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Aláírták szeptember 15-én az „Inter mo-
dális közlekedési rendszer fejlesztése a 
Szombathely-Szentgotthárd GYSEV vonal 
térségben” címû projekt támogatási 
szerzôdését Az uniós forrásból meg-
valósuló beruházás összköltsége 626 
millió forint, ebbôl pályázaton 532 millió 
forintot nyert a GYSEV Zrt.

Dávid Ilona, a részvénytársaság el-
nök-vezérigazgatója elmondta, hogy a 
többféle közlekedési eszközt és 
módot kombináló pályázat nemcsak 
a GYSEV életében jelent mérföldkövet, 
hanem reményei szerint az érintett 
kilenc település hétköznapjaiban 
is. „Minden fejlesztésünknek – így 
ennek a projektnek is – az a célja, 
hogy a GYSEV korszerûbb, az utasok 
igényeinek jobban megfelelô vasúti 
szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Az 
a szándékunk, hogy a beruházásaink 
végeztével a teljes GYSEV vonalon a 
jelenlegi 60-80 kilométerrôl 120 km/h-
ra emelkedjen a pálya sebessége, a 
menetidô csökkenjen. 

A jelenleg induló beruházás célja: a közös-
ségi közlekedés feltételeinek megteremtésén 
túl, a közösségi közlekedésben résztvevôk 
minôségi kiszolgálása, a közlekedési mó-
dok közötti átjárhatóság biztosítása. Fontos 
tényezôként kezeli a projekt az egyes állo-

másokon a lakosság közlekedési eszközei-
nek elhelyezését addig, amíg utasaink egy 
másik közlekedési eszközt vesznek igénybe. 
A projekt illeszkedik a fejlesztésbe bevont 
helységek fejlesztési stratégiájával, a Vasi 
Volán fejlesztési terveivel és nem utolsó sor-
ban az új kormányzati irányelvként megjelölt 
vasútfejlesztéssel is. A fejlesztésben érintett 
kilenc helység: Szombathely, Egyházas rádóc, 
Kör mend és Kör  mend-Hor vátnádalja, Rátót, 
Rönök, Balog unyom, Csá kány doroszló, 

Csörötnek, Szentgotthárd. A közösségi köz-
lekedés kezdeti lépéséhez kapcsolódó fej-
lesztésünk három nagy csoportba sorolható:
– Gépkocsi parkolók, kerékpártárolók, 

buszöblök, buszfordulók, buszvárók 
kialakítása a vasútállomások térségében,

– Körmenden egy intermodális közle-
kedési csomópont kialakítása, amely 
magába foglalja egy gyalogos aluljáró 
kiépítését, a vasútállomás várótermé-
nek felújításával közös volán-vasút 
menetjegypénztár, közös információs 
iroda és közös utas-tájékoztatás kiala-
kítását.

– Fontos kezdeti lépésnek tekintik a 
közösségi közlekedés kialakításához 
a régióra vonatkoztatott Közlekedési 

Szövetség elsô tanulmány tervének 
elkészítését, amely alapot kell, hogy 
biztosítson a régióban a közlekedés-
fejlesztés reformjára.

A fentiekhez hozzátartozik a kör-
mendi vasútállomáson kiépítendô 
Volán buszpályaudvar, amit konzor-
ciumban a Vasi Volán Zrt-vel építenek 
meg. Dávid Ilona hangsúlyozta, 
hogy a GYSEV partnereket talált az 
illetékes önkormányzatok és a Vasi 
Volán Zrt. vezetésében a feladatok 
végrehajtásához.

Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium közlekedési helyet-

tes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, 
hogy egy vasútbarát kormányt képviselt 
az ünnepségen, amely vissza akarja adni 
a vasúti közlekedésnek azt, amit az el-
múlt évek során, hibás döntések alapján 
elvettek tôle. 

Uniós támogatásból fejleszt a GYSEV Zrt.
Kiépül a vasútállomáson a buszpályaudvar is

Szeptember elsô hetében a Vas Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint a Burgenlandi Gazdasági Kamara 
munkatársai fehér asztalhoz invitálták 
Körmend és Németújvár (Güssing) turiz-
musban érdekelt képviselôit a körmendi 
Berki Csárdába. A két város turisztikai 
együttmûködésérôl szóló megbeszélés 
köszöntôjére Bebes István polgármester 
urat kérték fel.

A TOURIST NET koordinálásával 2007-2013 
között futó projekt célja a turizmus fejleszté-
se a határ mentén úgy, hogy kisebb, határon 
átnyúló együttmûködések létrejöttét támo-
gatják, közvetítô szerepet vállalnak a közös 
projektek létrejöttében, a kommunikáció 
erôsítésében. A két kamara által támogatott 
együttmû ködési törekvés Güssinggel igazá-
ból nyitott kapukat dönget, hisz Körmend 
évek óta több, kisebb-nagyobb közös pro-
jektet hozott már létre a szomszédos osztrák 
várossal, ahogy erre Bebes István is utalt a 
megnyitóban, valamint Gilbert Lang, Güssing 
alpolgármestere is, aki szintén részt vett a 
megbeszélésen. Mindkét városvezetô egyet-
értett abban, hogy a korkövetelménynek 

megfelelô minôséget, élményt kell biztosíta-
ni ahhoz, hogy turisztikailag versenyképesek 
legyünk, ez pedig csakis akkor lehetséges, ha 
együttmûködve kialakítunk egyfajta közös tu-
risztikai koncepciót, amiben azonban nem a 
két település politikusainak, városvezetôinek 
lesz elsôdleges szerepe, hanem a tele-
püléseken mûködô 
vállalkozásoknak, 
intézményeknek, 
közösségeknek, va-
gyis azoknak, akik a 
turizmusból élnek, 
abban dolgoznak. 

A TOURIST NET 
elôkészítette a prog-
ramot, s jelenleg, a 
megvalósítás szaka-
szában a két kama-
rával együttmûködve 
arra törekednek, hogy minél szélesebb körbôl 
találjanak partnereket a program megvalósítá-
sához. Tisztában vannak azzal, hogy olyan kor-
látokat kell leküzdeni, mint a konkurenciaharc, 
az idô- és forráshiány, a partnerségi tudat és 
az egyetértés hiánya, ugyanakkor szakmailag 
megalapozottnak tartják egy turisztikai hálózat 

kiépítését, ami növelni fogja a térség verseny-
képességét, új piacok kialakítását segíti elô.  

A güssingi és körmendi turisztikai irodák 
2009. óta együttmûködnek, ami már eleve 
egy jó alap a kapcsolatok erôsítéséhez, 
a két település vezetôi pedig szintén 
hosszú ideje közösen dolgoznak azon, 

hogy a Batthyány-
család méltó örö-
köseiként tovább 
erôsítsék, illetve 
bizonyos értelem-
ben feltámasz-
szák a két város 
együttmûködését. 
Ennek a program-
nak a megvaló-
sulásához sem 
pénzt, sem egyéb, 
ma oly sokszor 

emlegetett gazdasági eszközt nem kér a 
projektgazda. Csupán munkát, ötletet, nyi-
tottságot, vagyis korrekt partneri viszonyt, 
mindkét oldalról. S ahogy azt már oly sok-
szor láttuk, ilyen egyszerû dolgokból egé-
szen nagyszerû eredmények születhetnek, 
csakis rajtunk múlik!       Vörös Éva

Határtalan turizmus
Körmend és Németújvár együttmûködésének lehetôségei a turizmusban
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Ingyenes  
jogi tanácsadás

Ingyenes jogi, ügyvé-
di tanácsadás minden 
érdeklôdô számára az Álla-
mi Foglalkoztatási Szolgá-
lat megbízásából minden 
kedden 8 és 13 óra között 
a Körmendi Munkaügyi 
Központban (Körmend, 
Szabadság tér 5.), vala-
mint minden csütörtö-
kön 8 és 15 óra között a 
Szombathelyi Munkaügyi 
Központban (Szombathely, 
Hunyadi u. 45.) 2010. de-
cember 16-ig. 

A jogi tanácsadás ki -
terjed a munkavállalókat, 
munkakeresôket,  mun-
káltatókat, a kezdô és a 
már mûködô vállalkozókat 
érintô kérdésekre a munka-
jog, a munkaszerzôdések, 
vállalkozások indítása és 
mûködtetése, a gazdasá-
gi társaságok joga, a polgá-
ri jog, a szerzôdések joga, 
valamint az egyéb kapcso-
lódó jogterületek körében 
felmerülô kérdésekre. 

A  szo lgá l t a tá s  i r án t 
érdeklôdni a munkaügyi 
központok ügyfélszolgálatán 
lehet. 

Fórum a bûnmegelôzésrôl

Fórumot rendezett szeptember 16-án este a Bûnmegelôzési 
és Közbiztonsági Bizottság a Polgármesteri Hivatal nagy-
termében. A Körmendi Rendôrkapitánysággal és a Körmen-
di Polgárôr Egyesülettel közösen szervezett rendezvényen 
szakemberek tartottak elôadásokat.

A fórumon Szabó Ferenc alpolgármester, a bizottság elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Városunk polgármestere, Bebes István 
megnyitójában a kormányprogramra hivatkozva kijelentette, hogy 
fontos célkitûzés a közbiztonság megszilárdítása. Szerencsére Vas 
megyének és Körmendnek is jók a mutatói, de mindenképpen 
szükséges, hogy az emberek jobban figyeljenek egymásra, és 
jobban megbecsüljék az értékeiket. Jó lenne, hogy a város megma-

radjon az eddigi jó színvonalon. Szendrôdi Barnabás rendôrkapitány 
„Körmend bûnügyi helyzete – fiatalkorú bûnözés” címmel tartot-
ta meg elôadását, melyben beszélt arról, egy év alatt 1200-1300 
bûncselekmény válik ismertté a gyermekkorúak által elkövetettekkel 
együtt, de régebben ez a szám nagyobb volt. Leggyakoribb a vagyon 
elleni bûncselekmény, a garázdaság és a kábítószerrel való visszaélés. 
Ez utóbbi terjesztése és fogyasztása neuralgikus pont, teljesen meg-
szüntetni nem lehet, kezelhetô szinten kell tartani. Mindez évente 50-
60 elkövetôt érint. Rendszerint az alkoholfogyasztás következménye a 
garázdaság. A gépkocsi-feltörések és a besurranások is azt mutatják, 
hogy növelni kell a megelôzés szerepét, szükséges az együttmûködés 
erôsítése az iskolákkal, a gyámüggyel és a polgárôrséggel. A preven-
ció szempontjából nagyon fontos, hogy a lakosság idôben jelezze 
a gondokat a megfelelô helyen. Az öngyilkosságok is alighanem 
megelôzhetôk lennének egymásra figyeléssel. 

A családon belüli erôszak és a távoltartás témakörében dr. Nát-
kai Györgyi rendôr ôrnagy, a Vas megyei Rendôr-fôkapitányság 
bûn meg elô zé si osztályának vezetôje elmondta, hogy a családon 
belüli erôszak súlyos problémája a társadalomnak, és az ifjúkori 
bûnözés gyökere a családi háttérben keresendô. Egy jól mûködô 
jelzôrendszer sokat segíthetne, mert a rendôrség egyedül nem 
tudja megoldani ezt a kérdést. 2009-ben Vasban 342 bejelentés 
(Körmenden 67) volt, 216 esetben indult büntetôeljárás. Legtöbb a 
testi sértés, a garázdaság, illetve a kiskorúak veszélyeztetése, ami 
sokszor a zaklatás. Az elkövetôk 88%-a férfi, az okok az alkoholizáló 
életmódban és a megromlott házastársi kapcsolatban keresendôk. 
A távoltartást 2009. október 1-ig csak a bün tetôeljárásokban alkal-
mazhatták. Az ideiglenes megelôzô távoltartás Magyarországon a 
legrövidebb, mindössze 72 óra, míg más államokban minimum öt 
nap, és a volt házastársra, élettársra is vonatkozik. Vas megyében 
eddig 51 határozat született, tavaly Körmenden csak kettô. A 72 óra 
letelte után a bíróság jogosult a maximum 30 napos hosszabbításra. 

Molnár Sándor, a Körmendi Polgárôr Egyesület elnöke elôször a 
1996. január 26-i megalakulásuk elôzményeit idézte fel, majd arról 
számolt be, hogy az induló 12 fôs létszám mára 49 aktív és 8 pár-
toló tagra növekedett. 3500 óra az éves átlaguk, amit járôrözéssel, 
figyelô jelzôszolgálattal és rendezvények biztosításával töltenek. 
Közvetlen rádiókapcsolatban vannak a rendôrségi ügyelettel. 
Tagdíjat fizetnek, és alapismereti vizsgát is kell tenniük. Fokozott 
jogi védelem illeti meg ôket szolgálatellátásuk során. Nagyon jó a 
kapcsolatuk az önkormányzattal és a rendôrséggel.     CsT 

XV. Rába-Maraton

Szeptember 11-én, 
szomba ton  ôsz ies 
idôben rajtolt el a XV. 
Rába-Maraton. Voltak 
évek, amikor nagyon 
alacsony volt a vízál-
lás, idén ennek éppen 
az ellenkezôje, azaz 
magas vízállás várta a 
Rába szerelmeseit. Ezt 
bizonyítja a legjobb 
idô: 3 óra 54 perc. A 
szervezô, Bayou Bönhö 
Kenuklub mindenese, 
Somogyi László (Somo) 
értékelte röviden a 
sporteseményt. 

Mint elmondta, a 69 hajó 
és a 150 induló már jelzi, 
hogy azért 15 év alatt be-
járatódott a Rába-Maraton. 
Idén is eljöttek a régi cim-
borák, s természetesen új 
arcok is felbukkantak. Mo-
sonmagyaróvárról például 
14 éves korosztályúak, 
azaz ifjúsági csapat is ér-
kezett. Ôk párosban és ka-
jak egyesben is indultak. 
Érdekesség volt, hogy a 63 
éves Bécsben élô Varga 
Balázs és orosz felesége, 
Nyina vegyes kenuban 3. 
helyezést értek el úgy, 
hogy egy héttel ezelôtt a 
Moson-Maratonon indul-
tak. Fantasztikus a Rába, 
ez a vidék, a természet 
s a vízisport, így nem 
csoda, hogy ez vonzza 
a hajós embereket. A 
molnaszecsôdi malomnál 
az eredményhirdetés után 
bográcsolás, Zil-koncert 
várta vendégeinket, akik 
szer te  az  országból : 
Gyôrbôl, Kiskunlacházáról, 
Szigetszentmiklósról, Le-
ányfaluból, Békéscsabá-
ról, Budapestrôl érkeztek, 
hogy csak néhány helyet 
említsek. Idén is míves 
kézmûves ajándékokat 
adhattunk át díjakként, 
mely mázas italkészlet, 
illetve bôrdíszmû és bati-
kolt póló volt. Jövô szep-
temberben újra Rába-
Maraton!

Kéki

Ingyenes 
szûrôvizsgálatok 
Körmenden

Ezúton tájékoztatom a 
Tisztelt lakosságot, hogy 
2010. szeptember 25-én 
(szombaton) a Szombathe-
lyi Szív a Szívért Egyesület 
és Körmend Város Önkor-
mányzatának szervezésében 
ingyenes szûrôvizsgálatokra 
(testtömegindex, vérnyo-
más, vércukorszint és kolesz-
terinszint mérések) kerül sor 
Körmenden a Spar parkoló-
ban felállított sátorban. A 
vizsgálatokat 9.00 és 14.00 
óra között lehet igénybe 
venni. 

Gombásné Nardai Ibolya
jegyzôi feladatokkal 

megbízott
aljegyzô sk.
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Egy-egy ciklus végeztével illik visz-
szatekinteni az elvégzett munkára, 
a beígért, eltervezett feladatok telje-
sítésére. Bebes István polgármestert 
másodszor kérjük erre az összegzésre, 
2006 után és most 2010-ben is. 

– Végéhez közeledik négy éves 
önkormányzati megbízatásuk. Kérem, 
számoljon be, mit végeztek, milyen 
állapotban adják át a várost a következô 
képviselô-testületnek? 

– A romló gazdasági helyzet és az önkor-
mányzatok finanszírozásának megnyirbálá-
sa ellenére tartani tudtuk elképzeléseinket, 
és biztosítottuk a város mûködôképességét. 
Intézményeinket megôriztük, és az elnyert 
pályázatoknak köszönhetôen jelentôs 
fejlesztéseket is véghezvittünk. Nagy do-
log a mai világban, hogy 
megfelelô szinten tudtuk 
tartani a kiadások és a be-
vételek arányát, így stabil 
a város pénzügyi helyzete. 
Szorosabbra kellett ugyan 
húzni a nadrágszíjat, de 
mindent teljesítettünk, amit 
elterveztünk. A megnyug-
tató gazdálkodás mellett 
a törvényességben és a 
kötelezettségvállalásban 
is mindent rendben talál-
tak az ellenôrzô szervek, 
pedig volt jó néhány vizs-
gálat az Apeh, az Állam 
Számvevôszék és a Magyar 
Államkincstár részérôl. 

– Konkrétan mit tudnak 
felmutatni e négy év ered-
ményeként?

– Aki itt él a városban, 
maga tapasztalhatja a csatornázást, a 
szennyvízhálózat kiépülését, az intézmé-
nyek felújítását. Harminc felett van például 
a megújított utcák száma. Ezeket a fejlesz-
téseket fôként pályázati pénzekbôl tudtuk 
megvalósítani, nemrég 207 millió Ft-ot 
nyertünk belterületi utak fejlesztésére, a 
belváros megújítására 562 milliót, a vasút-
állomás fejlesztésére összesen 95 milliót, 
óvodai infrastruktúra- és szolgáltatásfej-
lesztésére 128 milliót, a kompetenciaalapú 
oktatásra 42 milliót, a Szociális Szolgáltató 
Központ fejlesztésére 59 milliót, és még 
legalább ekkora listát mondhatnék a 
nyertes pályázatokról, illetve az elbírálásra 
várókról is. Milliárdos nagyságrendû pályá-
zati pénzzel gazdagítottuk a várost, amely 
a nagyon tudatos pályázati munkának 
köszönhetô. Igyekeztünk minden terü-
leten adni a város lakóinak: a régi házak 
megújításában épp úgy segítettünk a pa-
nel-programon keresztül, mint mondjuk a 
hátrányos helyzetûek foglalkoztatásában. 
Igyekeztünk szisztematikusan dolgozni, 

melynek eredményeként reálissá vált a 
szennyvízhálózat teljes kiépítése, de em-
líthetném a folyamatosan bôvülô kerékpár-
úthálózatunkat is.

– A fôtér megújítása mindezek lát-
ványos példája most. Hova akarnak 
eljutni ezekkel a fejlesztésekkel, miért 
fontosak az ilyen jellegû beruházások 
Önöknek? 

– Valóban nagy fába vágtuk a fejszén-
ket: térségi központtá kívánunk válni. 
Ehhez azonban megfelelô környezetet 
kell teremtenünk, hisz a befektetôket 
így lehet idevonzani, és az itt élôknek is 
így tudunk igényes életteret biztosítani. 
Büszke vagyok e munkában vállalkozó-
inkra, akik mindig igyekeztek partnerek 
lenni a város fejlesztésében és a jó ügyek 
támogatásában. Most mi is nagyobb 

lehetôséget kaptunk a nyári törvény-
kezésnek köszönhetôen, hogy jobban 
forduljunk a kis- és középvállalkozóink-
nak felé. A kormány a megváltoztatott 
közbeszerzési eljárással lehetôvé tette, 
hogy helyzetbe hozzuk a helyi kis és 
középvállalkozásokat. A vasútfejlesztések 
kapcsán például három körmendi vállalko-
zást szeretnénk meghívni a közbeszerzési 
eljárásra. A gyorsforgalmi út és az elkerülô 
megépítésével, vasút villamosításával az 
ipari park is új lendületet kaphat. Ez azért 
lényeges, mert eddig a munkahelyek 
megôrzésére kellett koncentrálnunk, a 
kormányzati szemléletváltást követôen 
viszont a munkahelyteremtések kerülnek 
elôtérbe. Több tárgyalást folytattunk a 
Prevent Holdinggal, melynek eredménye-
ként augusztusban bejelentették, hogy az 
év végén beindítják a termelést az Eybl 
üzemcsarnokában. Az elsô ütemben 50 
fôt foglalkoztatnak, de a termelést folya-
matosan bôvíteni szeretnék már 2011-tôl. 
Ez 400 fô foglalkoztatását fogja jelenteni, 

valamint további 200 olyan munkahelyet, 
ami a cég tevékenységéhez kötôdik. 

– Mi az, amit nem tudtak megvalósíta-
ni, ami miatt hiányérzete van?

– Most egy nagyon átalakulóban lévô 
világban élünk, melyben újra kell gondolni 
a meg nem valósult feladatokat, és itt 
elsôsorban a kastélyra gondolok. Eddig egy 
nagyon profitorientált tervet kértek tôlünk, 
most viszont komplexebb, értékorientál-
tabb elvárásnak kell megfelelni majd, me-
lyet a magyar államot bevonva kell kialakí-
tani. Ezen a területen amiben elôre tudtunk 
lépni, azok az Interreg programokon belül 
történnek: a kastélypark vízutánpótlásának 
biztosítása már folyamatban van, a kastély 
múzeumi területeinek felújításához kap-
csolódó pályázatunk is jó úton halad. Az 
elmúlt kormány nem preferálta az elkerülô 

építését sem, de ez mára 
halaszhatatlanná vált.

– Mire a legbüszkébb 
ebbôl a négy évbôl?

– A szociális ellátórend-
szerünkre. Mégpedig azért, 
mert szerte az országban 
magára hagyta az állam 
az embereket, mi pedig 
összefogtunk, és megte-
remtettünk egy olyan in-
tegrált intézményt, melyre 
mindenki büszke lenne, 
még a nálunk jóval na-
gyobb városok is. Fontos, 
hogy ennek a területnek 
az értékei megmaradjanak, 
és a Szociális Szolgáltató 
Központ ellátottjai továbbra 
is kiemelt figyelmet kapja-
nak. Az elesettekkel való 
törôdés, az idôsekkel való 

gondoskodás mindig fontos kell, hogy 
legyen a városban. A másik, amit büszkén 
vállalok, a Gysev-vel való együttmûködés. 
Tíz éve dolgozom azon, hogy a térség-
ben meghatározó szerephez jusson a 
vasúttársaság: 1999-ben sikerült elérni, 
hogy átvegyék a Sopron-Szentgotthárd 
vonalat, melynek eredményeként komoly 
fejlesztések indultak el, most a zalalövôi 
szárnyvonal visszaállítása a fontos.   MJ

Térségi központtá kívánunk válni 
Bebes István polgármester beszámolója

Ismertetô

Az elkövetkezô oldalakon a 2010. 

október 3-ai önkormányzati válasz-

tás polgármester-jelöltjeinek és 

képviselô-jelöltjeinek a bemutat-

kozása, illetve a jelölô szervezetek 

ismertetôje olvasható.

A tervszerû közlekedésfejlesztés részét képezi a körmendi autóbusz-állomás  
áthelyezése, mely a Vasi Volán projektjén belül valósul meg. A támogatási szerzôdés 

aláírásán a fejlesztésben érdekelt képviselôk között Bebes István.
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„Ha elôre 
t e k i n t e k , 
m o s t  e g y 
o l yan  Kör -
mendet lá -
tok magam 
elôtt, amely 
élve a politi-
kai fordulat 
hozta hely-
zeti elônnyel, 
kiemelkedik 
a régióból, s 

betölti térségi 
központi szerepét. Két önkormányzati ciklus 
óta készítjük elô ezt a lépést, s úgy érzem, 
a hazai viszonyok most nekünk kedveznek. 
Ismerjék meg gondolatainkat, mondják el róla 
a véleményüket, hiszen csak együtt, Önökkel 
dönthetünk városunk sorsáról! Szavazzak bi-
zalmat ismét nekünk, hogy élni tudjunk azzal 
a páratlan lehetôséggel, ami most a város 
számára eljött! Hozzuk helyzetbe Körmendet” 
– ezekkel a szavakkal fordult a Tisztelt Válasz-
tópolgárokhoz Bebes István országgyûlési 
képviselô, leköszönô polgármester. 

A 2010-es önkormányzati választásokon 
a Fidesz-KDNP kipróbált, az önkormányzati 
munkában jártas, teherbíró, sokat tapasztalt 

és elhivatott képviselô-jelöltekbôl állította 
össze csapatát. Nem ismeretlenek a Tisztelt 
Választók elôtt, hiszen az elmúlt két ön-
kormányzati ciklusban is együtt dolgoztak 
mindannyiunk közös ügyeiért. 

A Tisztelt Választópolgárok már meg-
ismerhették Fidesz-KDNP jelöltjeinek 
programját, amit széleskörû társadalmi 
egyeztetés, a körmendiekkel való folya-
matos párbeszéd alapján alkottunk meg. 
Az önkormányzatiságban eltöltött több 
éves tapasztalat segítségével átgondolt, 
kivitelezhetô célokat tûztünk ki magunk 
elé, amelyeket együtt, Önökkel akarunk 
megvalósítani városunk jövôje érdekében. 

Emlékeztetôül, címszavakban: megtart-
juk a munkahelyeket és újakat teremtünk! 
Kiemelt célként kezeljük a fejlett egészség-
ügyi és szociális rendszerünk megtartását. 
Folytatjuk az infrastrukturális fejlesztéseket. 
Szorgalmazzuk a Batthyány-kastély felújítását 
állami szerepvállalással és a Batthyányak szel-
lemi örökségének megôrzését. Megôrizzük a 
városi közintézmények mûködôképességét, 
óvjuk kulturális, ifjúsági és civil értékeinket. 
Figyelmet fordítunk a közbiztonságra, kiemel-
ten kezeljük a városképet meghatározó tevé-
kenységeket. Törekszünk a még nyitottabb 
és egyszerûbb helyi közigazgatásra.

Mi nem engedtük meg magunknak azt a 
kényelmet, hogy a mások által kimunkált prog-
ramot a visszájára fordítva légbôl kapott hírek 
alapján ötleteljünk. Ez nem az ötletelés, ez 
már a megvalósítás idôszaka lesz. Programunk 
összhangban áll a kormányzati törekvésekkel, 
jelöltjeink egy oldalon állnak a kormányzati 
erôkkel. Ez garantálja számunkra, hogy azok 
a nagy ívû fejlesztések, amiket évek óta 
elôkészítünk, most megvalósulhatnak.

Most a Tisztelt Választópolgár kezében 
a döntés. Választási szövetségünk letette a 
Választó asztalára azokat a lehetôségeket, 
melyeknek köszönhetôen Körmend újra 
helyzetbe kerülhet. Ehhez kérjük a támo-
gatásukat! Mondjanak igent a Fidesz-KDNP 
jelöltek által felvázolt fejlôdési útra és ne-
met a gyûlöletkampányra!

Polgármester-jelöltünk: Bebes István
Képviselô-jelöltjeink: 1. sz. vk. Tóth 

Gábor; 2. sz. vk. Ferencz Gyula;  3. sz. vk. 
Geosics László; 4. sz. vk. Czvitkovics 
Gyula; 5. sz. vk. Szabó Ferenc;  6. sz. vk. 
Faragó Gábor; 7. sz. vk. Dr. Szabó Barna; 
8. sz. vk. Csák Tamás.

A Fidesz és KDNP Körmendi szervezete

Hozzuk helyzetbe Körmendet!

Bebes István  
polgármesterjelölt

"A Jobbik Ma-
gyarországért 
M o z g a l o m 
K ö r m e n d i 
Alapszerveze-
te 2007. szep-
tember 8-án 
alakult meg 
7 fôvel. 2010. 
szeptembe-
rére megkö-
zelíti a 30 fôt. 
Erôsíti, segíti 

munká já t  a 
számtalan szimpatizáns, támogató és aktivis-
ta. 2010. augusztus 20-án 16 fôvel megalakult 
az Ifjúsági Tagozat. Elnök Molnár Dániel. Az 
elmúlt három évben minden alkalommal 
megemlékezést tartunk június 4-én Trianonról, 
november 4-én az 1956-os forradalom leverésé-
nek napjáról. De ezen felül 2010-ben gyûjtést 
szerveztünk az árvízkárosultak javára. Az 
összegyûjtött adományt személyesen vittük el, 
és adtuk át Felsôzsolcán az ottani alapszervezet 
vezetôjének. A rakomány egy pótkocsis szerel-
vényre fért fel! Köszönjük. Az önkormányzati 
választásra felkészültünk, hiszen készen van 
a városi programunk, mely megtekinthetô a 
www.kormend.jobbik.hu oldalon. 

Minden körzetben állítottunk képviselô-
jelöltet és polgármester-jelöltet is. 

1. vk. Holecz Ferenc
2. vk. Tahin Tamás
3. vk. Bedôk Zsolt
4. vk. Takó Péter
5. vk. Auer Miklós, egyúttal polgár-

mesterjelölt is
6. vk. Simon Szandra 
7. vk. Molnár Dániel 
8. vk. G. Nagy Gábor. 

Óva intünk mindenkit, aki azt hiszi, hogy 
most tejben, vajban fürdô kánaán követke-
zik. Emlékezzünk! Csak akkor születhetnek 
nagy dolgok, amikor az országos és a helyi 
pártszínek megegyeznek? Ha ez igaz volna, 
Körmendet már rég nem kellene helyzetbe 
hozni! Az alapszervezet jelöltjei az eddig elért 
valós értékek mellett kötelezik el magukat. 
Szeretnénk, ha az önkormányzati választáskor 
nem pártokra, hanem személyekre szavazná-
nak. Úgy gondoljuk, a legfontosabbak egyike 
a valódi közrend és közbiztonság megterem-
tése, megszilárdítása, mely csupán csak akarat 
kérdése. Erre az alapra szívesen építkezik kis, 
közepes és nagyvállalat. Büszkék lehetünk 
az alap-és középfokú oktatásban-képzésben 
remekül helytálló pedagógusaink munkájára, 
eredményeikre, de mindez mégsem elég. 

Fôiskola, vagy egyetemi kar nélkül a kisvárosi 
lét, a szellemi élet szárnyaszegett." Az itt élôk se-
gítségével programunkat folyamatosan bôvítve 
szeretnék hasznára lenni Körmendnek. Hittel, 
szívvel, becsülettel városunkért! Szebb jövôt!

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Auer Miklós 
polgármesterjelölt
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P o l g á r -
mester - je -
löltünk Bán 
Mik lós ,  a 
MARC ci pô -
gyár meg-
szû néséig 
gazdasági 
veze tôként 
dolgozott, 
majd a Ba-
bati és Társa 
Kft-nél he-

lyezkedett el, 
mint termelésirányító és rendszergazda. 
Az önkormányzat munkájában már a 
harmadik ciklusban vesz részt. Elôször a 
Pénzügyi Bizottságban, az utóbbi nyolc 
évben pedig a Közbeszerzési Bizottság 
vezetôjeként dolgozott.

A „ kapitány” mellett a csapat to-
vábbi tagjai választókerületenként:
1. Németh Tamás, középiskolai tanár, 

önkormányzati képviselô
2. Mecsériné Doktor Rozália, a Kör-

mendi Kulturális Központ és Faludi 
Ferenc Könyvtár igazgatóhelyettese, 
önkormányzati képviselô

3. B á n  M i k l ó s ,  ô s  „ B a r t ó k o s ” 
képviselôként is indul

4. Meidlinger Miklós, volt határôr a 
kertvárosból

5. Kocsis István, építôipari cég kiren-
deltség vezetôje, önkormányzati 
képviselô

6. Egyed Gyula ,  igazgató, 16 éve 
képviselô a választók bizalmából

7. Krállerné Kovács Mária, nyugdíjas, 
Ô a fogyatékkal élôket is képviselné.

A jelöltek elsôdleges feladatuknak 
tekintik:
– a munkahelyek bôvítését,
– a 60 hektáros Ipari Park kihasznált-

ságának növelését,
– a 8-as elkerülôút mielôbbi megépí-

tését,
– az idegenforgalom fellendítését,
– az utak, járdák korszerûsítését,
– szennyvízcsatornák további építé-

sét, szükséges felújítását,
– a meglévô intézményrendszerünk 

mû kö désének korszerûsítését,
– a kórház mûködôképességét és fej-

lesztését támogató intézkedéseket,
– a közrend, közbiztonság erôsítését, 

meg lévô értékeink védelmét.

Az  MSZP  me -
g y e i  l i s t á j á n 
kaptak helyet a 
Körmenden és környékén élô, a tá-
gabb közösség képviseletét vállaló 
jelöltjeink: Bán Miklós, Kovács János, 
Dr. Stipkovits Ferenc, Egyed Gyula, 
Németh Tamás, Mecsériné Doktor 
Rozália, Déri Tibor.

Megválasztásuk esetén kiemelten 
kívánnak foglalkozni:
– Körmend kistérségi szerepének erô-

sí tésével,
– a megyei fenntartású itteni intézmé-

nyek érdekképviseletével,
– a kastély projekt támogatásával,
– a közlekedési folyosók városi érde-

keket szolgáló fejlesztésével,
– a települési önerô alap további 

mûköd te tésével.

Mindkét választáson számítunk bi-
zalmukra, melyet korrekt, a város és 
a megye érdekeit szolgáló munkával 
szeretnénk meghálálni.

 MSZP városi szervezete

Tapasztalt csapatot indít az MSZP

Bán Miklós 
polgármesterjelölt

A Pro KÖRMEND Városszépítô Egye-
sület még csak néhány éve szervezôdô 
civil kezdeményezés. A 2010. évi önkor-
mányzati választásokon fô célunk annak 
bemutatása, hogy igen is lehet – politikai 
nézetektôl függetlenül – közösen dol-
gozva eredményeket elérni városunk 
érdekében! Vannak közöttünk kétkezi 
munkások, értelmiségiek, humán illetve 
reál beállítottságúak. Ez a sokszínûség és 
a benne rejlô kompromisszumkészség 
város politikai szempontból egy óriási 
adu, hisz mindenkivel szót tudunk ér-
teni! Választási kampányunk célja az, 
hogy egyesületünk már elért eredmé-
nyeit bemutassuk, illetve szeretnénk a 
választópolgárokat beavatni azokba a 
terveinkbe, melyek megvalósításához 
megtisztelô szavazatukat kérjük! 

Bár vannak egyesületünk soraiban 
olyanok, akik sokat tettek az M8 elkerülô 
szakaszának elôkészítése vagy a Bat-
thyány-kastély rehabilitálása érdekében, 
mi mégis úgy gondoljuk, hogy ezek 
kormányzati feladatok, így ezeket nem 
tûztük önkormányzati programjaink 
zászlajára. Azt viszont fontosnak tartjuk, 
hogy ezeknek az ügyeknek a képvise-
letét ne hagyjuk gazdátlanul! Részben 

e miatt a Pro KÖRMEND Városszépítô 
Egyesület nem indít polgármester jelöl-
tet, részben pedig képzettsége, munka-
bírása, önkormányzati tapasztalatai miatt 
a 2010. évi önkormányzati választásokon 
a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjét – 
Bebes István urat kívánjuk támogatni. 

Önkormányzati programunknak három 
fô tengelye van. Legfontosabb célnak a 
munkahelyteremtést tartjuk. Úgy gondol-
juk, hogy megfelelô kereseteket biztosí-
tó cégek letelepedése nélkül nem csak 
a fiatal pályakezdôk fognak Körmendrôl 
elvándorolni, hanem mind azok, akik a 
munkájukkal, teljesítményükkel létreho-
zott értékekbôl szeretnének városunk-
ban nyugodt körülmények között élni. 
Másik célunk a Várkert sport-turisztikai 
célú hasznosítása. Erre a célra – egyesü-
leti kapcsolataink révén – a szakmai stáb 
készen áll. Harmadik fontos tengelyként 
pedig a családbarát várost – mely egy, 
mélyebb, tágabb de értelmezhetô fel-
adatkört – említenénk. 

A választási kampány ezen idôszakáig 
sok embert tudtunk meg szólítani. Támo-
gatói körünk, ismertségünk – a vissza-
jelzések alapján – egyértelmûen nôtt! 
Mi mindenképp azoknak az emberek-

nek a szava-
zataira szá-
mítunk, akik 
olyan országban szeretnének élni, ahol 
kiszámíthatók az alkotmányos és jogi 
keretek. Ezek a választópolgárok – akik 
támogatásukról biztosították egyesüle-
tünket – tisztában vannak vele, hogy 
a jövô kulcsa városunk fejlôdése, ver-
senyképessége. Tudják, ha nem sike-
rül versenyképes oktatást, tisztessége-
sen fizetô munkahelyeket, vonzó turiz-
must Körmendre hozni, menthetetlenül 
elszegényedünk. 

Ha úgy érzi, hogy Körmend vezeté-
sében szükség van egy összefogásra 
képes civil erôre, kérem támogassa 
jelöltjeinket! Köszönettel a Pro KÖR-
MEND Városszépítô Egyesület  képviselô-
jelöltjei:  1. vk.: Szép Zsolt;  2. vk.: 
Tompa László; 3. vk.: Galamb István; 
4. vk.: Cebe Zoltán; 5. vk.: Joó Gyula;  
6. vk.: Debreceni Tamás;  7. vk.: Nagy 
László; 8. vk.: Biczó Péter. 

Pro KÖRMEND
Városszépítô Egyesület

Képviselô-jelöltjei
www.prokormend.hu

Pro KÖRMEND – Civil összefogással Körmendért
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(x)

100% Körmend

Czafit Csaba  
polgármesterjelölt

A Rába-parti Fórum Egyesület 12 pontja  
az önkormányzati választásokra 

  1.  A kórház hosszú távú mûködtetése a térség településeinek anyagi hozzájárulásával.
  2.  A helyi vállalkozások valós érdekképviselete.
  3.  Olcsóbb, a tényleges költségekhez igazodó szennyvíz-hozzájárulás.
  4.  A pazarló beruházások, városi vagyonvesztések felülvizsgálata.
  5.  Települési részönkormányzat Horvát nádalján és Felsôber ki faluban.
  6.  Akarat a fiatalok itthontartására (munkahely, lakhatás).
  7.  Együttmûködés a történelmi egyházakkal.
  8.  A bujtatott politikai állások megszüntetése, átlátható önkormányzati mûködés.
  9.  Szociális-segély legyen közmunkához kötve, a szociális ellátórendszeren potyázók kiszûrése.
10.  A köztisztasági rendelet következetes, szigorú betartatása.
11.  Átlátható sportfinanszírozás, érdemi utánpótlás-nevelés, a tömegsport támogatása.
12.  A gyalázatosan alulfinanszírozott kulturális mûhelyeink VALÓS támogatása,

és még három:

– Érdemi városfejlesztés a kampányberuházások helyett.
– Látogatható és kedves Körmend, turisztikai együttmûködés az Ôrséggel.
– Ne keveredjen a politikáBa „bót”!

Válassza a  
Rába-parti Körmendet!

Képviselô-jelöltek

1. vk.  Köbli József
2. vk.  Landherr Péter
3. vk.  Ésik Tibor
4. vk.  Biró Attila 
5. vk.  Szabadi István
6. vk.  Czafit Csaba 
7. vk.  Tahin Zsolt
8. vk.  Kárnics Frerenc 
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Önkormányzati választás 
– 2010. október 3.
2010. október 3-án zajlanak a helyi önkormányzati választások, 
melynek jelöltállítási határideje lejárt. Összefoglalónkban 
minden Körmenden induló jelölt és jelölô szervezet szerepel. 

A választási törvény értelmében jelöltet ajánlani szeptember 3-ig 
lehetett, eddig az idôpontig kellett a jelölteket, illetve a megyei listákat 
bejelenteni az illetékes választási bizottságoknál. A kompenzációs lista 
és az azon szereplô jelöltek is szeptember 6-ig voltak bejelenthetôk.

A jelöltnek, jelölôszervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvé-
nyeket szeptember 6-ig meg kellett semmisíteniük, és az errôl ké-
szült jegyzôkönyvet három napon belül át kellett adni a választá-
si bizottságnak. 

A jelöltek, jelölôszervezetek szeptember 13-a után juthatnak hoz-
zá (díjfizetés ellenében) a névjegyzékben szereplô választópolgá rok 
adataihoz.

A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók szeptember 18-tól szep-
tember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer 
ingyenesen közlik a jelölô-szervezetek, továbbá a polgármester-jelöl-
tek politikai hirdetését. Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók 
pedig október 2-án közreadják annak a nyolc jelölô-szervezetnek a 
választási összefoglalóját, amelyek az országos összesítés szerint a 
legtöbb képviselô- és polgármester-jelöltet állították.

A választási kampány október 3-án 0 óráig tart, kampányt folytat-
ni október 3-án – a választás napján – 0 órától 19 óráig tilos. A vá-
lasztás eredményét október 4-ig kell megállapítani.

Körmenden a korábbi 10 helyett csak 8 egyéni körzet lesz, a kompen-
zációs listáról szerezhetô mandátumok száma pedig 7-rôl 3-ra csök-
ken. Ennek következtében átalakították a választási körzeteket. A ki-
jelölt 10 szavazókörrôl elôzô számunkban részletesen beszámoltunk. 

Még szinte itt vannak a nyári prog-
ramok utolsó hangfoszlányai, s már 
elôttünk az ôszi kínálat…

Az iskolakezdés hevében szinte fel sem 
tûnik, de már szeptember végét írjuk, s 
a kicsit melegebb „indián nyár” mellett 
sok, remek programot is várhatunk az 
elkövetkezô hónapokban. 

A KASZT már több, mint egy évtizede 
évrôl évre több sikeres bemutatóval ké-
szül a közönség szórakoztatására, az idei 
ôsz új darabja „A kripli”. A bemutatóra au-
gusztus végén került sor, és szeptember 
26-án ismét színpadra viszi a helyi társulat. 

Október 2-án a néptánc Körmenden 
meglehetôsen népes rajongó-táborát 
várják a Színházba a „Seniorok”, mûsoruk 
címe „Mindörökké tánc”. A Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes Közhasznú Kulturális 
Egyesületbôl kivált régi táncosok a tánc, 
az együttlét öröméért rendszeresen ösz-
szejárnak, régi mesterük, Antal László szakmai 
támogatásával, s most úgy érezték, itt az ideje 
önálló mûsorral is elôrukkolni. A 18.30-kor 
kezdôdô elôadásba két vendéget is hívott a 
csoport, egyrészt az Ungaresca Seniorokat, 
másrészt a Béri Balogh Ádám Táncegyüttest.

Október elején új klub nyitásának is 
örülhet a közönség, a volt „S-be” Étterem 

helyén Lokálpatrióta néven nyílik szórako-
zóhely. 1-én a Soulwave lemezbemutató 
estjével indul el remélhetôleg egy új siker-
történet, 2-án este pedig az Ocho Macho 
zenekar tagjai szolgálják fel az italokat.

Október 10-én 18 órától a komolyzene 
kedvelôit gyönyörködteti a körmendi szár-

mazású Horváth Róbert hegedûmûvész 
vonósnégyese, ez a rendezvény egyébként 
a Faludi Ferenc Könyvtár egész napos nyitva 
tartásának zárása lesz. Az országos „Könyves 
Vasárnap” helyi megmozdulása évrôl évre 
több könyvbarátot mozdít meg a színvonalas 
családi programokra, reméljük, idén is siker 
koronázza majd a könyvtárosok munkáját.

13-án A Világszép Nádszálkisasszony 
címû meseelôadással érkezik a Színházba 
a Nektár Színház, majd 17-én az árvízká-
rosultak megsegítésére adnak mûsort a 
körmendi civil szervezetek és csoportok. Az 
alulról jövô kezdeményezés Körmend Város 
Önkormányzatának támogatásával valósul 

meg, reméljük, az összefogás ereje 
ugyanolyan példaértékû lesz, amilyen a 
Vöröskereszt és más szervezetek nyári, 
hasonló célú gyûjtése is volt. 

Egy „Koncert kékben…” Ez a címe 
Rákász Gergely turnéjának, melynek 
Körmend is állomása lesz. Az érdekes 
látványkoncertre 14-én, 19 órától kerül 
sor az Evangélikus templomban.

A „Lokálpatriótában” október 15-én 
a Depresszió zenekar tagjai csapolják a 
sört, 16-án pedig Ed Philips ad mûsort. 
A fiatal mûvész Elvis imitátorként az 
Alterába Fesztivál egyik legnépszerûbb 
sztárja volt, bizonyára most is sikert arat.

A fenti kínálaton túl még sokan mások is 
színes programokkal várják a közönséget, 
a Körmendi Kulturális Központ Tourinform 
Irodájában részletes, naprakész informáci-
ót adnak az iroda munkatársai, illetve várják 
a szervezôktôl az elôzeteseket, hogy segít-
hessenek a népszerûsítésben.

Vörös Éva

Ôszikék
Új klub, Könyves Vasárnap, látványkoncert a templomban

Kocsis Tibor
Kocsis Tibornak hívnak,1963.jú-
nius 4-én születtem Körmenden. 
Általános iskolai tanulmányaimat 
Iváncon és Csákánydoroszlón 
végeztem. 1977-tôl az Orlay 
szakközépiskola tanulója vol-
tam. 1984-ben a Kereskedelmi 
Fôiskolán szereztem diplomát.
Nôs vagyok, két fiú édesapja. 
1984 óta a körmendi Áfész-nél 
dolgozom.
   Az önkormányzati választáso-

kon való indulásomat befolyásol-
ta, hogy nagyon jól ismerem a választókörzetet. 15 évig a 
208 lakásokban laktam. Jelenleg a Gizella királyné utcában 
élek. Ismerem az itt élô embereket, a területen felmerülô 
problémákat, megoldásra váró feladatokat.
   Az önkormányzati választáson független jelöltként indu-
lok, mivel pártállástól függetlenül szeretnék a városért és a 
7. számú választókörzetért dolgozni.
   Végigjártam a körzet utcáit, területeit száraz és esôs idôben 
egyaránt, tájékozódtam az itt élô emberek problémáiról és 
meghatároztam az elvégzendô feladatokat, amelyrôl tájékoz-
tatom a választópolgárokat.
   Megválasztásom esetén az eddigieknél személyesebb kap-
csolatot kívánok kialakítani az itt lakókkal.

Kocsis Tibor  
független jelölt

Független  
jelölt
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A Mátyás Király Utcai Óvoda udvarán egy 
korszerû, új hinta várta szeptemberben 
a kicsiket a Mátyás Ovi Alapítvány jóvol-
tából. Valamint egy óvónô szakvizsgára 
való felkészítése is megkezdôdött továb-
bi sikeres pályázatnak köszönhetôen.

A Mátyás Ovi Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke, Kôházyné Fasching Anikó óvónô 
számolt be arról, 
hogy az alapítvány 
az elôzô oktatá-
si, nevelési évben 
796 ezer forinttal 
gazdálkodhatott. 
Ebbôl az összegbôl 
fizették a tavalyi 
ôszvárón a Boglya 
együttes fellépé-
si díját, valamint 
több sikeres pályá-
zatot írtak. Így tud-
tak vásárolni egy laptopot, valamint egy ún. 
mini látványsütôt, amit az óvónôk bevihet-
nek a csoportszobákba, és ott a gyerekek-
kel együtt sütnek, fôleg adventkor, a farsan-
gi idôszakban és húsvétkor. 

A legnagyobb beruházás az a kétszemé-
lyes hinta volt, melyet a nyári szünetben ál-
lítottak fel a szakemberek. Erre laphintát, tá-
nyérhintát és Ayres-terápiás hintát is rá lehet 
szerelni, attól függôen, hogy milyen korú 
gyerekek használják (képünkön). Mindkét 
udvarra vásároltak egy-egy célba dobós já-
tékot. A tornaszobába négy új tornapad 

került. Még egy nagyobb összeg áll az ala-
pítvány rendelkezésére, melyet azért nem 
költöttek el, hogy újabb pályázatokon való 
részvétel önrészét tudják fedezni belôle. 

Már készülnek az alapítvány és a Szülôi 
Szervezet közös rendezvényére, a novem-
ber 20-án a Berki Csárdában megrendezendô 
bálra, ahol az idén is garantálják a jó han-
gulatot és nagyszerû szórakozást. Ezúton is 

köszönik a szülôk 
segítségét, erköl-
csi és anyagi támo-
gatását, valamint a 
tavalyi 419 ezer fo-
rintos bevételt. 

Az óvoda sike-
resen szerepelt 
a  2009-ben k i -
írt TÁMOP-3.1.5-
09/A-2 Pedagógus-
képzések (a pe-
dagógiai kultúra 

korszerûsítése, pedagógusok új szerepben) 
pályázaton. A projekt címe: „A gyermekin-
tézmények szakmai fejlesztése pedagógus 
szakvizsgára felkészítô program szerepe a 
pedagógusok magas szintû szakmai képzé-
sében, valamint óvodánk kiemelkedô szín-
vonalának biztosítása érdekében”. Ennek 
keretében a Mátyás Király Utcai Óvoda és 
Bölcsôde – Központi Óvoda egy óvónôjének 
szakvizsgára való felkészítése valósul meg 
2010. szeptember 1-tôl 2012. szeptember 
20-ig. A projekt összköltsége 3. 847 681 Ft, 
amit az EU 100%-osan támogat.    tm

Sikeres pályázatok a Mátyás oviban
Eszközfejlesztések és továbbképzés

 Augusztus 27-én délelôtt a Berki csár-
da nagytermében beszámolókkal zá-
rult a TÁMOP-3.1.4 körmendi oktatá-
si intézményeket érintô pályázata. A 
rendezvényen pedagógusok ismertet-
ték elvégzett projektjeiket. 

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 pályázat 
záró rendezvényén elôször Bebes István pol-
gármester, országgyûlési képviselô köszön-
tötte a megjelenteket a Berki csárda nagyter-
mében, majd elmondta, hogy nemcsak a Dr. 
Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagó-
giai Szakszolgálat épülete újul meg, hanem 
a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény felújítására is be-
nyújtották a pályázatot. Bár a TÁMOP-os pályá-
zat befejezôdött, az ott elsajátítottakat a to-
vábbiakban a mindennapok során hasznosíta-
ni kell. Ezután Farkas Tiborné oktatási és kul-
turális referens beszélt arról, hogy a pályázat-
ban a két intézményben összesen 32 pedagó-
gus, valamint 259 óvodás és iskolás vett részt 
a múlt tanévben. (A pályázattal és a hozzá kap-

csolódó kompetencia alapú oktatással elôzô 
számunkban foglalkoztunk részletesen.) 

A rendezvény második részében az érin-
tett óvoda és iskola egy-egy pedagógusa szá-
molt be az intézményükben lebonyolított 
témahétrôl és a megvalósult projektekrôl. A 
Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógi-
ai Szakszolgálat ötnapos témahete a szürettel 
foglalkozott, míg a projekt az egészségneve-
léshez kapcsolódott. tagóvodájukban, a Dienes 
Lajos Utcai Óvodában a család volt a fô téma 
a kijelölt héten, és ezt az adventi készülôdés 
projektje egészítette ki. A Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskolában tavasszal a „Szent György téma-
hét” zajlott a farsangi projekt után. Tagiskolá-
juk, a Zeneiskola témahete a „Reneszánsz tánc-
zene megszólaltatása XXI. századi hangszere-
ken” címet viselte, a projektjükkel zongorakí-
séretes és kamarazenei mûvek hangversenyen 
való bemutatására készültek fel. 

Az összejövetelen dr. Padányi Zsoltné közok-
tatási szakértô, a pályázat folyamat-szaktanács-
adója is méltatta az eredményesen elvégzett 
munkát, és sok sikert kívánt a folytatáshoz. CsT

Sikeres volt a TÁMOP-pályázat
Most a „Kölcsey” felújítására pályáznak

Nyertes  
pályázatok
A Nemzeti Civil Alaphoz beadott pá-
lyázatokból a körmendi civil szerveze-
tek több mint 2 millió Ft-ot nyertek el. 

Amikor a Körmendi Kulturális Központ 
2009-ben elôször ajánlotta fel a helyi ci-
vil szervezeteknek, hogy segít pályázata-
ik beadásában, az alap-ideológiát átgon-
dolt, fontos pillérekre építette.

Az elgondolás alapjául a Közmû-
velôdési Törvény szolgált, ami a városi 
feladatellátó intézmények egyik felada-
taként jelöli meg a közösségek, civil 
szervezetek támogatását. A másik, ha-
sonlóan fontos pillér az a gondolat volt, 
hogy egy mûvelôdési ház leglátványo-
sabb feladata ugyan a programszerve-
zés, ám legfôbb, s legnehezebb cél-
ja mégsem ez, hanem a közösségfej-
lesztés, a szakmai és koordinációs fel-
adatok ellátása úgy, hogy az igényeket 
egyrészt kiszolgálja, másrészt formálja. 
A civil szervezetek forrásteremtéséhez 
való hozzájárulás tehát közvetetten azt 
a célt szolgálta, hogy erôs civil szerve-
zetek hozzanak létre erôs programokat 
úgy, hogy az intézménnyel való folya-
matos kommunikáció révén a városban 
élôknek egységes, ugyanakkor sokszínû 
közmûvelôdési és kulturális palettát tud-
junk szolgáltatni. 

Civilnek lenni különleges, már-már 
kegyelmi állapot a mai világban, hisz 
egy-egy szervezet tagjai azért mûködnek 
együtt, mert szeretnek valamit együtt 
csinálni, és megengedhetik maguknak, 
hogy ne valami ellen, hanem valami-
ért, valaminek a felépítéséért áldozza-
nak pénzt, idôt, energiát, függetlenül 
politikától, intrikáktól, hatalmi harcok-
tól… ha a kép nem is mindig ilyen ide-
ális, igyekszik erre törekedni mindenki, 
aki önálló jogi formát vállalva civil szer-
vezetet hoz létre. 

A 2010-es NCA mûködési pályázaton 
megközelítôleg 1 millió forintot nyer-
tek a körmendi civilek, félmillió forin-
tot kapott egy civil szervezet arra, hogy 
erôsítse a társadalomban betöltött köz-
hasznú szerepét, és másik félmilliót arra, 
hogy multimédiás anyagot hozzon létre 
abból a célból, hogy bemutasson vala-
mit, ami a mûködési területén élôknek 
fontos és hasznos.

Egy pályázatot megírni, sôt, megnyer-
ni csupán egy út elsô lépése, s még csak 
nem is a legnehezebb. A pályázatban le-
írtakat megvalósítani, s a program végén 
elszámolni… Ez az, ami igazán fontos, és 
nehéz feladat. Sok sikert kívánunk hoz-
zá a körmendi civileknek!

Vörös Éva
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Magyarországon a 6 hónapos babák 
fele kap anyatejet, bár elvileg a nôk 
98 százaléka képes a szoptatásra. Van 
tehát még mit tenni. S tesznek is azok 
az anyukák, akik ennek érdekében 
rendszeresen programot szerveznek 
Körmenden.

Augusztusban 
már sok helyütt 
volt megmozdulás 
ország- és világ-
szerte a szoptatá-
sért. Körmenden 
kicsit késôbb, ok-
tóber 13-án 10 óra-
kor Schneiderné 
Diószegi Eszter 
pszichológus és 
IBCLC laktációs ta-
nácsadó lesz a vendég a mûvelôdési ház-
ban, aki az elmélet mellett a gyakorlatban 
is megtapasztalhatta a szoptatással járó 
sokszínûséget, nehézségeket és szépsé-
geket: négy gyermeke van.

A nôk 98 százaléka képes a szoptatás-
ra, mégis csak a babák fele jut anyatejhez. 
Hogy miért van ez így? El lehet gondolkod-
ni, és sok okot, valós(!) okot lehet találni. 

A sikeres szoptatáshoz három alapvetô 
dolog együttesen szükséges. Az anya elha-

tározása, a környezet támogatása és a he-
lyes információ.

A szülés után, a szoptatás kezdetén az anyák 
sajátos helyzetben lehetnek: támogatásra, elfo-
gadásra, megértésre, segítségre szorulhatnak. 
Ebben a férj, a család, a barátok sokat segíthet-

nek. A "mindenki tud 
szoptatni, aki akar" ki-
jelentések, a tápszer-
reklámok a kórházak-
ban, rendelôkben, 
úton-útfélen, a baba 
teáztatása, a fáradt-
ság stb. mind-mind 
nehezítô tényezôk. 
Ráadásul az elôzô 
generáció teljesen 
más tanácsokat ka-
pott annak idején, 
sajnos a tudomány 

és a gyakorlat mai álláspontja szerint rosszul! 
A veszélyes ebben az, hogy ezeket a sokszor 
káros tanácsokat adják tovább.

A hely szûke miatt néhány téma, ami 
szóba kerülhet szerdán, – ha a közönség 
is úgy akarja. Miért fontos, hogy a születés 
pillanatától csak és kizárólag anyatejet 
kapjanak a babák? Tényleg a hasa fáj? Ha 
kevésnek találtatik az anyatej? Miért csak a 
6. hónap után kezdjük el a hozzátáplálást? 
Mikor alussza át az éjszakát, és "tanítsuk"-e 

erre? Elválasztás vagy elválasztódás? Ha 
nem sikerül a szoptatás...?

Kívánjuk minden anyának és babának, 
hogy ezt a magával ragadó, szavakba önt-
hetetlen élményt élhesse meg! Ha mégse 
sikerülne, jó szem elôtt tartani, hogy a jó 
anya-gyerek kapcsolat nem a szoptatáson 
múlik. Szeretettel várunk mindenkit: anyu-
kákat, apukákat, nagymamákat egyaránt! 

Fentôs

Szoptatni jó!
Csak a babák fele jut anyatejhez

A szoptatás jó a babának, 
mert
– optimális a tápanyagösszetétel,
– véd az akut és krónikus betegségek-

kel szemben,
– gyulladásgátló hatású,
– az anyatej fajazonos fehérjét tar-

talmaz,
– segíti a kötôdést, a szocializációt.

A szoptatás jó az anyának, 
mert

– ritkábban fordul elô csontritkulás, 
mellrák, petefészekrák,

– csökkenti a vasveszteséget, a diabé-
tesz kockázatát,

– az oxitocin befolyásolja az anyai vi-
selkedést (türelem, a gyerekre han-
golódás, monotonitás tûrése),

– a nô önbizalmát, testtudatát erôsíti,
– mindig kéznél van és nem kell se 

melegíteni, se mosogatni utána !

MEGHÍVÓ!
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
Millenniumi Alapítványa Gyermekekért 

szeretettel meghívja Önt családjával, ismerôseivel együtt 
borkóstolással egybekötött

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYÉRE,

melyre 2010. október 16-án, 1830-tól 
a Berki Csárdában kerül sor. 

A rendezvény védnöke:  
Gróf Batthyány László

A zenérôl  
Németh László és Szakály Annamária („BABI”) gondoskodik.

Sztárvendég: ED PHILIPS
A belépôjegy ára: 4200 Ft, 

mely tartalmazza a vacsora árát, borkóstolást, és a mûsorokat.

Belépô- és támogatójegyek  
a következô címen és telefonszámokon igényelhetôk:

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda: 94/594-313
Czirjákné Varga Rita : 06 70 310 33 17

 Esztergályosné Tóth Andrea: 06 20 520 37 31
Dienesné Takács Ilona óvodapedagógusoknál.

A bál teljes bevételét a gyermekek javára fordítjuk.

Alapítványunk számlaszáma: 72300114-10044551

  Tóth Zoltán  Rózsás Ágota
 Alapítvány elnöke  Intézményvezetô

A Körmendi DMTE 
9900 Körmend Sport u. 1.  

         http://kezilabda.kormend.hu/

Tisztelt Szülôk és 
Kislányok!

Szeretnék kézilabdázni? Gyere kézilabdázni! Ha 
megtetszik, bármikor jelentkezhetsz! 

   Körmenden a mozogni vágyó lányok részére 
sportolási lehetôség – szervezett keretek között – nem nagyon 
található. Egyesületünkben 100 körüli a sportolók száma.

Már az elsô osztályosok is játszhatják – szivacslabdával – egy ki-
csinyített pályán!

Várjuk jelentkezéseteket, ha 1. 2. 3. 4. 5. vagy 6. osztályos 
vagy. Nem baj, ha már jártál és újra akarod kezdeni. Ez egy jó tár-
saság, légy Te is tagja, sok-sok mérkôzés, torna, kirándulás vár rád.

Már 2001 és 2004 között született lányok is játszhatják – szivacs-
labdával – egy kicsi, 10X20 méteres pályán, 3 játékossal és egy ka-
pussal. Az edzéseken a labdával történô mozgások gyakorlása jelen-
ti a fô feladatot, amit szivacskézilabdával végeznek a lányok. Nem 
kell félni, hogy a labda eltöri az ujjadat, mivel szivacsból van, ami 
még pattogni is tud. 

Az év bármely szakában bekapcsolódhattok az edzésmunkába, be-
iratkozhattok kézilabdázni. Az egyesületi tagdíj 1500 Ft/hó.
Edzésidôpontok szeptembertôl:
•2001-2004-as korosztálynak: /edzôk: Faragó András, Farkas Andrea/ 

– hétfô 16.00–17.00-ig Rázsó Szakközépiskola tornatermében
– szerda 16.00–17.00-ig

•1998-2000-es korosztálynak: /edzôk: Kalamárné Tahin Krisztina, 
    Mesterházi László/

– kedd 16.30–18.00-ig /HÔR/ Rendészeti Szakközépiskola
– péntek 16.30–18.00-ig

Jelentkezés: az edzéseken vagy telefonon
2001-2004-es korosztály: Faragó András 30/273-0645, 20/27-27-559, 
1998-2000-es korosztály: Kalamárné Tahin Krisztina 20/373-0250 
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Apróhirdetés
• 552 m2 területû kiskert gyümölcsfákkal eladó. Érdeklôdni 17 

óra után:  06/30/405-9104.

• Körmenden, a Rákóczi úton 4. emeleti, 55 m2-es lakás, valamint 
családi ház eladó a Bem József utcában. Érd.: 06/30/512-6609.

Megjelenik havonta, térítésmentesen  5000 példányban. Felelõs szerkesztõ: Mayer Judit (mayer.j@t-online.hu) • Munkatársak: Csihar Tamás, Ké-
kesi István Gábor, Takács Marietta • Fotó: Jámbori Tamás • Szerkesztõség: 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 20/4710 883 E-mail: 
kormendi.hirado@kormend.hu • Felelõs kiadó: Mayer Judit • Nyomda: Yeloprint • ISSN 1589-6285

Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
szept. 26. 19 h Batthyány-kastély – Színház

Martin McDonagh: A kripli
A Körmendi Kastélyszínház Társulat elôadása
Rendezô: Mihály Péter
Belépôjegy: 800,-Ft és 500,-Ft

szept. 28 
– okt. 3.

Batthyány-kastély – Istálló
Díszállat és ásványbörze naponta 9-tôl 18 óráig
Belépôjegy: 500,-Ft 400,-Ft 200,-Ft

okt. 1. 15 h Batthyány-kastély – Színház
Idôsek napja – Vk. Nyugdíjas klub
Az idôseket köszönti: Bebes István polgármester

okt. 2. 16 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Nemzetközi modell- és makettkiállítás
A megjelenteket köszönti: Bana Tibor országgyûlési 
képviselô. A kiállítást megnyitja: Auer Miklós a kör-
mendi klub elnöke

okt. 2. 18.30 h Batthyány-kastély – Színház
„Mindörökké tánc” – a Béri Balogh Ádám Tánc-
együttes Senior csoportjának mûsora. 
Koreográfus: Antal László. 
Zenél a Ráspoly együttes
Fellépô vendégek: Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, 
Ungaresca Senior
Belépôjegy elôvételben 800,-Ft (Kiss Barkácsbolt) 
helyszínen az elôadás elôtt: 1.000,-Ft (Színház)

okt. 6. 18 h Rázsó Imre SzKI elôtti tér (Körmend, Rákóczi u. 2.)
Aradi vértanúk napja – városi ünnepség

okt. 10. 18 h Batthyány-kastély –Színház
Horváth Róbert hegedûmûvész és vonósné-
gyesének koncertje az Erkel-év jegyében, a 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0028 pályázat keretében, a 
Faludi Ferenc Könyvtár rendezésében

okt. 13. 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
A Világszép Nádszálkisasszony – a Nektár Színház 
elôadása
Belépôjegy: 700,-Ft

okt. 17. 17 h Batthyány-kastély – Színház
Civilek az árvízkárosultakért
Jótékonysági mûsor körmendi civil szervezetek és 
csoportok közremûködésével

okt. 22. 19 h Batthyány-kastély – Színház
Szirmai-Bakonyi-Gábor: Mágnás Miska – nagyoperett
Szereplôk: Nemcsák Károly, Kovács Zsuzsa, Bozsó 
József, Marik Péter, Benkóczy Zoltán…
Közremûködik:Budapesti Operettszínház tánckara és a 
Szemiramisz Kamarazenekar, vezényel: Félix Györgyi, 
Rendezte: Kovács Zsuzsa
Belépôjegy: 2.800,-Ft

okt. 23. Hôsök tere – Szabadságharcosok kopjafája
Nemzeti ünnep. Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 54. évfordulója – városi ünnepség

Kiállítások
szept. 3–25. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

Vitáris József festômûvész–tanár
szept. 17–okt. 8. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

Hagymás István fotómûvész
okt. 2–29. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

Nemzetközi modell- és makett kiállítás

Információ, jegyelôvétel: 
Körmendi Kulturális Központ,  

Batthyány-kastély, a színház elôcsarnoka. Telefon: 410-132  
Tourinform Iroda, Körmend. Telefon: 410-107

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 10–16 h   
szeptember 15-ig  szombat 10–14 h

A kiállítások megtekinthetôk: hétfô–péntek 10–16 h   
szeptember 15-ig szombat 10–14 h

www.kormend.hu

Programajánló

Augusztus 21-én a körmendi kosárcsapat drukkerei, a Red 
Devils Egyesület tartotta immár 3. sport és kulturális napját. 
Kártyajátékok, tenisz, teke, kosárlabda és fôzôversenyen 
bizonyíthatták tudásukat a résztvevôk, este koncertek vár-
ták a közönséget. A rendezvény bevételét a körmendi ko-
sárlabda jövôjét megalapozó utánpótlásbázis támogatására 
fordítják. Oláh Gergely alelnök összegezte a történteket.

– Immár 3. alkalommal tartottuk meg sport és kulturális napunkat. 
Valóban rengeteg munka elôzte meg, sokan dolgoztunk azért, hogy 
tüske nélkül, jó hangulatban eltöltött, sikeres, emlékezetes napot 
tudjunk produkálni. Idén az idôjárás is kedvezett a programok 
megvalósításában. Aggodalomra a csapatunk nevezési problémái 
adtak okot, de a vezetôk megnyugtatták a drukkereket. (Ez azóta 
rendezôdött, elfogadták a felsôházi nevezést, s úgy tûnik a csapat 
kerete is összeáll.) A mûsorvezetést Hege vállalta. A mérkôzéseket 
tudósító Ferencz Krisztián most is készített interjúkat.

Az eredményekrôl szólva: tekében Dévai Tivadar bizonyult a 
legjobbnak –, ugyanitt csapatban a Lacikáék csapata végzett az elsô 
helyen. Pókerben Klement Balázs bánt a legjobban a zsetonokkal. 
A fôzôverseny elsô helyezéséért járó oklevelet Trummer Rudolf és 
Fodor Gergely vehette át. A salakon a tûzô napsütésnek és az ellen-
feleknek leginkább Horváth Csaba állt ellen, így az ô nyakába került 
a teniszverseny aranyérme. A Józsa-Ép Kft Streetball-bajnokságban 

címvédésnek lehettünk tanúi: a döntôben szinte végig vezetô Tatu 
újra felállhatott a képzeletbeli dobogó legfelsô fokára. A népszerû 
snapszer-bajnokság gyôztese pedig Mihály István lett. 

A szurkolói egyesület mindig figyelmet fordított a körmendi 
kosárlabda jövôjére: az Érsek István által vezetett utánpótlásbá-
zis támogatására fordítjuk azt az összeget, amihez az ebben az 
évben is sorra került tombolákból, támogatásokból, pályázatok-
ból, belépôkbôl juthattunk. Örömmel mondhatom, százezres 
nagyságrendû pénz folyt be a rendezvénybôl. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani a sok felajánlónak. A fônyeremény Németh 
István tavalyi, körmendi meze volt, amelyet az egyesület elôzô 
vezetôje nyert el. Éppen csak annyira gyanús a sorsolás, hogy azért 
még elhisszük a tisztaságát. 

Este az Ossian elôtt még néhány zenekar megmutatta magát, 
akik közül a Csillagösvényre voltak a legtöbben kíváncsiak. Aztán 
elkezdte az ország egyik legismertebb heavy-metal zenekara a kö-
zel másfélórás mûsorát: Paksi Endre a legismertebb számok közül 
válogatott dalokkal tette próbára a hangtechnikát és a közönséget. 
A program zárásaként ismét a körmendi amatôr zenekaroké lett a 
színpad, akik megadták az alaphangot az éjszakába nyúló mulato-
záshoz. Azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, minden igényt 
kielégített a 3. Red Devils Sport és Kulturális Nap, és a Körmend-
szurkolók újra jó idôben, jó helyen találkozhattak.       Kéki

Szurkolók az utánpótlásért
Sikeres Red Devils Nap a Rába-parton


