát. Városunkon kívül Magyarnádalja és Vasalja is
érintett a projektben. A 10%-os önrészét a körmendi önkormányzat a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
illetve a Belügyminisztérium önerőtámogatási alapjából finanszírozta.
Literáthy Bálint projektmenedzser
elmondta, hogy az EU-s csatlakozási
szerződés rögzítette az előírt határértékeket, ezért is volt fontos a pályázat megvalósítása. A projekt teljes költsége 202.448.000 forint volt,
aminek a 90%-os támogatását,
182.203.200 Ft-ot a KEOP-os pályázat biztosította. Ennek az összegnek
85%-a az Európai Kohéziós Alapból,
15%-a Magyarország költségvetéséből származik. A kivitelezési mun-

kákról és műszaki vonatkozásokról
Vörös Csaba FIDIC mérnök adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a Hunyadi utcai központi telephelyen átépítették és modernizálták a meglévő gépházat, és olyan új, nagy teljesítményű technológiát építettek be,
amely 2000 köbméter/napkapacitású, és korszerű vízkezelésre alkalmas. Az üzemeltetés biztonsága érdekében három új víztermelő kutat
fúrtak. Egyiket a Hunyadi úti telephelyen, egy másikat attól északabbra, a szántóföldön létesítettek, míg a
harmadik a horvátnádaljai vízműves telephelyen látja el ivóvízzel a
lakosokat. Ez utóbbi helyen az új
gépház megépítésével napi 800 köbméter vízmennyiség kezelését és a

hálózatba történő betáplálását biztosító rendszer jött létre. A vízminőség
javításához hasonlóan fontos volt a
Mező, az Erkel Ferenc és a Móricz
Zsigmond utcában az elavult, töréssel veszélyeztetett gerinc- és bekötővezetékek cseréje is, ami szintén
megtörtént a projekt során.
A kivitelezési munkák 2013 nyarán kezdődtek, a megvalósulás napját 2014. szeptember 30-ra tűzték ki.
Befejezésül dr. Kohut Viktor, a
Vasivíz Zrt. vezérigazgatója a körmendi vízbázis vízszolgáltatásban
betöltött szerepéről beszélt. Az ös�szejövetel a projekt egy részének
megtekintésével zárult a Hunyadi
úti telephelyen.
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A lokálpatriotizmus a körmendiek nagy erénye
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős
Államtitkárság szakállamtitkára gyakori vendég a városban.
Mint mondja, számos ütközetben vett részt Bebes Istvánnal,
a könnyűipar válsága idején például polgármesterként is
vállvetve küzdöttek. Meggyőződése, hogy Körmend kulcsszerepet játszhat már a közeljövőben a térség gazdaságának
fellendítésében. A kormányzati politikus exklúzív interjút
adott lapunknak.
- Mint országgyűlési képviselője a
körzetek, jelesül a városnak, miként látja Körmend lehetőségeit?
- A jelenlegi választási ciklusban az
eddig 78 településből álló körzet 128
településre bővült: egyik szélén Felsőszölnök, másik szélén Vásárosmiske
és Szentpéterfa helyezkedik el. Ennek
ellenére megkérdőjelezhetetlen, hogy
az öt várost is magába foglaló körzet
társadalmi, gazdasági, sport, oktatási,
de szellemi és kulturális értelemben is
domináns központja változatlanul
Körmend.
A város nemcsak gazdasági súlya és
centrális elhelyezkedése miatt, hanem
egyre erősödő polgári közönsége okán
is kisugárzó erővel bír. Éppen ezért
büszkén nyugtázhatja, hogy a sikeres
iparfejlesztés eredményei mellett
olyan kvalifikált munkaerőt igénylő
vállalatok is szélesedő lehetőségeket
látnak Körmenden, mint például az
Egis. Nem véletlen tehát, hogy a gyógyszergyártó cég itt valósította meg nemrégiben a magasan képzett mérnököket foglalkoztató laborfejlesztési beruházását.

- Melyek azok a feladatok, amelyekkel tisztségéből fakadóan találkozik
nap mint nap? Mennyire vihetik előre a
várost a tervezett nagyberuházások?
Ezeket miként tudja támogatni a parlamentben?
- A Batthyány –kastély páratlan
szépségű épületegyüttese Körmend
egyik jelképének számít, így sorsa kiemelten fontos a helyieknek, hiszen oly
sok szép érzés kötődik hozzá - gyermekkori színházi előadások emléke,
barangolások a kastély épületében elhelyezkedő múzeumban vagy éppen a
Várkertben. De nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy egy fontos turisztikai potenciállal bíró helyszínről, Magyarország öt legnagyobb kastélyának egyikéről van szó, melynek helyzetére és a város egyéb fejlesztési terveire látogatása során Orbán Viktor miniszterelnök úr figyelmét is sikerült

felhívnunk Bebes István polgármester
úrral közösen. Meggyőződésem, hogy
a fejlesztéseket az elkövetkező időszakban a teljes épületegyüttesre kiterjesztve lépésről-lépésre kell
végrehajtani.A térség számára kétség
kívül az egyik legfontosabb kérdés az
infrastruktúra, az utak helyzete. A 86os úton folyó felújítás és a 8-as út fejlesztése Budapest és az osztrák határ
irányában egyaránt fontos feladat, melyet kitartóan, egyre nagyobb lépésekkel kell megvalósítani.

- Körmend is átment a válságon, több
gyár, közte a Cipőgyár is bezárt. Anno
Bebes Istvánnal, aki akkor képviselő társa volt és körmendi polgármester, keményen lobbiztak a munkahelyteremtésért. Jól együtt tudtak, tudnak dolgozni?
- A könnyűipar válságát együtt éltük
meg polgármester úrral, hiszen - amellett, hogy képviselőtársakként vállvetve küzdöttünk a munkahelyek megtartásáért és újak teremtéséért - akkoriban Vasvár polgármestereként dolgoztam, s így magam is szembenéztem a
cipő és textilipar kivonulásával. Hamar rá kellett ébrednünk, hogy a történtek fölött érzett düh nem visz előre,
csakis módszeres, apró lépésekkel lehet kilábalni a válságból. Polgármester úrral mindig kitűnő volt az együttműködés közöttünk, amíg képviselőtársak voltunk, a parlamentben is ös�szehangoltuk munkánkat, de jelenleg
is napi kapcsolatban vagyunk a helyi
ügyek intézése során.

- Mint államtitkár és a körzet egyéni
képviselője, miként ítéli meg a térség
egészségügyi ellátását?
- Meggyőződésem, hogy a körmendiek és a térségben élők javát szolgálja a
Markusovszky Kórházzal való együttműködés, például a távdiagnosztika
lehetőségének köszönhetően a betegek
a legkorszerűbb ellátásban részesülhetnek lakóhelyükön. A kórház közel
1,7 milliárdos fejlesztésének köszönhe-

életmód
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Mintául szolgálhat ez az intermodális rendszer

Kétszáz milliós projektet adtak át Körmenden
Megújult vasútállomás és gyalogos felüljáró, korszerű kapcsolódó létesítmények,járdák és információs pontok: tegnap
hivatalosan is átadták a város intermodális, közösségi közlekedési rendszerét.

V. Németh Zsolt Bebes István társaságában a kiállításmegnyitón
tően pedig bízom abban, hogy az év
végére már a megújult, korszerű eszközökkel felszerelt intézménybe térhetnek be Körmend és a térség lakosai.
Az elkövetkező időszakban pedig a
kormányzat az alapellátások fejlesztésére fordítja majd figyelmét.

- Miként lobbizik a körmendi értékekért? Közte a Batthyány-örökségért, a
kosárlabdáért, a hagyományokért,
vagy a néptáncért?
- Úgy gondolom, a lokálpatriotizmus
a körmendiek egyik legszebb erénye.
Személy szerint rendkívül tiszteletre
méltónak tartom a körmendiek ragaszkodását sporthagyományaikhoz,
melyet az újabb és újabb kosaras generációk kinevelése kapcsán tanúsítanak. Ezért fontos eredmény, hogy a
megújuló sportcsarnok ismét a körmendi kosárlabda méltó otthonaként
szolgálhat. A helyi értékek szeretete,
megbecsülése megnyilvánul többek
között a Batthyány-kultusz példamutató ápolásában is, melyért a Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeum rendkívül sokat tett az elmúlt évtizedekben- amellett, hogy a tudományos élet színtereként, szellemi műhelyként működik, jelentős néprajzi és
történeti értéket képvisel, s így a város
kulturális életének fontos alappilléreként tarthatjuk számon.
A civil szféra megerősödése is a Körmenden élők mindennapjainak minőségét emeli és a benne részt vevők kiváló munkája elismerésre méltó. A hagyományok teremtésében és ápolásában a színjátszók elöl járnak a város
életében, de természetesen nem feledkezhetünk meg a hazai néptánc kultúrában meghatározó szerepet játszó,
fontos művészeti műhelyként működő
Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttesről
sem. Nagy élményt jelent számomra,

hogy 16 éves képviselői munkám során
figyelemmel kísérhettem a néptánc
együttesnél a generációk váltását, de a
táncosokból áradó tűz és a színpadról
ránk sugárzó tiszta tekintetek mit sem
változtak ez idő alatt. Megtisztelő és
felemelő számomra, hogy magam nem
csak kívülállóként szemlélhetem ezeket a szép eseményeket, hanem zenészként részt is vehetek bennük – legutóbb például az adventi betlehemes
játékban citeráztam.

- Több cikluson át Vasvár polgármester volt. Bizonyára ez is szerepet játszik
abban, amikor megítéli a körmendi városvezetést. Mi erről a véleménye?
- Mint egykori városvezető, még
nagyobb tisztelettel figyelem a körmendi városvezetést, hiszen tisztában vagyok a gazdálkodás és a felvállalt konfliktusok nehézségeivel.
Persze, mint mondják, a szomszéd
fűje mindig zöldebb – ez Vasvárra
nézve hízelgő módon ritkábban igaz.
Évtizedek óta követem a körmendi
közélet eseményeit, melyet néha-néha élénk, sőt olykor forró viták öveznek. A város vezetése ezeket mindig
sikeresen tompította, hogy a vélemények ütköztetése a politikai kultúra
határain belül maradhasson. Nagyra
értékelem polgármester úr rendkívüli munkabírását is, és azt, hogy
képes szigorú, következetes vezetőként nehéz döntések meghozatalára,
miközben mélyen empatikus embernek ismerem, aki valóban megérti az
emberek problémáit. Azért is különösen becsülöm, mert sportemberként
vérbeli csapatjátékos, aki a képviselőtestülettel kiválóan tud együttműködni úgy, hogy a képviselők mind
személyes ismerősei – úgy érzem,
talán ez lehet a siker záloga is.

n KOZMA GÁBOR

Autóbusz pályaudvar, vaútállomás,
tájékoztató táblák, parkolók, gyalogos
felüljáró, megújult környezet és járdahálózat: mindezek egy 200 milliós
fejlsztési projekt eredményei. Tegnap
a vasútállomáson kis ünnepség keretében adták át a létesítményeket
Bebes István polgármester és Kövesdi
Szilárd, a GYSEV ZRT. vezérigazgatója jelenlétében. Több éves beruházás
sorozatról van szó, amelyben végig
szorosan együtt működött a vasúttársaság a körmendi önkormányzat és a
Vasi Volán társaság. Amint azt Bebes
István polgármester elmondta, a cél
egy olyan közösségi közlekedési rendszer kialakítása volt, amelynek révén
nem csak az utazás gyorsul, de a gazdaság is lendületet kap.
-Országosan is kiemelt jelentőségű
ez a projekt, hiszen kevés olyan hely
van, ahol így együtt lenne minden fon-

tos közlekedési elem. Önkormányzatunk végig partner volt a beruházásban, s elmondhatom, a vasútársaság is
rengeteget segített. Hozzáállásukra
jellemző, hogy 9 milliós járdafejlesztést is bevállaltak és megvalósítottak
- mondta el a polgármester. Aki külön
hangsúlyozta: a teljesen megújult
felüljáróval két városrészt köthettek
össze, s így nagyban javult a környéken élők életminősége is.
Kövesdi Szilárd méltatta a körmendi önkormányzat hozzá állását a projekthez, s mint mondta, valóban mintául szolgálhat országosan is a most átadott intermodális közösségi közlekedési rendszer. -A munkálatok révén
teljesen megújult mind a város, mind
környékének vasúti közlekedése, és
ezzel visszakapta Körmend régi vasúti rangját, hagyományait. Új pályák
létesültek, korszerű szerelvények jár-

Az új vasúti felüljáró avatásán részt vett a GYSEV Zrt. vezérigazgatója Kövesdi Szilárd
valamint Bebes István Körmend város polgármestere és Gombásné Nardai Ibolya a
Körmendi Járási Hivatal vezetője.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
nak, vagyis adott a lehetőség egy
modern, európai rendszer működtetéséhez a lakosság és az utazó közönség javára - hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzá téve: a fejlesztések révén óránként 120 kilométeres
sebességgel mehetnek a vonatok,
megnőtt a biztonság. Megjegyezte,
nagyon költséges egy ilyen rendszer

kiépítése, de szeretnék folytatni a
sort. Ha így lesz, akkor Szentgotthárd, Sopron és Szombathely is
intermodális helyszínné válhat.
A meghívott vendégek ezután
megtekintették az új gyalogos felüljárót és a kapcsolódó létesítményeket, majd hivatalosan is felavatták
komplexumot. 
n KOZMA

A Batthyányi örökségközpont a város nagy esélye
A Batthyány örökségközpontról,
a várható fejlesztésekről, de mindenek előtt a gasztronómiai térről, a
liktáriumról tájékoztatott Bebes
István polgármester és H. Vörös
Márta, a Körmendi Kulturális Központ igazgatója a Városházán.
Ugyanitt helyi kistermelőkkel is találkoztak.
Bebes István polgármester a meghívott helyi és környékbeli kistermelők előtt részletesen szólt a Batthyány Örökségközpont kialakítá-

sáról, arról, hogy a több száz milliós
projekt egyik fontos eleme lesz egy
gasztronómiai tér kialakítása. A
liktáriumban egyaránt kaphatók
lesznek gógynövények, étkezéshez
való fűszerek. – Számítunk a helyi
termelőkre, kiskereskedőkre. A
kastélyegyüttes fejlesztése tehát
nekik is munkát adhat. Érdemes
lesz élni ezzel a lehetőséggel –
mondta a polgármester. Utalva
arra, hogy a jövőben komoly fejlesztési forrásokra számíthat a város, s

A helyi termelőket a városházán fogadták és tájékoztatták őket a liktáriummal kapcsolatos tervekről. 
FOTÓ: A SZERZŐ

erre kormányzati ígéret is érkezett.
Bebes István szerint az egykori lovarda átépítésével induló program
hosszú évekre ad majd feladatot.–
Mi megfontoltan, reális alapokon
állva haladunk. Nem ígérgetünk,
hanem teljesítünk. Ez a gasztronómiai tér is egy fontos állomás lesz,
de megyünk tovább a Batthyány
örökség kiteljesítése felé – hangsúlyozta a városvezető. Ezt követően
H. Vörös Márta adott szakmai tájékoztatót. Mint mondta, a leendő
liktáriumban a térség őstermelői,
biogazdái által termesztett növényekből előállított szárítmányokat,
főzeteket kóstolhatják és vásárolhatják majd meg a turisták. A
Liktáriumban a szellemi táplálékon
(ismeretterjesztő kiadványok, kiállítási katalógusok) és a hagyományos emléktárgyakon kívül rendkívüli gasztroélményeket is szerezhetnek. Ez utóbbit a 21. század
liktáriuma teszi egésszé, amelybe
beletartoznak a komfortérzetet fokozó főzetek is, például a kávé, vagy
a tea, de akár egy finom szörp, vagy
a liktárium kincseiből készült
ínyencség.

Maga az elnevezés a latin
electuarium, elektarium (gyümölcsíz, szörp), illetve a görög eklektion
(szörp, nyalánkság) szavakból ered.
Az orvoslásban a lágy gyógyszeralakot hívják így ma. Nem véletlen az
sem, hogy ez a szóhasználat így alakult. Az orvoslás, gyógyászat történetében ugyanis a modernkori készítményeket megelőzően a természet patikájából merítettek, különböző növényi főzeteket használtak. A
befőzés, mint tartósítás pedig ennek
folyománya. A körmendi Batthyány
kastélynak a liktárium évszázadok
óta tartozéka, hiszen a gyógyító tevékenység nemzedékeken át jellemző volt. A két legkiemelkedőbb gyógyító személyiség a családban: Batthyány II. Ferencné Lobkowitz
Poppel Éva a 17. század elejéről, valamint a 2003-ban boldoggá avatott
Dr. Batthyány-Strattmann László
szemorvos, akinek 20. században
megalapozott kultusza a városban
egyre erősödik.
A tájékoztató végén mind a város,
mind a kistermelők részéről megerősítették: a jövőben szorosabbra
fűzik kapcsolatukat. 
n KG
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A fejlesztések nap mint nap láthatók, azokat használhatják a városlakók

Négy év mérlegen – Új, modern Körmend épül
Négy év nem nagy idő egy önkormányzat életében, de nem
is kevés. Ha van átgondolt, felelős várospolitika, amely nem
a szólamokra, hanem a politikai-pénzügyi realitásokra épül,
akkor jönnek az eredmények is. Körmend az elmúlt önkormányzati ciklusban minden korábbinál nagyobbat haladt
előre a modernizálásban.
Első lépésként megújította a Szabadság teret úgy, hogy korszerű, 21.
századi belvárost hozott létre. Amelyre aztán rányitható lesz mind szellemi, mind fizikális értelemben a leendő Batthyány Örökségközpont. Az
intermodális, vagyis több központú,
de egységes szerkezetű közlekedési
struktúra terén pedig országosan is
élre ugrott a város a vasútállomás és
az új autóbusz pályaudvar, valamint

a kapcsolódód létesítmények kialakításával. Elkezdődött a Várkert megújítása, s ami nem látható a felszínen,
de nagyon is fontos: kiépült a korszerű szennyvíz-csatorna hálózat a külső városrészeken is. Sorolhatnánk
tovább az elmúlt 4 év eredményeit, de
kiállnak azok magukért amúgy is.
Hiszen ténnyé váltak, nap mint láthatók és használhatók a nagy közösség, Körmend javára.

Megújult a vasútállomás és környéke
Az elmúlt években, több ütemben újították fel a vasútállomást, és annak
környékét. A GYSEV nagyszabású fejlesztéseihez a Körmendi Önkormányzat is csatlakozott, és pályázati támogatással sikerült egy igényes és
utasközpontú környezetet kialakítani.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Nyugat-Dunántúli Operatív
program kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések elnevezésű program
keretein belül valósult meg.
A beruházás több szakaszban zajlott. Először az 1872-ben épült állomás
homlokzati elemeit korszerűsítették,
majd a nyílászárókat cserélték ki, és
megoldották a külső akadálymentesítést is. Ezután következett a külső homlokzat teljes megújítása, a belső terek
átépítése, valamint az utas és ügyfél
központú fogadó tér kialakítása. Végül
a Győr-Sopron-Eberfurt Vasúti Társaság közreműködésével megújultak a
vasúti pályák, korszerűsítették vágányokat.

Az úgynevezett intermodális közösségi közlekedési rendszer fejlesztésével
elsősorban az volt a cél, hogy az utasok
közül minél többen vegyék igénybe a
szolgáltatást a Szombathely-Szentgotthárd vonalon. Ehhez a színvonal emelkedése, a különböző közlekedési módok
közötti átjárhatóság, a csatlakozások
biztosítása is hozzájárult.
A Körmendi Önkormányzat városfejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet
játszik a közlekedés. A GYSEV-vel és a
Volánnal együttműködve nagy hangsúlyt fektetnek az utasok komfortérzetének megtartására, javításra, valamint az elkészült vasúti és buszos
épületek, és azok környezetének megóvására. Teszik ezt azért is, mert naponta 5000-7000 fő utazik tömegközlekedési eszközökön, az ő kényelmük,
széleskörű kiszolgálásuk nagyon fontos, hiszen ezáltal fokozható a város
kistérségi vonzereje. A napi személyforgalom mellett kiemelkedő a vasúti
és közúti átmenő áruforgalom is. A

Közösségi helyszínné vált a főtér
Pontosan két év alatt – a Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása című program
keretében - alakították át a belvárost, amelyre a település méltán lehet büszke. A Nyugat-Dunántúli
Operatív Program keretein belül
kiírt „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú
városokban” elnevezésű pályázat
segítette a várost az óriási beruházásban.
A 870 millió forintos projekt
megvalósítása során új értelmezést kapott a történelmi belváros,
amelynek nem csak esztétikuma,
hanem funkciója is innovatív módon járul hozzá a település közigazgatási, közösségi szerepének
betöltéséhez.
A Szabadság tér megújításával
sikerült megszüntetni a Batthyány
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kastélyegyüttes szimbolikus elkülönültségét. A zöld felületek és a
környező épületek tökéletes összhangban vannak, amelyben nem
csak a körmendiek, hanem az ide
érkező látogatók is gyönyörködhetnek. A térburkolat, a térbútorok, a
különféle díszítő elemek és a világítás mind közrejátszanak abban,
hogy a város komfortos közösségi
helyszínévé vált a Szabadság tér.
A megújult belvárost a városlakók mostanra teljesen belakták. A
különféle ünnepi alkalmakon, városi rendezvényeken ezrek gyűlnek össze, hogy a mindenki számára elérhető, minőségi programokon
– így például az Európa Napokon, a
nagyszabású Körmendi Napokon,
a Város Ünnepnapján vagy az Adventi alkalmakon – együtt ünnepeljenek, szórakozzanak a téren.

Várkertben hidak és padok létesültek
A Batthyány kastélyhoz tartozó parkban az elmúlt években több szembetűnő változás
is történt. A z önkormányzat
2008-ban nyújtott be eg y pályázatot két szlovén településsel,
Mu raszombatta l és G or nja
Radgonával közösen. A Szlovénia-Mag yarország Határon Átny úló Eg y üttműködési Program 2007-2013 keretében meghirdetett felhívás az eg yes városokban található kastélyparkok revitalizációjára irányult.
A Lakott települések zöldterületeinek fejlesztése, megőrzése, felújítása, bővítése és irányítása elnevezésű projekt (röviden 3 Park) teljes beruházási
költsége 1.921.730 Euro, ebből
Körmend összköltsége 576.018
Euro. A sikeres pályázatnak
köszönhetően faápolási munkákat végeztek, nyomóvezetékeket építettek, vízpótló árokrendszert alakítottak ki. A kastélyparki tó is megújult, és öko-

Szennyvíz-csatornázottság fejlesztése

szlovén, osztrák határok közelsége
meghatározza az útvonalakat, azok
kihasználtságát. A Győr-SzombathelyGraz vasútvonal az észak-déli útvonalak közül az egyik legfontosabb, hiszen Ausztria felé biztosít nyugati
összeköttetést.

A napokban teljes hosszában
elkészült a g yalogos felüljáró is.
A létesítmény nem csak az autóbusz állomást köti össze a pályaudvarral, hanem a város két része
között is biztosítja a g yalogos
közlekedést.

Idén februárban indult el a Körmend
Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu,
Felsőber-kifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával című projekt.
Az említett városrészeken korábban
egyedi úton valósult meg a szennyvízelhelyezés. A szennyvízgyűjtés a házak udvarán lévő emésztőgödrökben
történt, ahonnan hol rendszeresen, hol
rendszertelenül szippantották ki és
szállították el a szennyvizet.
A fejlesztéssel az érintett településrészeken 100%-os csatornázottság
valósul meg, és 534 ingatlanon válik
lehetővé a kommunális szennyvíz szabályos módon történő összegyűjtése
és elvezetése. A beruházással
összvárosi szinten 87 %-os lesz a csatornázottság.
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A jelenlegi állás szerint az építési elemek készültségi foka meghaladta az 50%-ot. A gerincvezetékek javát már lefektették, a hét
darab átemelő építészeti munkái
készen vannak, csak a gépészeti
szerelések vannak hátra.
Az Alsóberki városrészen már
csak az út aszfaltozását kell elvégezni, Felsőberkifaluban és Horvátnádalján még van munka bőven, itt az időjárás sem segíti az
előrehaladást.
Az állami utak aszfaltozása két
ütemben valósulhat meg a Közútkezelő előírásai alapján. Így ezeket a munkákat csak a tavasszal
lehet befejezni, tekintve, hogy a
téli időszakban nem célszerű aszfaltozni.

lóg iai állapotán is jelentősen
sikerült javítani. Hidak és padok épültek, amelyek a látogatók kényelmét szolgálják.
A kastélyparkkal kapcsolatban eg y másik pályázatot is
nyert az Önkormányzat 2013
júniusában. A város pályázott
az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) g yűjteményes növénykertek és védett történeti
kertek témában kiírt projektjére. A sikeres pályázat 169 381
357 Ft támogatást jelentett,
amelyből folytathatták a városlakók által jól ismert és szeretett Várkert megújítását.
A park úthálózatának re konstrukciója jelenleg is folyik,
emellett több pihenőhelyet is
kialakítottak a parkban az elmúlt hónapokban. A beruházás
keretein belül eg y új fahidat is
építettek és tovább javították a
kastélyparki csónakázó tó állapotát eg y vízszellőztető be-

rendezéssel. A program arra is
lehetőséget adott, hog y ne csak
a park, hanem annak környezete is szépüljön. A Várkert
északi határánál lévő 8-as főút
mellett 450 méter hosszan cserjesort ültettek, a főforgalmú út
erős por–, és zajterhelésének
kiküszöbölésére.
A barokk stílusú kastélypark
hely reállításának célja eg yrészt az, hog y igényes környezetet kínáljon a városlakóknak
és az ide érkező látogatóknak.
A kertnek idegenforgalmi és
botanikai szempontból is kiemelt szerepe van, ezekre építve kastélyhasznosítási tanulmányt dolgoznak ki. Ez innovatív módon mutatja be a Batthyány család korát az érdeklődőknek.
A további tervek között szerepel a Vártkertben található
vadászla k teljes felújítása,
amelyhez a pályázatot már benyújtották.
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Egy kosár szerencse is dukál hozzá

Új sportcsarnok, közösségi tér piros-feketében
Átadás előtt egy újabb körmendi nagyberuházás, a 740 millió
forintba kerülő körmendi sportcsarnok. Az építmény szerves
része a város újkori történetének, több generációt is kötnek
ide emlékek.
Helyi történelmi tény, mégpedig
fényes lapon, hog y 1987-ben, a
bajnoki döntőn minteg y 3 ezren
tomboltak az arénában, csaknem
szétvetve a falakat... Amelyek az
idők során megkoptak, a belső tér
el haszná lódott. Időközben új
technikák, no meg szabályok jelentek meg, íg y idővel a felújítás
elkerülhetetlenné vált. Ezért is
fogtak bele a csarnok megújításába a korábbi években, de kiderült:
a toldozgatás-foltozgatás csak
ideig-óráig jó.
Aztán elérkeztünk a 2013-as évhez, amikor bejelentették: a körmendi sportcsarnok minden szegletében meg újul. Az előkészítő
munkálatok után indulhatott el
az igazi beruházás, a nag y falatot
a ZÁÉV Zrt kapta. Jelen pillanatban áll a szerkezet, az idő azonban sürget, közel az átadási határidő. Az viszont biztos, hog y a
körmendiek a csarnok elkészülte

után modern, 21. századi létesítményben szurkolhatnak a kosarasoknak, vag y más sportágak
képviselőinek. De ug yanitt tapsolhatnak zenészeknek, táncosoknak is.
A funkció bővüléséről is kérdeztük a beruházás üg yét végig a
szívén viselő Bebes István polgármestert, aki korábban maga is
élsportolóként öregbítette a város
jó hírnevét. - Mindenek előtt köszönetet kell mondanunk az Egisnek, amely cég az adójából nag y
összegekkel segítette a beruházás meg valósulását. A finanszírozás is méltán nevezhető sikertörténetnek, hiszen az 515 milliós
társasági adó mellé 225 millió forint önrészt kellett letenni, s ezt
sikerült állami forrásokból fedezni. Úg y vélem, ez a sportcsarnok minden körmendi számára
fontos, mert eg y személyes élettér. De nem csak sport miatt. A

Bebes István a helyszínen tájékozódott a munkák állásáról.
Somog y i iskola diákjainak is
kedves ez a hely, vag y azoknak,
akik itt tartották szalagavatójukat, vag y más rendezvényüket.
Emlékezetes például a nag y sikertű újévi koncert, de vag y eg y
másik síkon a reformátusok több
ezres ünnepe, a zsinat. Az új
körmendi sportcsarnok a város
igazi közösségi tere lesz, amely
mindenki előtt nyitva áll. Leg yen
szó sportról, kultúráról, tartal-

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

mas szórakozásról - fogalmazott
Bebes István.
A beruházás során új lelátó, öltöző, büfé, sajtóterem, klub épült.
A ledes jelzőlámpa és nag yobb
biztonsági sávok mellett gondoltak a belső tér harmóniájára is.
Itt az uralkodó szín a piros-fekete. Impozáns lesz tehát az új
sportcsarnok, már csak eg y kosár szerencse kell hozzá...

n KOZMA

A helyi termékek, helyi ízek a nyerők – Hiányok és erények
Nagy érdeklődés övezte a Natur Kulinárium című, nemzetközi gasztronómiai és turisztikai projekt záró akkordját a szombathelyi Tóvendéglőben.

Balogh Károly Zsolt vasi kamarai főtitkár nagy figyelmet keltett beszésében,
a turizmus hiányosságait említette.
FOTÓ: ERŐS D. ZOLTÁN

A vasi kereskedelmi és iparkamara, a meg yei közg yűlés, a regionális fejlesztési üg ynökség, valamint a stájer és a dél-burgenlandi turisztikai szövetségek által gründolt projektről többen is
szóltak. Kovács Ferenc meg yei
közg yűlési elnök mellett Tama
István régiós vezető, Hans-Peter
Neun osztrák turisztikai menedzser, Takács Tamás vasi szakember, valamint a vasi kamara
főtitkára, Balogh Károly Zsolt. A
téma a körmendi terveket is érintet te, h iszen a
ter vezet t
Liktáriumban éppen a helyi ízek
és specialitások kapják majd a főszerepet. Íg y a meghívottak között volt a körmendi Tourinform
iroda, illetve a Heg yhát-Rábamente TDM is.
A legérdekesebb előadás Balogh Károly Zsolté volt, aki bírálta a turisztikai hiányosságokat.
Mint mondta, tetten érhető a koncepciótlanság, az elmaradt struktúrák konzerválása. Féloldalasak

a TDM szervezetek, nag y a pályázati kitettség, sok helyen szakmai
munka helyett "fényeznek". Térségi szinten kompetencia hiány
tapasztalható. Mint fogalmazott,
számos olyan beruházás valósult
meg, amelyet nem, vag y alig tudnak fenntartani.
- Termeljük a honlap és logó temetőket, miközben szükség lenne
a g yakoribb nemzetközi kitekintésre. Ezért jó a mai összejövetel,
ezért jók a hasonló eg yüttműködések. Hog y lássunk és ha kell,
tanuljunk. De kellenének a turisztikai eg yeztető fórumok is - mondta. Az is felmerült, hog y mért
nincs önálló minisztériuma a turizmusnak, ha százmilliárdokat
jövedelmez évente. A projekt zárásaként vasi helyi étkeket kóstolhattak az érdeklődők. Nekünk
leginkább a sütőtökös zselé, a bazsalikomos csirkemell és a hag yományos, de igen finom marhapörkölt jött be, dödöllével. No és a
hajdinás pogácsa...
n KOR

közélet
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Változatlanul stabil Körmend
város gazdálkodása
Közel 300 millió forint folyt be az
első félévben több pénz folyt be
iparűzési adóból, ez több, mint
amennyivel számoltak – derült ki
egyebek mellett az önkormányzat
első féléves gazdálkodásának ös�szegzéséből.
Az elmúlt évben jelentős változások
történtek működési bevételek összetételében. Megszűnt a személyi jövedelemadóból történő átengedés, a feladatfinanszírozásra való áttérés pedig a korábbi évek erősen takarékos
működése alapján lett meghatározva.
A bevételek jelentős része ezzel együtt
is a központi költségvetési támogatásból származik (386,9 millió Ft, 60 %-os
teljesítés). Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a köznevelési feladatok ellátáshoz, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap a város központi
támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 564,85 millió Ft volt. Ez
jellemzően időarányosan, havonta érkezik, nettó finanszírozás keretében.
Növelte az eredeti központi támogatás összegét a kifizetett segélyek
igénylése alapján kapott összeg (12,6
millió Ft), a bérkompenzációként kifizetett összeg és járuléka (10,6 millió
Ft), a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (0,47 millió Ft), a muzeális és
szakmai feladatok támogatására kapott összeg (14 millió Ft), illetve egyéb
támogatás (4,2 millió Ft).
Helyi iparűzési adóból 299,7 millió
Ft folyt be az év első felében, ami meghaladja az időarányos tervet (55 %),
köszönhetően a gazdasági körülmények kedvező változásának és a fizetési morál javulásának.
A gépjárműadó bevételnek már
csak 40 százaléka marad helyben,

melyből 16,6 millió Ft bevétel származott. Ez némileg elmaradt a tervezettől (47,4 %).
Talajterhelési díjból fél millió forint,
idegenforgalmi adóból háromszázezer, egyéb közhatalmi bevételekből
(igazgatási szolgáltatás díj, pótlék,
bírság, stb.) szintén háromszázezer
forint származott.
Az intézményi működési bevételek
teljesülése 54,5 %-os volt, 128,2 millió Ft bevételt eredményezett az első
félévben.
A működési kiadások között személyi juttatások féléves teljesítése időarányosnak tekinthető (167,8 millió Ft), a
járulékoké szintúgy (39,3 millió Ft).
A dologi kiadások jelentős arányt
képviselnek a működési költségek oldalán, melyre az első hat hónapban
294,3 millió Ft összeg került felhasználásra. A féléves teljesítés kedvezőnek tekinthető.
Működési célú pénzeszközátadások (268,5 millió Ft) között szerepel a
társulásban fenntartott intézmények számára átadott összeg, ami
központi és önkormányzati forrásokat egyaránt tartalmaz (251,6 millió
Ft). Az ellátottak pénzbeli ellátására
17,3 millió Ft került felhasználásra,
ehhez közel 6 millió Ft-ot biztosított
az önkormányzat.
Felhalmozási célú bevétel gyakorlatilag csak az önkormányzatnál került tervezésre (1,2 milliárd Ft). A felhalmozási célú támogatások között
van teljesítésként az adósságkonszolidációként kapott 58,16 millió Ft, valamint az önerőként biztosított 4,86
millió Ft. A bevételekről összességében elmondható, hogy jelentős mértékben a projektekhez kapcsolódnak,
amelyek pénzügyi teljesítése viszont
nagyrészt áthúzódik a második félévre. Egyes projektek végleges finanszírozására várhatóan csak a következő évben kerül sor.
Összegezve: a város gazdálkodása
a meghatározott rendben zajlik, az intézmények igyekeznek az egyeztetett
kereteket betartani. A fejlesztésekhez
jól sikerül kihasználni a pályázati forrásokat, így például a Sportcsarnok
megújulása egyetlen forintjába sem
kerül az önkormányzatnak, ezt nagyobbrészt a kosárlabda egyesület
TAO pályázata, kisebb részét állami
forrás biztosítja.
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról
szóló beszámolót 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el
az augusztusi ülésen. 
n ROSE
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Kamerákat helyeznek el a kastélyon
Kameráztassa be az önkormányzat a Batthyány-kastélyt
– erre tett javaslatot Bebes István polgármester. A kamerák
közvetlenül a rendőrségre lennének bekötve, a rendőrkapitánnyal való eg yeztetés alapján ez a leginkább járható út,
mivel ekkora objektumoknál
ez az ajánlott biztonság technikai követelmény. További
g yakorlati hasznot jelentene,
hog y a biztonsági kamerák befog nának néhány problémás
belvárosi területet is, meg fig yelhető lenne a várkerti játszótér és a Rába-hídról bejövő
tiltott forgalom.
A körmendi Batthyány kastély épületeinek nag y része
már az önkormányzat vag yonkezelésébe került, a birtokbavétel előtt azonban a kastély
vag yonvédelme tekintetében
kellett a képviselő-testületnek
döntést hoznia. A z önkormányzat már korábban előkészítette az épületekre vonatkozó vag yonbiztosítási szerző-

dést, íg y biztosítási szempontból a védelem megoldott.
A kamerák telepítésére árajánlatot kértek be. Az elvégzett szakmai felmérés alapján
tíz kamerából álló rendszer
k iépítésével kell számolni,
amelynek használatáért az önkormányzat havidíjat fizetne
375.411 Ft + ÁFA forint ös�szegben két éven keresztül.
Ezután dönthetnek a rendszer
ma radvá nyér téken tör ténő
meg vételéről is.
A kastély mostani, biztonsági céggel történő őrzése többszöröse ennek a költség nek.
Jelenleg eg y nem helyi illetőségű biztonsági cég látja el az
őrzés-védelmet, illetve ez cég
segít be a fűnyírási, óraleolvasási, karbantartási munkákba. Ezekkel a feladatokkal a
jövőben eg y városgondoksági
közalkalmazottat bízhatnak
meg.
A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a kamerarendszer telepítését.



FOTÓ: JÁMBORI

Wein & Buschenschank

Buschenschank (szőlőhegyi borozó)
Gaasban (Pinkakertes)
a szőlőhegyen a határ mellett.
Nyitva:
október 10-12. Sturmheuriger – Murcihétvége
október 17-19 “Buschenschank” – szőlőhegyi borozó
Szentpéterfától alig pár percnyire
várjuk Önt kiváló minőségi borokkal, háztáji
finomságokkal, ezúttal meleg ételekkel is,
természetesen kedvező árakkal
és magyar nyelvű kiszolgálással!

www.weinherczeg.com
+36 20 456 6978
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A Krasznai Kupán is második lett az Egis-Körmend

Íjász arany, ezüst és bronz Tallinnból

Úgy látszik időben jött a zalaegerszegi pofon
Nem sikereredett fényesre az Egis Körmend kosárcsapatának
szereplése a felkészülési Göcsej Kupa tornán. Az NBI B csoportos Bajai Bácska FKE a szlovén GE Grosuplje elleni győzelem után a vendéglátó Zalakerámia ZTE KK ellen a negyedik
negyednek húsz pontos előnnyel vágott neki a Rába-parti
alakulat.
A ZTE 37 pontot pakolt az utolsó 10 percben az érthetetlen módon leblokkoló Körmend kosarába,- íg y az Egis Körmend második
lett a Göcsej Kupán. Zsebe Ferenc
klubvezető értékelte az eddigi felkészülési meccseket, s eg y új center érkezéséről is beszámolt.
A Göcsej kupa eredményei:Egis
Körmend- Bajai Bácska FK E
103:6 0 Eg i s Kör mend - GE
Grosublie 85-70Zalakerámia ZTE
KK- Egis Körmend 82-76A torna
legjobb középjátékosának a körmendi Tóth Norbertet választották. Érdekesség, hog y a tavaly
még nálunk játszó, s nem túl fényes szezont produkáló Kusnyer
24/18-as mutatóval a döntő legeredményesebb zalai játékosa
lett. Szó, ami szó, „kiénekelték az
egerszegiek a szánkból a sajtot”,
de talán még időben jött ez a pofon a bajnokság előtt. Az amerikai centertől Damen Bell-Holtertől meg vált a Körmend, helyére a

grúz Giorgi Sharabidze érkezett,
erről a klub hivatalos közleményében számolt be. A klub vezetősége élni kívánt az amerikai játékos szerződésébe foglalt jogával,
és kezdeményezte annak azonnali felbontását. Damen sajnos nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, íg y a szakmai stáb javaslatára a vezetőség a hétvégi Göcsej Kupa után megkezdte a tárg yalásokat a helyére kiszemelt
játékosokkal. Közülük a 210 cm
magas, 24 éves Sharabidze lett a
befutó. Giorgi éveken keresztül a
Valencia utánpótlás és fiókcsapatainak tagjaként Spanyolországban légióskodott, de 2011 januárjában hazatért és az Army Sport
Klub Tbilisi csapatában fejezte be
a szezont. 18 mérkőzésen átlagban 13,8 pont, 6,5 lepattanó, 1,2
blokk és 1,1 gólpassz került a
neve mellé. Az elmúlt 3 szezont a
BC Armia Tbilisi csapatánál töltötte, amely a 2012-13-as szezon-

Govens és Popadics megbeszélik a legfontosabb tennivalókat.

Walter Lemon az edzői intelmeket hallgatja
ban az EuroChallenge küzdelmeiben is részt vett.
A játékos a tavalyi szezonban 23
mérkőzésen lépett pályára, ezeken
25,9 perc alatt 14,5 pont és 7,9 lepattanó volt az átlaga. Csapatával a
grúz kupában és a bajnokságban is
az elődöntőig jutott, a nyáron tagja
volt a grúz válogatott keretének, a
selejtezők során a Csehország elleni 86:67-es győzelemmel végződő
mérkőzésen pályára is lépett. A
Sepsiszentg yörg y ről érkezett
Baczó Balázstól is elköszöntek.
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Zsebe Ferenc elmondta, hog y a
klub vezetése nem elégedett az
eddigi felkészülési meccseken tapasztaltakkal. Talán az osztrák
Güssing ellen lehetett pozitívumokról beszélni. A Zalaegerszeg
elleni záró neg yed produkciója
elfogadhatatlan. Minden mérkőzés a labdafeldobástól a lefújásig
tart, s addig eg y profi játékosnak
minden idegszálával és tehetségével a g yőzelemre kell koncentrálnia. A Göcsej Kupát követő
hétvégén szombaton és hétfőn
Sopronban a Krasznai –Kupán bizonyíthatott a csapat és az edző.
A kezdés ismét katasztrófális volt
a körmendiek több mint húszpontos vereséget szenvedtek a kaposvári alakulattól . A folytatásban
valamelyest kiköszörülték a csorbát a piros-feketék, mert a második hely megszerzéséért lejátszott csatában 82-77 arányban
leg yőzték a házigazda soproniakat. Hír még az Eg is-Körmend
háza tájáról, hog y Walter Lemont
szerződtette a klub.
A csarnok felújításával kapcsolatban Zsebe Ferenc azt közölte,
hogy a kivitelező szerint tarható a
november 8-i avatás időpontja a
Falco elleni meccsen. A bérletvásárlóktól még némi türelmet kérnek, hiszen az új sporttörvény értelmében névre szóló bérleteket
kell kiadni. A bérletesek adatszolgáltatási kötelezettségnek kell,
hogy eleget tegyenek. A belépőjegy vásárlás is on-line fog történni. Amint az új beléptető rendszert
üzembe helyezik, kötelező lesz annak alkalmazása. 
n KÉKI

A Molnár házaspár remekül teljesített
Első, második és harmadik helyezéssel tértek haza a körmendi íjászok a tallinni Európa-bajnokságról. Molnár József a WA
Világszervezet longbow kategóriában aranyérmet, felesége
Szilvia vadászreflex kategóriában ezüstérmet, míg József öc�cse, Ferenc által felkészített Kovácsné Bulin Andrea berbowban bronzérmet szerzett. Molnárék kertjében tekintettünk
vissza a versenyre.
A csengetésre a család kedvence, eg y óriási orosz, fekete terrier
reagált először. A szépséges, gondozott udvaron, amely Szilvi keze
munkáját dicséri,- a próbálkozó
nap sugarait élvezve ültünk le a
kerti padra. József mindjárt meglepett: személyautókkal mentek
Tallinnba, levezették a több mint
2000 kilóméteres távot. Az íjászversenyt szeptember 17-20 között
rendezték. Az első két nap ponteredményeivel lehetett a 16 közé
jutni. Az igazi adrenalin termelés

csak ezután következett, fokozódtak az izgalmak: a nyolc közé 12
célra, eg y-eg y lövéssel kerültek
be, itt már kieséses rendszer van,
nem viszik tovább az eddig megszerzett pontokat. Majd nég yfős
csoportokban (ha lehet, azonos
nemzetből valók nem alkotják a
csoportot) folytatták. Még aznap
a legjobb nég y közé jutásért 8 célra eg y-eg y lövéssel lehetett bekerülni. A legjobb nég y elődöntőbe
ment. Az első a neg yedikkel, a
harmadik a másodikkal párban,

A magyar cspat kiemelkedően szerepelt a tallini Európa.bajnokságon

Futóverseny

A 2014. évi futóverseny a 16 éve zajló
Körbe Körmend nemzetközi futóverseny hagyományaira építkezve változatlan szervezőgárdával kerül megrendezésre. Az idei futóverseny időpontja egybeesik a Körmend város 770
éves rendezvénysorozatával. Pontos
időpont: 2014. október 25. 14.00 óra. .
Dobos Attila szervező elmondta, hogy
mindenkit szeretettel várnak a polgármesteri hivatal előtt, s reménykednek
abban, hogy a korábbi évek hagyományainak megfelelően a résztvevőknek
ezúttal is emlékezetes sportélményben lesz részük.

akik ezt a párharcot megnyerték,
a két g yőztes ment az arany döntőbe. A két vesztes a bronz döntőbe viaskodott tovább. A döntőben
nég y lövést kellett leadni, 4 célra!
Itt a pillanatnyi forma, mentális,
pszichés, fizikai és tudásbeli dolgok adódtak össze,- a szerencsével társulva. József cseh és olasz
ellenfelét g yőzte le. Tavaly ők Józsit meg verték, most fordult a
kocka. Szilvi a g yőri Györg yné
Kereszt Piroska mögött lett második. Maximalista lévén, érthetően kevésbé elégedett az eredményével.
Kovácsné Bulin Andrea erős
meghűléssel, makacs légcsőhuruttal utazott ki a versenyre.
Gyóg yszert a dopping vizsgálat
miatt nem szedhetett, de a bronzérmet íg y is megszerezte. Andi
nem is magáról, inkább Szilviről
beszélt, mert mint mondta „pedig
Szilvi a leg jobb!”. A nemes versengésről is Szilvivel példálózott,
hog y az eg yik leg yőzött orosz
íjász hölg y tolmáccsal és kézzellábbal mag yarázva közölte vele,
hog y „nemcsak kiváló íjász, hanem fantasztikus jó ember is
vag y”. Józsi ehhez még mosolyogva hozzátette,- olyan légkörben
folyik a verseny, hog y az ellenfelek megdicsérik eg ymást eg y-eg y
kiváló találat után, pedig ez
g yakran a másik leg yőzését jelenti…
Körmend Város Önkormányzata és a Rég ió Hag yományőrző
Kulturális és Sporteg yesület is
támogatta a körmendi különítmény nevezését a tallinni megmérettetésre. Az idei nag y versenyeknek vége, jövőre idehaza világbajnokság Gödöllőn. 
n KÉKI

Győzelem Kemenesmagasiban
A Körmendi FC a Kemenesmagasi otthonában g yőzött 3:1-re.
Közvetlenül a focimeccs előtt a
zivatar kerekedett. A dörgés,
villámlás, s a kiadós eső miatt
Hittaler játékvezető döntése értelmében félórás késéssel kezdődött a találkozó. A hazaiak
szigorú védekezésre álltak be, a
körmendiek a széleken próbálkoztak gyors támadásokkal fellazítani a védelmet. Az első félidőben kétszer találtak a Rábapartiak az ellenfél kapujába.

Ekkor magabiztosan, jól játszott a KFC. A második 45 percben taktikát változtatott a házigazda, támadásokkal, távoli lövések kel próbálkoztak. Eg y
g yors kontrával azonban már
három gól volt az előnye a Körmendnek, a Kemenesmagasinak
csak szépítésre, eg y „becsület
gólra” futotta. A Körmend góljait Sipos (2) és Kondor szerezte.
A megyei első osztály tabelláját
a Répcelak vezeti a Körmendi
FC az ötödik. 
n K.I.
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Most nem kell
ugatnod
Magam is gyakran morgolódom azon, hogy a kertvárosi részen, ahol lakom, éjjel-nappal; ha
kell, ha nem ugatnak a kutyák. A
háziállatok normális körülmények között családtagnak számítanak. Beszélni kell hozzájuk,
foglakozni velük, akkor „ szót értenek”. A kutya, a macska olyanná válik, mint amilyen a gazdája.
Elmesélek egy általam megélt
történetet ennek alátámasztására. Bár ebben a hitemben megerősítettek ismert kutyakiképző
ismerőseim is. Konrád Lorenz
tudományos értekezéseiről nem
is beszélve. Szóval: A Balaton-felvidéken, a Káli-medencében, annak is a Nivegy-völgyi részén
Szentantalfa, a Hegyestű környékén kirándultunk. A túrázás során, a mezőn egy pásztorral találkoztunk, aki sok-sok birkára
és néhány kecskére felügyelt.
Vele volt egy félszemű fekete
pumi fajtájú kutyája. Az eb azért
volt fél szemére vak, mert valaki
úgy gondolta, hogy biztosan ő
ette meg a csirkéjét… A pásztor
ember komolyan űzte szakmáját,
beszélgetett a lényekkel, legfőképpen okos fejű kutyájával. Nem
mellékesen a pumi a puli mellett
az egyik legcsahosabb magyar
jelzőkutyának számít. Emberünk hosszú botján egy szokol
rádió lógott,- a világ dolgai így
jutottak el hozzá pirkadattól, alkonyatig. Szóba elegyedtünk
vele, szó-szót követett, telt-múlt
az idő. Egyszer csak úgy mellékesen, mint ahogy velünk beszélt,
mondta a kutyájának, hogy ezek
a kecskék megint elvitték a birkákat a bozótosba, egyet
vakkancs már rájuk! Az eb, mintha puskából lőtték volna ki megiramodott, leült a nyájjal szembe
és egyet vakkantott. Az elkajdászott állatok mát tértek is vissza
a kijelölt helyre. Akkor futott egy
kört a pumi és visszarogyott gazdája lábához. Közben haladtunk,
meg-megálltunk, beszélgettünk
tovább. Egyszer csak a pásztor
megint hangemelkedés nélkül
szól az ebadtának: már megint
letértek az állatok, azt mondja
„nézzé’ rájuk, de most nem kell
ugatnod”. A kutya, mint a nyíl
megismételte az előző jelenetet,
vakkantás nélkül! Aki nem hiszi,
járjon utána. 
n KÉKI

információ

KÖRMENDI HÍRADÓ

Az északi övárok kitisztítása kiemelkedő feladat

A belvíz is gondokat okozott Körmenden

A Mária Út kemestaródfai állomását szeptember 20-án szentelte fel
Orsos Zoltán, a Miród-forrás kegyhelyének plébánosa. Az összejövetelen a
határnyitás 25 éves évfordulójáról is
megemlékeztek.
Orsós Zoltán plébános a szeptember 20-i, Miród-forrásnál tartott szentmisét követően szentelte fel a Mária Út
kemestaródfai állomását. A szertartást követően Eperjes Károly Kossuthés Jászai Mari-díjas színművész tartott előadást, és mondott tanúságtételt. Többek között elmesélte megtérése történetét. Utána Majthényi László,
a megyei közgyűlés fideszes elnökjelöltje emlékezett meg a 25 évvel ezelőtti határnyitás Miród-forrásnál történt
eseményeiről. A rendezvény a
kemestaródfai római katolikus egyházközség által rendezett agapéval
ért véget. 
n CST

-A szakemberek számításai alapján
elvetették ennek lehetőségét, ugyanis
a meglóduló vízmennyiség akkor a
Képúti ligetet veszélyeztette volna,
ahol lényegesen több lakóház kerülhetett volna víz alá.

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

Így nézett ki a Hunyadi út környéke

- Miképpen lehet megelőzni egy hasonló helyzet kialakulását?
- A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei jelenleg is elemzik a
kialakult helyzetet és záros határidőn
belül javaslatot tesznek egy végleges

megoldásra. Mindenesetre az északi övárok medrének kitisztítása kiemelt feladat, csakúgy, mint a jelenlegi átereszeket jóval nagyobb átmérőjűre kell cserélni. Az itteni mezőgazdasági területek
meliorációs vizsgálatát is el kell végezni.

n KÉKI

mindenképpen szükséges, és ezt
egészíti ki pl. a személyi igazolvány,
vagy az útlevél, vagy a jogosítvány.
Kérem, hogy az 5. számú választókerület választópolgárai figyeljenek arra, hogy a szavazóhelyiség
címe megváltozott, így szavazni a
Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend, Thököly u.
46.) épületében lehet majd.
A választókerületek lehatárolását az új választási eljárási törvény
szabályai szerint újonnan el kellett
végezni, így kérem, hogy a választópolgárok pontosan nézzék meg a
kapott értesítőben a szavazókörük
címét, mert az eltérhet attól, amit
megszoktak.
Mozgóurnát 2014. október 10-én
16 óráig a HVI-től, ezt követően a
szavazás napján, 15 óráig a sza-

GONDNOKOT KERES

OKJ-s tanfolyamok indulnak folyamatosan
Tel: 20/9281-640 • www.exkluzivautosiskola.hu

Körmendre, napi 4 órás munkavégzésre.
Elvégzendő feladatok: fűnyírás,
gépi takarítás, kisebb javítási munkák.
Elvárt hasonló munkakörben
vagy feladatokban szerzett gyakorlat.
Jelentkezni 2014. október 25-ig
önéletrajz küldésével lehet az
alábbi e-mail címen:
Ferenc.Beres@hu.issworld.com

vazatszámláló bizottságtól igényelhetnek.
Azon körmendi lakos, akinek
más településen tartózkodási
címe van, 2014. október 10-e, 16
óráig kérheti átjelentkezését a
tartózkodási helye szerinti település kijelölt szavazókörébe, illetve
ug yanezen időpontig vonhatja
vissza ezirányú, már benyújtott
kérelmét.
Körmenden roma nemzetiségi
önkormányzati választás is lesz
október 12-én. Kérem, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok figyeljenek arra,
hogy a roma nemzetiségi önkormányzati választás a 8. sz. szavazókörben zajlik (Alsóberki sportöltöző). 
n DR. STEPICS ANITA

0 km-es Fordok
ismét kedvező
áron a Straussnál!
Eg y kedvező beszerzési lehetőség kapcsán ismét lehetőség
van a szombathelyi Strauss
Autószalonban magasabb kedvezményre Ford vásárlás során!
Az akció szerint szeptemberi forgalomba helyezés esetén
eg y Focus most 150.000 Forinttal alacsonyabb áron vihető el,
akár eg y héten belül az autószalonból! Hasonló kedvezmény érvényesíthető nég y Ford
Fiestára, eg y Ford C-MA X-ra
és eg y Ford Kugára, a haszong épjá r művek köz ü l ket tő
Rangerre és Transitra, eg y Fiesta Van-re.
Minden gépjármű 2014- es
modell, km-futásuk 0! Ha még
ennél is kedvezőbb áron szeretne eg y Fordhoz jutni, az autószalon széles tesztautó kínálatából választhat!

HVI VEZETŐ

Az ISS Facility Services Kft.

VAGYONŐRÖKET KERES

Körmendre, telephely őrzésére,
24/48 munkarendbe.
Elvárt a vagyonvédelem területén
szerzett gyakorlat, biztonsági
őr igazolvány megléte és tiszta
erkölcsi bizonyítvány.
Jelentkezni 2014. október 20-ig
önéletrajz küldésével lehet az
alábbi e-mail címen:
vagyonormunka14@gmail.com

Farkas Zsolt és Wappel Tamás szeretettel meghívják Önt egy tesztvezetésre, és bemutatják Önnek
ezen autóikat!

Bemutatótermünkben

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

LEGERO Hungária Kft.

Az ISS Facility Services Kft.

• Személygépkocsi • Tehergépkocsi
• Nehézpótkocsi • GKI
• Vállalkozói szaktanfolyamok
• OKJ-s gépkezelő
• Építő és anyagmozgatógép kezelője

Nézzen be hozzánk, megéri!

Másodosztályú termékek akciós áron!

Tisztelt Körmendi Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda (HVI) a
közelgő önkormányzati képviselők
és polgármester választásra, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására tekintettel
az alábbi tájékoztatást teszi közzé:
2014. október 12-én 3 db szavazólapot kapnak kézhez a választók,
mely szavazólapokon
1)
polgármester-jelöltekre
2)
egyéni választókerületi
képviselő-jelöltekre
3)
meg yei önkormányzati
listás jelöltekre szavazhatnak.
Kérjük a választópolgárokat,
hogy személyi okmányaik érvényességi idejét időben ellenőrizni
szíveskedjenek, mivel érvénytelen
okmánnyal a választáson részt venni nem tudnak. Személyazonosságuk igazolásához a lakcímkártya

kell!

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

minta-cipőbolt Körmenden!

Körmenden, a Bástya utcában új építésű lakások

ELADÓK

Lakásméretek
2

42-60m

195 000,- Ft/nm áron

Tel.:

(20) 9-738-737
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

A Mária úton

- Többekben felmerült a kérdés hogy
az Ady Endre utcai „Gyuszi-pályába”
egy átvágással le lehetett volna vezetni
a vizet…

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

Strauss Autószalon

- Szombatra virradó éjjel özönvízszerű, igen nagy mennyiségű eső zúdult le, s az északi övárok nem tudta
elvinni a csapadékvizet. A Hunyadi
és Somogyi utcai átereszek szűk keresztmetszetűnek bizonyultak, s az
övárok „visszadolgozott” a Hunyadi a
Diófa illetve Gárdonyi utca felé,- bekerítve az ott élőket. Délelőtt tíz órától
folyamatos volt a védekezés hogy ne
keletkezzenek károk a lakóházakban. Az ott és a környéken lakók, ba-

Tel.: 94/594-052 Tel./Fax: 94/594-053

minden szakma talál nálunk egy számára megfelelő modellt!

- Lehet-e már tudni, hogy mi okozta
a veszélyhelyzetet?

rátok, szomszédok, ismerősök, a katasztrófavédelem egységei, a rendészeti iskola vezetői, hallgatói Boros
László és Joó György és természetesen az önkormányzat összefogásának köszönhetően sikeresnek mondhatjuk az erőfeszítéseket. A védekezéshez szükséges eszközök pl. homok, homokzsákok rendelkezésre
álltak. Vasárnap hajnali 2 órát követően kezdődött el a lassú apadás. Szerencsére ezután már nem volt jelentős
csapadék-utánpótlás sem.
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Körmend, Szabadság tér 9.

24 hónapon belül teljesen új haszonjármű paletta!

Nemcsak a város déli, RábaCsörnöc –Pinka elárasztotta területeken támadott a víz, hanem régi Egyházasrádóci út körmendi bevezető szakaszán a Hunyadi út felöl is.
Czvitkovics Gyula alpolgármestert, az
érintett 4-es számú választókörzet
képviselőjét is kérdeztük a szeptember 13-i helyzetről.

hirdetés

KÖRMENDI HÍRADÓ

EzEn kívül 8 új Ford haszongépjármű!
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Farkas Zsolt Ford Haszongépjármű
specialista tájékoztatja Önt szívesen
a modellekről, árakról és
ﬁnanszírozási lehetőségekről!
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panoráma

KÖRMENDI HÍRADÓ

