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Közügy

A szennyvízcsatorna-építés közben ér-
tékes leletekre bukkantak a Berzsenyi
utca, Mónus Illés utca keresztezõdésé-
nek folytatásánál, az Andorka-tanya elõt-
ti területen. A régészek tudtak a 15. szá-
zadi malom létezésérõl, így azonnal el-
kezdték a feltárást a Vas Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága munkatársai. Dr. Sik-
lósi Gyula régészprofesszort, az ásatások
vezetõjét kérdeztük a fejleményekrõl.

A szennyvízelvezetõ gödrének ásásakor a
markológép éppen „telibe kapta” az egykori
malom egyik falát – kezdi a tájékoztatást a
szakember. Körmenden több malom is mûkö-
dött egykoron. Az uradalmi malom viszontag-
ságos életét jól nyomon követhetjük a járószin-
teket szemlélve. A régi térképek tanúsága sze-
rint 1499-ben már állt itt a malom. Több tûz-
vész és árvíz pusztította el, majd újraépítették,

Ötszáz éves, szenzációs leletek
Középkori malom feltárása a Rába-parton

mindaddig, míg a szabályozás nélküli folyó
építõ-, ez esetben romboló munkája nyomán
elveszítette funkcióját az építmény. A gabona-
õrlés 1820 táján szûnt itt meg, egy ideig raktár-
ként funkcionált, majd huszárlaktanyaként. Az
1979-es térképek már nem jelölik. A Berzsenyi
utca végén a molnár háza viszont ma is áll.
Mivel környékünkön kõ nem található, a mal-
mot téglából építették, gerendavázas alapok-
ra. A mocsaras vidéken ezt a módszert alkal-
mazták a XV-XVI-XVII. században. A megtalált
gerendákból mintát küldtünk Budapestre, – et-
tõl azt remélik a szakemberek, hogy pontosan
kiderül a malom létesítésének ideje.

Dr. Siklósi Gyula tájékoztatójában elmond-
ta: – Ez egy nagyméretû feltárás, ehhez hason-
ló csak a tatai „Czifra” malom volt. A kutatás
után nagyszerû romkert jellegû bemutatóhellyé
válhatna a terület, jelesül támogatva a város
turisztikai célkitûzéseinek megvalósulását, itt

a Rába-parton. A feltárási munkák után elké-
szítjük a dokumentációkat, s egyelõre betemet-
jük az árkokat. Az elõkerült leleteket a tervek
szerint bemutatjuk a helyi múzeumban. Fon-
tos adalék még: biztos, hogy az õskorban már
éltek itt emberek, hiszen bronzkori leletek ta-
núsítják ezt – zárta gondolatait az ásatás ve-
zetõje.                                                       Kéki

Vége a 2006–2007-es férfi kosárlab-
da-bajnokságnak. A Körmend, csakúgy,
mint a kupában az elõkelõ második he-
lyet, azaz ezüstérmet szerzett. Szenzá-
ciós eredmény ez, hiszen játékosok jöt-
tek, mentek, kulcsjátékosok sérültek
sorra, és ráadásul anyagi gondokkal küz-
dött a klub. Az ünneplésre nincs idõ, a
financiális problémák miatt a jövõ, azaz
a lét a tét. A csapat legendás szurkoló-
táborát személyesen Bebes István pol-
gármester, a klubot irányító ideiglenes
ügyvivõi testület tagja hív-
ta szurkolói ankétra június
12-én, kedden a színház elõ-
csarnokába.

A tények
A zsúfolásig megtelt színház

aulában a háromtagú ideigle-
nes ügyvivõi testület tagjai:
Bebes István, Zsebe Ferenc, és
Landher Attila tájékoztatta a
megjelenteket.

Az APEH felé fennálló 10
milió forintos elmaradás, illet-
ve a játékosok, az edzõk, és a
beszállítók felé körülbelüli 40 millió forintos
tartozás 50 millió forintot tesz ki. Ennek kifi-
zetése, átütemezése a legfontosabb feladat.
Ebben a mikrokörnyezetben szinte lehetet-
lennek tûnik fenntartani a jelenlegi anyagi
elvárásokat, gondoljunk csak a körmendi cé-
gek gazdasági erejére, illetve arra, hogy a
jelenlegi szponzori kör lehetõségei korláto-
zottak. A mûködéshez újabb 60-70 millióra

lenne szükség, így 120 millió forintot kell elõ-
teremteni.

Válságkezelés összefogással
Új alapokra kívánják helyezni a körmendi

kosárlabdát, rendezett, átlátható tulajdonvi-
szonyokkal. Olyan menedzsmentet kell létre-
hozni, amely gazdasági szakemberekbõl áll.
Csak így lehet komolyan tárgyalni. Ehhez az
egyik alapfeltétel a profi csapat és az után-
pótlásképzés szétválasztása. A másik a bevé-
teli források növelése. Lehetséges módsze-

rek: szurkolói klub létrehozása az egyesülettõl
függetlenül. Több bérleteladás, elkerülhetet-
len áremeléssel (esetleg részletfizetési könnyí-
téssel, pl.: augusztus 15. és október 15-i ha-
táridõvel). Beléptetõ rendszer fontossága a blic-
celõk kiszûrésével. S a legfontosabb: összefo-
gás, segítõkészség és türelem. Ahol lehet spó-
rolni kell (pl. Csák Tamás munkahely mellett
társadalmi munkában fog segíteni ezután).

Játékoskeret
Ferencz Csa-

ba, Vavra Péter,
Fodor Gergely,
és Trummer Ru-
dolf már aláírta
szerzõdését. Tár-
gyalás folyik
Samir Mujano-
viccsal, Kutasi
Gergellyel, Fodor Mártonnal (õ külföldi aján-
lattal is bír). Lehetõség szerint, az anyagiak
függvényében egy idegenlégiós igazolása
(orvosi szakvélemény szerint Leslie teljesen
felépül, de már érdeklõdnek utána Ausztriá-
ból). Célkitûzés a saját nevelésû magyar játé-
kosok megtartása, utánpótlás az ifi csapat-
ból. Vezetõedzõi posztról konkrétum nem
hangzott el, de Zsebe Ferenc nem titkolt esé-
lyes.

A szurkolók természetesen kérdéseket is fel-
tettek. Sabáli Balázs szakmai munkáját elis-
merték, ezért is hívták Paksra. A jó ajánlattal
élt, remények szerint még fog Körmenden dol-
gozni. Nem volt sárdobálás az ankéton, a csa-
pat felé irányuló elvárás tudatában történtek
azok a lépések, melyek a nehéz anyagi hely-
zetet elõidézték, s nem is új keletûek. Ne-
mes, százezres nagyságrendû felajánlások tör-
téntek, melyeknek remélhetõleg lesznek kö-
vetõi. Optimizmusban nincs hiány: tavaly har-
madikak, idén másodiak, jövõre elsõk leszünk!
– hallhattuk egy drukkertõl. Június végére
újabb szurkolói ankétot hirdettek meg a csar-
nokban, addigra sok minden eldõl még.

Hajrá Körmend!                                     Kéki

Sorsforduló a kosárcsapatnál
Szezon utáni gondokról a szurkolói ankéton
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Ünnep

Egyik meghatározó kulturális nagy ren-
dezvény városunkban a májusfa-kitán-
colás, míg a szakmának az esti bemuta-
tót megelõzõ Lajtha László Koreográfiai
Verseny. Noha – sajnos – évrõl évre ke-
vesebb a résztvevõ, a hagyomány él, s
a produkciók minõségére nem lehet pa-
nasz.

36. alkalommal rendezte meg a házigaz-
da Béri Balogh Ádám Táncegyüttes a má-
jusfa-kitáncolást. Maga a szokás rábaközi:
a tavaszi megújulást jelképezõ májusfát
állítanak, mintegy a szerelem jeléül, ame-
lyet méltó módon hónap végén kitáncolnak,
s kidöntenek. Hajdan Antal László, kiváló
táncpedagógus ötlete volt, hogy Körmen-
den is tartsanak ilyet a kastély udvarán. A
nap során Lajtha László Koreográfiai Ver-
senyt bonyolítanak a színházteremben, –
idén 14. éve folyik a megmérettetés. Az
értékelésre, s a programok bemutatására
este kerül sor.

Él a szép hagyomány

A budapesti Múzeumkert volt a helyszí-
ne a május 19-20-i Múzeumok Majálisának.
Az idén a Dr. Batthyány-Strattmann László
Múzeum volt a kiemelten támogatott in-
tézmény, aki akarta, ado-
mányaival segíthette.

  Dr. Kovács Tibor, a Nemze-
ti Múzeum fõigazgatója arra
kérte dr. Nagy Zoltánt, a Dr. Bat-
thyány-Strattmann László Múze-
um igazgatóját, hogy a Múze-
umok Majálisa idei rendezvé-
nyén állítsák ki a fõvárosi Mú-
zeumkertben május 19-én és
20-án a „Hunyd le szemedet és
láss!” címû készülõ kiállítás ta-
pintható mûtárgymásolatait.
(Elõzõ számunkban már részle-
tesen foglalkoztunk a június 19-
én nyíló kiállítással.) Több mint
száz magyar és külföldi múze-
um állította fel sátrát, rengeteg érdeklõdõt vonzott
mindkét nap a rendezvény. Sokan megfordultak a
körmendi sátornál is, több tízezernyi Ft értékben

A Múzeumok Majálison történt
A körmendi múzeumnak az örömbe üröm is vegyült

keltek el a magukkal vitt kiadványaik. Miközben a
kihelyezett perselyekbe elhelyezett adományok a
rendezvény kiemelt múzeumát – a körmendit –
gyarapították, kár is keletkezett. Ismeretlen tette-

sek eltulajdonították Batthyány
Lajos Ernõ aranygyapjas-rendi
láncának és az ún. körmendi
kincs egyik csészéjének máso-
latát. Ezek összértéke körülbelül
négyszázezer forint, így feljelen-
tést tettek a rendõrségen. Ezt kö-
vetõen Dr. Nagy Zoltán Magyar
Lászlóhoz, a MaHill Mérnökiro-
da Kft. ügyvezetõjéhez fordult
segítségért, aki 150 ezer Ft-ot
ajánlott fel a lánc újrakészítésé-
hez. A csésze galvanoplasztikai
másolatának újbóli elkészítésé-
hez pedig levelet intézett a fõ-
igazgatóhoz, abban a remény-
ben, hogy a meglévõ minta
alapján azt is pótolhassák.

A Múzeumi Majálison városunk múzeuma
közönségdíjas lett, kár, hogy az örömbe üröm is
vegyült.                                                 Csihar T

A Kodály-év alkalmából a világhírû zene-
szerzõ, zenetudós és zenepedagógus em-
léke elõtt tisztelgett június 1-jén a Színház-
teremben megrendezett immáron 37. Nem-
zetközi Várkoncert. A szervezõ Városi
Vegyeskar meghívására a szlovéniai Mura-
szombatból és Szentgotthárdról érkezett
vegyeskar is fellépett a három körmendi
általános iskola kórusán kívül. A felcsendült
dallamok között klasszikus kórusmûvek és
könnyûzenei slágerek egyaránt szerepeltek.

    A rendezvény elején Pálóczi Zsuzsanna, a Kör-
mendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár
igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket.
Felidézte a 125 éve született és 40 éve elhunyt
Kodály Zoltán zeneszerzõ és zenetudós, a világ-
szerte ismert Kodály-módszer megalkotójának élet-
útját. Emlékeztetett arra is, hogy a Városi Vegyeskar
lassan négy évtizede aktív színfoltja Körmend kul-
turális és zenei programjainak.

37. Nemzetközi Várkoncert
Hat kórus énekelt

A bevezetõ után elõször a Kölcsey Utcai Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kórusa szerepelt. Németh Zsuzsan-
na vezényletével a Dubidap kánont, Balázs Ár-
pád és Sue Ellen Page egy-egy mûvét szólaltat-
ták meg a diákok. Szólót énekelt Tahin Nikolet-
ta és Lasancz Eszter. Az Olcsai-Kiss Zoltán Ál-
talános Iskola énekkarát Tutkovicsné Kardos
Nóra vezényelte. Mûsorukban Oscar
Hammersteintõl, Kodálytól, valamint a Beat-
lestõl és a Hairbõl hangzottak el dalok. A So-
mogyi Béla Általános Iskola énekkara Bartók
két alkotása mellett Bach és Gounod Ave
Mariaját is elõadta, valamint Mary Lynn
Lightfeettõl a Dona nobis pacemet is elénekel-
ték Tamus Beáta vezényletével.

A Štefan Kovaè kórus Muraszombatból érke-
zett, õket Alenka Brulc-Sipliè vezényelte, reperto-
árjukban többek között Jacobus Gallustól, Halmos
Lászlótól, Hubertus Weimertõl szerepeltek dara-
bok. A Zleovszki Júlianna vezényelte Szentgott-
hárdi Vegyeskar összesen nyolc dalt szólaltatott
meg, melyek szerzõi palettája Mozarttól egészen
a Lennon–McCartney-ig terjedt. A hagyományok-
hoz híven a körmendi Városi Vegyeskar összeál-
lítása zárta a koncertet. Sabáli Lászlóné vezényle-
tével Kodály, Koltay, Steiner, Wolf dalaiban gyö-
nyörködhetett a közönség. Figyelmességüket és
vendégszeretetüket mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy egy szlovén népdalt is elénekeltek, de
virágének és spirituálé is felhangzott. Az est zon-
gorakísérõje Sabáli László volt.                      tm

A hét együttes mûsorát neves szakmai
zsûri ítélte meg: a Duna Mûvészegyüttes
és az Állami Népi Együttes vezetõi mellett
szakíró és viselettervezõ. Zömében a Nyu-
gat-magyarországi régióban alkotó csopor-
tok táncoltak: a Gencsapáti Hagyományõr-
zõ Néptáncegyüttes; a Kerka Táncegyüttes
Lentibõl; a Zala Táncegyüttes Zalaegerszeg-
rõl; az Ungaresca Táncegyüttes Szombat-
helyrõl; a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes;
és Solymárról a Cédrus Táncegyüttes. Elsõ
helyezést a Gencsapáti Hagyományõrzõ,
másodikat a solymári Cédrus, harmadikat
az Ungaresca Táncegyüttes érte el. Külön-
díjban ez utóbbi szombathelyi és a Zala
Táncegyüttes részesült. A zsûri a hagyo-
mányõrzõ csoportok értékteremtõ és közös-
ségépítõ szerepét emelte ki, illetve az évrõl
évre emelkedõ színvonalat hangsúlyozta. A
verseny produkcióit este a várudvaron állí-
tott színpadon gálamûsor keretében mutat-
ták be az együttesek „kitáncolva” a május-
fát. A rendezvényt táncház zárta.        Kéki
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Önkormányzat

Közterületeink használati rendjét ren-
delet határozza meg, melyet lakossági
panaszok nyomán módosított a képvise-
lõ-testület legutóbbi ülésén.

A közterületek használati rendjét el-
sõsorban a Bartók-lakótelepen történõ
anomáliáknak köszönhetõen módosí-
tották a képviselõk, mert az állandó
hétvégi vasbontás és tárolás zavarta a
lakó- és pihenõövezet nyugalmát. Jog-
gal kifogásolták, hogy állandóan újra-
termelõdõ vashulladék-hegyek kelet-
keznek, s a hétvégi bontás pedig elvi-
selhetetlen zajt okozott számukra. A
közterület-felügyelõk, a rendõrség és
a polgárõrség összehangolt akciói kö-
vetkeztében ez most már alig fordul elõ, vagy
ha kivételes esetben mégis, akkor a városgond-
nokság munkatársai a rendõrség jelenlétében
elszállítják a felhalmozott vashulladékot, ezzel
együtt pedig szabálysértési eljárás indul az el-
követõk ellen.

A panaszok teljes körû orvoslása és a város
turisztikai elképzeléseivel összhangban a képvi-

selõk a rendeletben módosították a jármûvek
tárolásának (ami alatt a rendelet a gépjármû-
veknek a közterületen való 30 percen túli egy-
helyben maradása értendõ) szabályait. A várost

2 övezetre osztja, s az 1. számú „belvárosi” vagy
„turista” övezetnek nevezhetõ területen a „köz-
lekedésben való részvétel feltételeivel nem ren-
delkezõ jármûvek, továbbá a 3,5 tonnánál na-
gyobb, de 7,5 tonnánál kisebb össztömegû gép-
jármûvek, továbbá utánfutók tárolása tilos”. (A
7,5 t feletti gépjármûvek tárolását magasabb
szintû jogszabály szabályozza.)

1. sz. körzet határai:
Dr. Remetei Filep u. nyugati oldala
Munkácsi M. utca nyugati oldala a Rákóczi

u. és a Dózsa György u. közötti szakaszon
Dózsa György utca északi határa
Mátyás király utca nyugati oldala az

Arany J. u. és a Dózsa György u. közötti
szakaszon

Arany János u. északi határa
Thököly I. utca nyugati oldala az Arany

J. u. és a 340/5 hrsz-ú terület között
340/5 hrsz  északi oldala
Bartók Béla u. északi oldala
Somogyi Béla utca keleti oldala a Bar-

tók u. és a MOL benzinkút északi olda-
la között

MOL benzinkút területének északi
oldala a Rákóczi útig

Sport utca nyugati határa
Várkert keleti oldala
Délen Körmend város belterületi határa
Piac területének déli oldala
SPAR áruház területének nyugati oldala
Bástya utca déli határa a SPAR áruház és a

Dr. Remetei Filep u. között.                 PH hírek

Változások a közterületek használatában
A vashulladék-hegyek és a jármûvek tárolása

2004-ben készült el a város hulladék-
gazdálkodási terve, amely 6 évre szól,
végrehajtásáról beszámoló készült a leg-
utóbbi testületi ülésre.

A hulladék „termelésünk”, valamint annak
kezelése során fontos szerepe van a szemlé-
letformálásnak. Ez jelentõsen befolyásolhatja
akár a keletkezõ hulladékmennyiséget is, de
megfelelõ elhelyezését mindenképpen. Ennek
érdekében az önkormányzat együttmûködik az
Öko-Pannon Kht-val, melynek keretében több
„hulladék road-show” rendezvény lebonyolítá-
sára került sor városunkban, ahol játékos vetél-
kedõk formájában ismerkedhettek meg a gye-
rekek a szelektív hulladékgyûjtés fontosságá-
val. A közintézmények szelektív hulladékgyûj-

tésének érdekében pedig elemgyûjtõ
edényzetek lettek kihelyezve.

A települési folyékony hulladék elhelyezése
is megoldott a szennyvíztisztító telepen. Prob-
lémát az jelent, hogy a keletkezõ kb. évi 70
ezer tonna folyékony hulladéknak csak töredé-
ke (2-3 ezer tonna) van szabályosan elszállítva
és elhelyezve. Ezért határozatában az önkor-
mányzat arról döntött, hogy írásban fel kell szó-
lítani az ingatlantulajdonosokat a folyékony
hulladék szabályos elhelyezésének, és elszállí-
tásának kötelezettségére. A 2007. október 30-
ig tartó türelmi idõ lejártát követõen ellenõrizni
kell a szabályok betartását, s a jogszabályt be
nem tartókat pedig bírsággal kell sújtani.

Szintén 2007. október 30-ig tartó türelmi idõvel
felszólítják azokat az ingatlantulajdonosokat a
közmûhálózatra való rákötésre, ahol az utcában
szennyvíz gerincvezeték húzódik. A türelmi idõ
lejártát követõen ellenõrzik a kötelezettség teljesí-
tését, elmulasztása esetén pedig a jogszabály-
ban meghatározott szankciókat alkalmazzák.

Fokozottan ellenõrzik (a közterület-felügyelõk
mellett a rendõrség, a polgárõrség bevonásával)
az illegális hulladéklerakásokat, melynek elkövetõ-
ivel szemben a legszigorúbb eszközöket alkalmaz-
zák. Vélhetõen sokan nem tudják, hogy a Müllex
Kft. telephelyén 2 m3/év mennyiségig díjmen-
tesen lerakható az építési törmelék.             PH

A képviselõ-testületi ülésrõl
Hulladékgazdálkodási terv 2010-ig, türelmi idõ 2007-ig

Körmenden idõközi választást tartot-
tak az elmúlt héten az 1. sz. választó-
körzetében Tóth László korábbi képvi-
selõ lemondása miatt. A terület új kép-
viselõje Tóth Gábor, a Polgári Össze-
fogás jelöltje lett a választás eredmé-
nyeként.

A választás eredménye:
1. Tóth Gábor

Polgári Összefogás Körmendért Fidesz –
KDNP – MDF 87 szavazat

2. Stojcsics Balázs Kálmán
független 48 szavazat

3. Varga Gábor
Rába-parti Fórum Egyesület 34 szavazat

4. Tompa László
SZDSZ 25 szavazat

5. Holecz Ferenc
Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt

14 szavazat

A szavazatszámláló bizottságtól kapott in-
formáció szerint a választás rendben zajlott
le. A körzet 697 szavazásra jogosult polgárá-
ból 211 ember adta le voksát, melybõl há-
rom lett érvénytelen.

Gyõzött a Polgári
Összefogás jelöltje
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Dr. Martos Levente Balázs professzor
volt az elõadó a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége (KÉSZ) körmendi csoport-
ja által szervezett elõadás-sorozat elsõ
félévi záró rendezvényén. A Polgármes-
teri Hivatal nagytermében szép számú
érdeklõdõt vonzott a „Szent Pál és mun-
katársai az Ige szolgálatában” címû elõ-
adás.

A május 30-án 18 órakor a Polgármesteri
Hivatal nagytermében megtartott rendezvény
elején Szigeti Lajosné, a KÉSZ körmendi cso-
portjának elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével többek
között Czvitkovics Gyula alpolgármester, vala-
mint a Szombathelyi Polgári Kör képviseleté-
ben Horváth Kornél is. Ezután dr. Martos Le-
vente Balázs biblikus professzor, a Gyõri Hittu-
dományi Fõiskola Szombathelyi Hittanár Sza-
kának tanszékvezetõ tanára, a KÉSZ szombat-
helyi csoportjának elnöke beszélt érdekfeszítõ-
en Szent Pál és munkatársai kapcsolatáról, ige-
szolgálatáról.

A professzor elõadásában elmondta, az
igehirdetés is valódi szeretetszolgálat, hiszen
aki szereti az igazságot, szeretné mással is

megosztani. Minderre jó példa Pál és munka-
társainak élete. Szent Pál külsejérõl szinte nincs
semmilyen adat, csak annyit tudunk, hogy
megjelenése fizikálisan gyenge ember benyo-
mását keltette. A „Pál és Tekla” címû apokrif
apró termetûnek mutatja be. Életútjáról és szel-

lemiségérõl már többet lehet tudni. Tarsusban
született zsidó családban, de római polgár volt.
Farizeusként az elsõ keresztényeket üldözte,

majd megtért, és a „népek apostola” lett, ál-
tala jutott el például az evangélium Rómába.
Rengeteget „bukdácsolt”, nem a mások elõtt
való siker, hanem a krisztusi megdicsõülés
útját járta. Egy középkori ábrázolás, a „Pál apos-
tol misztikus malma” címû kép úgy ábrázol-
ja, hogy az Ószövetség búzáját egy malom-
ba önti, melybõl az Újszövetség lisztje jön ki.
Õ volt a Szeretethimnusz szerzõje is. Mind e
mögött a magával ragadottság állt, élete
maga egy hõstett, de nem egyedül vitte vég-
hez, más emberekkel egységben dolgozott.
Leveleiben közel száz embert említ név sze-
rint, közülük 36 volt a közeli munkatársa. Több-
ségük férfi, de nõk és házaspárok is segítet-
ték munkáját, mindannyiukat szinte a gyer-
mekének tekintette. Gazdag közösségi háló-
ban éltek az akkori gyülekezetek, önállóság
jellemezte azt a rendszert. Pál feladata az
evangéliumban való megmaradás biztosítá-
sa volt. Egy jezsuita szerzetes azt mondta,
hogy a szeretet elsõsorban õszinteség. Pál
leveleinek hangját pedig leginkább az õszin-
teség jellemzi.

Az elõadás után Szigeti Lajosné átnyújtotta
a helyi csoport ajándékát, és köszönetet mon-
dott az elhangzottakért.               Csihar Tamás

Szent Pál és munkatársai az Ige szolgálatában
Folytatódott a keresztény értelmiségiek elõadás-sorozata

Néhány hete a celldömölki Soltis Lajos
Színház vendégszerepelt a Batthyány-kas-
tély színháztermében. Kárpáti Péter: Or-
szágalma címû darabját hozták Körmend-
re. Az elõadás megtartása nem a nézõ-
kön múlt.  Történt ugyanis, hogy öt nézõ,
azaz négy Kastély Színház-tag és a Kul-
turális Központ egy munkatársa foglalt
helyet a 450 fõt befogadó nézõtéren.

Ha nem lennék tisztában azzal, hogy egy
amatõr társulat munkájának összehangolása,
egy-egy darab színrevitele milyen feladat, nem
is érteném meg, hogy egyáltalán miért tartot-
ták meg az elõadást a színjátszók. A celliek a
volt mozi épületében dolgoznak, így örömmel
jöttek a kiváló adottságokat kínáló körmendi
színpadra. Lehet õket szeretni, vagy nem sze-
retni, egy tény: a lelkes színjátszók produkció-
ján látszott a rengeteg próba, belefektetett mun-
ka. Amikor az ország minden szegletébe szó-
ródott szereplõk (tanulmányaik vagy foglalko-
zásuk miatt) összeverõdnek az elõadásra, ak-
kor szeretnének egy jót játszani, természete-
sen közönség elõtt. Profikat is sokkoló módon,
– annak tudatában, hogy mindössze néhány
körmendi kollégájuk szemléli Mátyás király ál-

Négyen a nézõtéren
Keserû színházélmény

ruhás történetét, nem valami szívderítõ. Mi pi-
rultunk kínunkban a kétórás elõadáson. A cell-
dömölkiek a bevételért jöttek, mi a vendégeik
voltunk. Vagy õk a mieink? „Színház az egész
világ”– csak a színház nem az? Avagy éppen
ettõl az? A színházba járók közül egy valakit az
elsõ felvonásra marasztaltunk, de a másodikra
azt mondta: õ nem bírja ezt az „égést”… Így
lelkes tapsunkat a darab végén már õ sem erõ-
sítette. A fiatal szereplõkre nem kíváncsiak a
körmendi diákok. Se egy általános-, se egy kö-
zépiskolás. Se egy „értelmiségi”. Senki. A nyug-
díjasok is elmaradtak. A soltisosok évek óta
fesztiválok eredményes résztvevõi itthon és kül-
földön egyaránt. A fenti érdektelenség elgon-
dolkodtató. Kérdezõsködtem a miértekrõl, – íme
néhány válasz: nem szerencsés az idõpont, hó
vége, iskolaév vége van; nyár van, mindenki
inkább a szabadban tölti az idejét; „nem is
tudtunk róla” (reklám a tv-ben, újságban,
interneten, plakátok a hirdetõtáblákon); nincs
pénz, az a párszáz forint is sok.

Tessék mondani mi az a sok? Mert ami a
sok, az már sok. Sokan, sokkal többet elkölte-
nek értelmetlen, haszontalan dolgokra. Ez már
sok, hogy a sokadik alkalommal, sokak miatt
sokallok be…                                              Kéki

Komolyzenét értõ és szeretõ em-
berek évrõl évre, elõre betervez-
hetik a pünkösdhétfõ esti hangver-
senyt az Evangélikus templomban.
A jeles egyházi ünnep zárásaként
Bognár Nóra orgonán, Tomena Ist-
ván trombitán játszott. A koncer-
ten fõleg barokk muzsikát hallhat-
tunk.

Bognár Nórát régi ismerõsként köszönt-
hettük városunkban, hiszen 1991 óta kán-
torként tevékenykedett az evangélikus gyü-
lekezetnél. Saját kórusa van, ahol karve-
zetõ. Az elfoglalt zenemûvésztõl megtud-
tuk, hogy egy héten belül a körmendi a
hatodik (!) fellépése s, hogy elõzõ este
Pitti Katalint kísérte. Tomena Istvánnal két
éve játszanak együtt. Laikus számára
meglepõ, de nagyon jól harmonizál az
orgonával a trombita. Mûsorukban barokk
muzsika: például Bach és kortársai, s ka-
maradarabok csendültek fel. A pünkösdi
orgonaverseny lélekgyógyító balzsamként
hatott, s kellemes élményt nyújtott a kö-
zönségnek.

Kéki

Pünkösdi muzsika
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Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli
a 2006/2007-es óvodai év során a Dr.
Batthyányné Coreth Mária Óvoda. Má-
jus 25-én délután a Falovacska csoport
évzárója elõtt az elmúlt három évtized
történelmét bemutató kiállítás is nyílt az
intézmény falai között.

Május 25-én 16.30-kor „Múlt és jelen” cím-
mel fotó-, gyermekrajz- és játékkiállítást nyi-
tott meg Rózsás Ágota, a Dr. Batthyányné
Coreth Mária Óvoda vezetõje. A Falovacska
csoport évzáró ünnepsége elõtt az óvodások
mûsorát követõen az intézmény elõterében
köszöntötte a megjelent szülõket és gyerme-
keiket, majd az óvoda 1977. augusztus 20-i
átadásáról emlékezett
meg. Ez volt hazánk
második skandináv stí-
lusban épült óvodája,
amelyben akkor öt cso-
port kezdte meg mû-
ködését. A termek ki-
alakítása lehetõvé te-
szi a gyermekek szá-
mára, hogy ha elfárad-
nak, félrevonulhassa-
nak relaxálni. Az üdü-
lõjellegû esztétikus
környezet is hozzájá-
rul ahhoz, hogy az ovi-
sok komfortosan érez-
hessék magukat. Há-
rom évtized alatt szám-
talan jó ötlet született
és valósult meg az in-
tézményben. Az elõtérben két tabló szemlél-
teti fényképekkel a múlt és a jelen fõbb törté-
néseit. Azt is elmondta rövid beszédében a
vezetõnõ, hogy az idei óvodai évben október
15-én jótékonysági bállal kezdõdött a jubileu-

mi ünnepségsorozat, majd az adventi játszó-
ház következett, a harmadik jelentõs ese-
mény pedig ez a kiállítás, amit június 15-ig
lehet megtekinteni.

Dénesné Takács Ilona óvónõ arról beszélt,
hogy a folyosói polcokra a gyermekek alkotá-
sait helyezték el, a Vackor Mackó csoport mel-
letti teremben pedig régi játékokat állítottak
ki. Nagyon fontos az ábrázolás szerepe a gye-
rekek fejlõdésében, az óvodában csak jó mi-
nõségû anyagokat használnak az alkotáshoz.
Ugyancsak nagyon fontos a szép és harmo-
nikus dolgok megláttatása. A bemutatott tár-
gyak többek között rajzolással, festéssel – pél-
dául kavics- és üvegfestéssel –,  origamival,
varrással, cserépdíszítéssel készültek. Vége-

zetül köszönetet
mondva felsorolta
mindazoknak a szü-
lõknek a nevét, akik
tevékenyen járultak
hozzá a kiállítás meg-
valósításához.

Lapunknak nyilat-
kozva Rózsás Ágota
elmondta, hogy júni-
us 17-én az egészsé-
ges életmód és a
mozgás jegyében –
mindkettõ kiemelt ne-
velési területe az in-
tézménynek – csalá-
di napot tartanak az
óvodában. A tervek
szerint reformkonyha
és vércukorszint-mé-

rés várja az érdeklõdõket. Lesz lehetõség
sportolásra, íjászkodásra, lovaglásra, arcfes-
tésre, rendõr- és tûzoltóautóba ülhetnek a
gyermekek.

                                                      CsT

Folytatódik az ünnepségsorozat
Kiállítás a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában

A hagyományokhoz híven az idén is
gazdag programok várták a kicsinyeket
a Mátyás Király Utcai Óvoda udvarán.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az
idén is az óvónõk produkciójával kezdõdött a
rendezvény, most a Kolontos Palkó címû mese-
játékot adták elõ megérdemelten nagy sikert
aratva az intézmény udvarán. Ezután fagyizni
mentek a csoportok, és zsákbamacskát kaptak
ajándékba a gyerekek. Délután a néptánc fog-

A gyerekek számára kedves idõszak jú-
nius. A gyermeknap után a vakációnak örül-
het a fiatalság.

Gyermeknappal
búcsúztak a tanévtõl

Gyermeknap az oviudvaron
Kolontos Palkó a gyerekek között

lalkozásokon résztvevõ óvodások „Pünkösdölõ”
címû népi játékával folytatódott a program, amit
Baloghné Incze Melinda táncoktató tanított be.
(Õ foglalkozott térítésmentesen a tanév során a
néptáncot kedvelõ gyermekekkel.) Ezután lovas
kocsizás és különbözõ tevékenységek várták a
gyerekeket. Lehetett fazekas segítségével ko-
rongozni, de egyebek mellett sípkészítés, arc-
festés, gyöngyfûzés, zászlófestés, rongybaba-
és papírpillangó-készítés, terméskép-ragasztás
és közös tánc is szórakoztatta a gyerekeket. Ha

megszomjaztak, ingyen kaptak üdítõt, jelképes
összegért pedig süteményt lehetett venni. Volt
plüssállat- és könyvvásár is, a befolyt összeget a
gyermekekre fordítják.                                            CsT

Az általános iskolákban elõbb „kitört a szünet”,
a diákok már pihenhetnek. Az utolsó héten a
tanárok kegyesek voltak, dolgozatok helyett tartal-
mas programokkal terhelték a tanítványokat. Az
Olcsai Általános Iskola június 8-án, a felkiáltójel
napján reggeltõl estig tartó programsorozattal bú-
csúztatta a 2006/2007-es tanévet. A rendezõ
pedagógusok munkáját a Szülõi Munkaközös-
ség és a diákönkormányzat is segítette. A kutya-
kiképzõk, a tûzoltók és a mentõsök bemutatóján
kívül az iskola ugróköteleseit, a Dinamica SE spor-
tolóit is megnézhették az érdeklõdõk. A délután
folyamán a szülõk, testvérek is megérkeztek.
Motoros apukák elhozták csodajárgányaikat,
amelyeket ugyan nem lehetett kipróbálni, de a
bátrabbak felülhettek rájuk. A lovas kocsikázás
ugyan lassúbb lehetõség, de ezúttal biztosabb
volt a gépeknél, legalábbis a rendezvény idején.
Három koncertet is hallgathattak a gyereknapo-
zók: délelõtt Horváth Zsolt és Kónya Zsuzsa lép-
tek fel, délután Joós Tamás, késõbb Roni énekelt
a közönségnek. A sport- és ügyességi programok
az egész nap folyamán zajlottak. A kerékpáros
ügyességi verseny kivételével szinte egész nap
pattogott a labda…

A nap végén a vállalkozói felajánlásból, szülõi
segítséggel készült szalonnasütõt avatták fel az
iskola udvarán.
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A 78. Ünnepi Könyvhét és 6. Gyermek-
könyvnapok tiszteletére, a Bástya utcá-
ban, a zsebkendõnyi, de annál hangula-
tosabb zöld
parkban, könyv-
sátorban várako-
zott olvasóira a
színes libro-vi-
lág.

Az öt nap alatt,
volt idõjárásbeli
kánikula, emberi
melegség, sok-
sok találkozás,
kézfogás, újabb
ismerõsök jöttével sok befejezetlen beszélge-
tés, aztán volt hûvös szellõ, esõ és csak serte-
pertélõ ifjú és pénztárcájára hivatkozó idõsebb
kíváncsiskodó.

Az Ünnepi Könyvhét – több mint hét és fél
évtizedes hagyományának megfelelõen – el-
sõsorban a kortárs magyar irodalom közreadá-
sának ünnepe. Június elsején a Mónika Könyv-
kereskedésben, Lõrincz L. László író dedikálta
népes olvasótáborának legújabb köteteit.

A sok érdeklõdõ, és számos vásárló mellett,
sajnos tapasztalható az a statisztikai felmé-
rés, miszerint: egyre kevesebbet olvasunk. Ez

roppant elkeserítõ.
Elõtérbe került az
internet, a televí-
zió, a DVD-k és vi-
deók, amelyek
nem mozgatják
meg a fantázián-
kat. Ha egy háztar-
tásba technikai új-
donság kerül – le-
gyen az csak egy
hûtõ, vagy digitális
fényképezõgép –,

kötetnyi tudnivaló áll rendelkezésre arról, ho-
gyan mûködik, olvasnivaló tehát van bõven.
Mások a munkájukhoz jelentéseket olvasnak,
vagy adókitöltéshez a kitöltési útmutatót, de
az az olvasás nem egyenértékû az irodalmi
olvasmányokkal.

Ne hagyjuk, hogy a könyvek kikerüljenek az
érdeklõdésünkbõl!

    Horváth Anita Mónika
a fotót készítette: Horváth Zoltán

A napokban jelent meg Fehringben a
„Határtalanul” címû kiállítás katalógusa,
melyben körmendi írások is találhatók.

Április közepén nyílott az ausztriai Fehringben a
„GrenzenLos. Österreich, Slowenien und Ungarn
1914-2004” címû kiállítás. Magyar anyagában a
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum több tu-
cat, fõként az elsõ világháború idõszakából való
tárgya és dokumentuma található. A kiállítás jövõ-
re Szlovéniában, majd 2009-ben Körmenden lesz
látható. A napokban jelent meg a tárlat katalógu-
sa, melynek szerzõi között találjuk Móricz Pétert,
városunk múzeumának fiatal történészét is. A kö-
tet magyar anyagát, azaz délnyugat Vas megye, a
szentgotthárdi és körmendi járás történelmét is-
mertetõ részt négyen írták a Vas Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának munkatársai közül. Az elsõ
világháborút Csák Zsófia, a két világégés közötti
idõszakot Kolnhoffer Vince dolgozta fel. A máso-
dik világháború történetét Móricz Péter, az 1945-
tõl 1990-ig tartó korszakot Horváth Sándor írta meg.
Az utolsó tanulmány Kolnhoffer Vince tollából az
1990 és 2004 közötti évek történéseivel foglalko-
zik. A könyv elõszava magyar részrõl Bebes István
polgármester, országgyûlési képviselõ munkája.

A könyv német nyelven jelent meg, a
www.fehring.at/grenzenlos/hu honlapról lehet
megrendelni.

Kedves Fiatal Barátunk!
Az idei Dohányzásmentes Világnapon is-

mét felhívjuk a figyelmedet a dohányzás
veszélyeire, valamint a dohányfüstmentes
környezet fontosságára. Szeretnénk, ha
néhány perc erejéig elgondolkodnál pár
fontos, dohányzást érintõ kérdésrõl.

Azt mondod erre, felesleges, hiszen a cigi
csak egy jó buli!

Mi azt mondjuk: a cigi az a szabadon árusí-
tott kábítószer, amely minden második haszná-
lóját meggyilkolja! Igen, a nikotin, a cigaretta „ha-
tóanyaga” egy kábítószer, amihez hozzá lehet
szokni. Ráadásul a nikotinnal együtt halálos mér-
gek kerülnek a szervezetedbe.

***
Azt mondod, a betegségek, a káros követ-

kezmények nem érdekelnek, hisz még olyan fia-
tal vagy!

Mi azt mondjuk: már a kicsi gyerekek is bete-
gek lehetnek, ha a családban, a lakásban valaki
dohányzik. Sokat fáj a fülük, köhögnek, gyakrab-
ban lesznek asztmások, többet hiányoznak az
óvodából, iskolából.

Igaz, hogy még fiatal vagy, de ha dohányzol,
gyorsabban elfáradsz a tesiórán, nem bírod a
versenyt a sportban. Nagyon hamar ráncosodni

kezd a bõröd, a szád, a fogínyed gyulladt, sorvadt
lesz. Ki akar megcsókolni, ha bûzös a leheleted?
Még néhány év és itt a családalapítás ideje. Sze-
retnétek kisbabát, de nem sikerül. Lehet, hogy
azért mert dohányzol? Ha sikerül, és úton van a
baba, akkor esély van arra, hogy koraszülött lesz.
A férfiasságoddal még nincs semmi bajod, de
40 éves korodra legfeljebb csak emlékezhetsz rá.
A lányokat pedig a tükör ébreszti rá korán arra,
hogy „elfüstölték” a szépségüket. És az igazi be-
tegségekrõl még szó sem esett…!

***
Azt mondod, a magánügyed, hogy dohány-

zol!
Mi meg azt mondjuk: az egyik legnagyobb

baj a cigivel, hogy nem csak magadat mérge-
zed, hanem másoknak is adsz belõle, még ha
nem is kérik. Vannak olyan összetevõi a cigaret-
tafüstnek, amelyek nagyobb koncentrációban
találhatók a környezeti füstben, mint abban, amit
leszívsz. Ez a füst egyaránt károsítja a környeze-
tedben élõk tüdejét.

Tudod-e pontosan mennyibe kerül a szüleid-
nek, hogy Te dohányzol? Számold csak ki, és gon-
dolj bele, mire költhetnétek ezt a pénzt.

Nézz csak körül az utcán!  Csikk hever minden-
felé. A buszmegállóban, a járdán, a parkokban,
otthon a hamutálban vagy a szemetesben ott

bûzölög a sok cigarettacsikk. Sok kis csikk sokra
megy, a háztartási szemét jelentõs része csikk.

Ugye Te is hallottad már a hírekben: ágyban
dohányzott, elaludt és leégett…! A tûzesetek mi-
atti halálozások ötödrésze égõ cigaretta miatt tör-
ténik, tehát a dohányzás balesetveszélyes.

A dohányfüstmentes tiszta környezet termé-
szetes és normális. Csak így védheted meg ma-
gad, és a környezetedben élõket a dohányzás és
a passzív dohányzás ártalmaitól.

Gondolkodjunk mindannyian így, hogy együtt
megvalósíthassunk egy dohányfüstmentes vi-
lágot!
Üdvözlettel:

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézet
Egészségfejlesztési Osztály munkatársai

Összeállította: Antiné Tóth Szilvia
egészségfejlesztõ-metálhigiénikus

Könyves napok a város szívében
Két sátor várta az érdeklõdõket

  Körmendi szerzõ
tanulmánya

A cigi, szabadon árusított kábítószer
„Minden második használóját meggyilkolja”
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Sport

A hazai veteránautós élet egyik meg-
határozója a Mercedes-Benz Classic Csil-
lagtúra. Idén 5. alkalommal vágtak neki
a Mercedest,
mint autómárkát
ajnározó ver-
senyzõk a Buda-
pestrõl induló
õrségi túrának. A
csaknem 100
gépkocsit június
2-án, szombaton
délelõtt, Kör-
menden is meg-
csodálhattuk.

A klasszikus német márka rajongói elõ-
ször 2003-ban indították el csillagtúrájukat,
akkor Eger és környékén, közel 40 járgánnyal.
Ezután Pécs, Szeged, tavaly a Zalai-domb-
ság, idén pedig a hozzánk oly közel álló õr-
ségi verseny következett. Az ötödik, jubileu-
mi túrán már csaknem 100 résztvevõvel jöt-

Közel száz veteránautó
Körmendi célállomás a Mercedes-Benz Classic Csillagtúrán

tek Sárvárról Körmendre, s rövid kastélyudva-
ri pihenés és részidõmérés után Szentgott-
hárd felé vették az útirányukat.

A stuttgarti autó-
gyár világhódító
márkájának a ver-
senyen induló leg-
régebbi példánya
az 1933-as (!)
Nürburg 500-as tí-
pusa volt, míg a leg-
ifjabb egy 300 SL,
1988-ból. 43-as rajt-
számmal egy 1970-
es évjáratú fehér
Mercedes-Benzben

feltûnt a kristályhangú Miklósa Erika mûvész-
nõ is. A szép napos kastélyudvaron ragyogóan
mutattak az autócsodák. A csillagtúra itteni sza-
kaszának lebonyolításában közremûködött az
önkormányzat, a kulturális központ és termé-
szetesen a körmendi Vasparipa Egylet Veterán
Szakosztálya is.                                           Kéki

Sikert sikerre halmoz a két tehetsé-
ges körmendi táncos, Németh Endre
és Horváth Petra. Nemrég sikerült kva-
lifikálniuk magukat a júliusi gyõri Eu-
rópa-bajnokságra is.

Lapunk február 23-i számában már be-
számoltunk Németh Endre (Kölcsey Utcai
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény, 5. osztály) és Horváth Petra
(Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, 6. osz-
tály) kimagasló eredményeirõl. Az azóta
eltelt idõszak fontos történése, hogy az áp-
rilis 14-én Miskolcon megrendezett Orszá-
gos Formációs Magyar Bajnokságon
latinmix kategóriában 3. helyezést értek el
a szombathelyi Savaria Táncsport Egyesület
junior csapatával. Április 26-án Tatabányán
a Modern Táncsport Szövetség táncverse-
nyén az országos döntõben latin karibi
kyouth kategóriában aranyérmes lett a csa-
pat, így kvalifikációt szereztek a júliusi gyõ-
ri Európa-bajnokságra. Mindkét helyen a
„Minimix” címû formációs táncot adták elõ.

  Körmendi táncosok
eredményei

Fennállása legnagyobb sikerét érte el
két versenyzõje révén a felnõtt korcso-
portban a Dinamica SE. Dancsecs Gábor
és húga, Bojána aranyérmet szerzett a
röszkei felnõtt light-contact országos kick-
box bajnokságon.

Három dinamicás versenyzõjét indította a
röszkei országos fordulón május 26-án Andorka

Két arany a dinamicásoknál
A Dancsecs testvérek sikere

Imre edzõ, 1 danos kick-box mester. Holtay Ta-
más (-63 kg) vállsérülése miatt volt kénytelen
feladni a versenyt. Dancsecs Bojána (-65 kg)
mérkõzéseit egyhangú pontozással nyerte. Test-
vére, Gábor (-74 kg) a döntõben a szombathelyi
Controll SE versenyzõjét gyõzte le 2:1-es ponto-
zással. Eddigi pontszámuk alapján mindketten
kvalifikálták magukat az országos döntõbe, ami
szeptember 1-jén Békéscsabán lesz.            CsT

A 200/2007. évi Országos Diákolimpia
Úszás döntõit a különbözõ korosztályok
számára más-más idõpontokban rendez-
ték. A körmendi úszók idén is majdnem
minden korcsoportban kvalifikálták ma-
gukat ezekre a versenyekre. Az úszókat
Molnár Csaba tanár úr készítette fel.

A 2006/2007. évi  Úszás Diákolimpia Or-
szágos döntõiben elért körmendi eredmények:

I. korcsoport, 1998–99-ben születtek:
2007. április 21., Eger

Fiú 50. méter gyorsúszás 12. Molnár Le-
vente, 37.38 s, Olcsai, Körmend

Lány 50. méter gyorsúszás 16. Varga Laura
41.15 s, Somogyi, Körmend

Országos úszódöntõk
 Körmendi gyerekek a diákolimpián

Lány 50. méter hátúszás 16. Érsek Fanni
47.13 s, Somogyi, Körmend

Lány 50. méter mellúszás 19. Varga Laura
55.90 s, Somogyi, Körmend

III. korcsoport, 1994–95-ben születtek: 2007.
február 24., Székesfehérvár

Fiú 100 méter gyorsúszás  9. Sipos Máté
1:15,16 s, Somogyi, Körmend

Fiú 100 méter hátúszás 18. Sárközi Ró-
bert 1:40.30 s, Somogyi, Körmend

Lány 50 méter mellúszás 7. Véha Dóra
0:44.95 s, Somogyi, Körmend

IV. korcsoport: 1992–93-ban születtek:
2007. március 24., Székesfehérvár

Lány 100 méter gyorsúszás  12. Galamb Ka-
talin 1:19.17 s, Somogyi, Körmend

A május 12-i veszprémi IV. Gizella Kupán
egyéniben indultak, négy standard és négy
latin táncot mutattak be. A standard kategó-
riában junior 1-es korcsoportban a 2.-ak let-
tek, és e korcsoportban a latin táncok kate-
góriájában a 4. helyezést szerezték meg. Má-
jus 19-én Szombathelyen vettek részt a Pásti
Dóra emléktáncversenyen standard és latin
kategóriában, és végül latin kategóriában a
harmadik helyen végeztek.                    CsT

11. Körbe Körmend

11. Körbe Körmend Utcai Futóversenyt
2007-ben 11. alkalommal ismét a CERR-CUP
futóverseny részeként tartották meg. A ver-
senyt 800, 2.000 , 5.000 és 10.000 m-es
távokon rendezték meg, összesen 228-an
álltak rajthoz. A szervezõk az idei versenyt a
Fõtérrõl a Várudvarra vitték be. A futamok
ideje alatt a színpadon zenés-táncos progra-
mokkal szórakoztatták a közönséget.
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Közérdekû

Megjelenik havonta kétszer 4800 példány-
ban, térítésmentesen minden körmendi

háztartásba eljut.

Felelõs szerkesztõ:
Mayer JuditMayer JuditMayer JuditMayer JuditMayer Judit

A szerkesztõség tagjai:
Csihar Tamás, Kékesi István Gábor,Csihar Tamás, Kékesi István Gábor,Csihar Tamás, Kékesi István Gábor,Csihar Tamás, Kékesi István Gábor,Csihar Tamás, Kékesi István Gábor,

Laczó Tamás, Takács MariettaLaczó Tamás, Takács MariettaLaczó Tamás, Takács MariettaLaczó Tamás, Takács MariettaLaczó Tamás, Takács Marietta

Fotó:
Jámbori Tamás, Wolf FerencJámbori Tamás, Wolf FerencJámbori Tamás, Wolf FerencJámbori Tamás, Wolf FerencJámbori Tamás, Wolf Ferenc

Szerkesztõség:
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Tel.: 594-461/16
E-mail: kormendi.hirado@kormend.hu

Felelõs kiadó:
Kovács MiklósKovács MiklósKovács MiklósKovács MiklósKovács Miklós

Körmendi Vagyongazdálkodási Kft.

Nyomda:
YeloprintYeloprintYeloprintYeloprintYeloprint
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A Körmendi Kulturális
Központ programajánlata

Kiállítások
• Júl. 8-ig Sala Terrena Galéria

Csöppnyi varázslatok – Babák, bo-

szorkányok, mackók, öltöztetett szob-
rok és miniatûr bútorok kiállítása.

• Júl. 8-ig Városi Kiállítóterem
Körmendi amatõr festõk
Szendi Ferenc, Csapó Mihály és Ko-
vács Elek alkotásai

• Júl. 8-ig Batthyány-kastély, Galeria Cavallo
Blaskó Sándor szobrászmûvész
„Õrzõk ösvényén” címû tárlata

• júl. 9-ig Batthyány-kastély, Színház aula
 Árpádházi Szent Erzsébet tisztelete
képekben – a Szegények Orvosa Kör-

mendért Alapítvány rendezésében

Rendezvények
• Jún. 17. 11 óra Holocaust emlékmû

Emlékezés a körmendi gettóra
• Jún. 23. 19 óra Rába-parti Szabadidõ és
                              Sportcentrum

No Thanx együttes koncertje
Utána rock-buli, tábortûz, beszélgetés.

Elõzenekar a Metrosurfing lesz.
• Jún. 25-29.

Környezet- és természetvédelmi
természetjáró tábor

***
14.30 A körmendi Tourinform iroda ünne-

pélyes átadása.
15.15 A „Hunyd le szemedet és láss!” címû

kiállítás ünnepélyes megnyitása
15.45 A „Mûvelõdés és kultúra Luxemburgi

Zsigmond korában” címû tapintható
tárlat megnyitója

16.00 A Cipõtörténeti Gyûjtemény és az
„Erzsébet, a magyarok királynéja”
címû képeslap-kiállítás megnyitója

16.15 Kobzos Kiss Tamás és a Landini együt-
tes koncertje – régi magyar reneszánsz
és barokk muzsika

17.00 A kiállítások megtekintése, büfé

Körmend Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt a Szlovénia-

Magyarország-Horvátország INTERREG IIIA
program 2004-2006 támogatásával

megvalósuló

„Batthyányak és az
Õrvidék a lélek fényében”

elnevezésû projekt keretében létrejött
Tourinform iroda átadására és a

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum
„Hunyd le szemedet és láss!” címû

tapintható kiállításának megnyitójára.

A projekt egy speciális, határon átnyúló turiszti-
kai zónát kíván létrehozni a körmendi Batthyány-
várkastélytól Muraszombatig, illetve Rakican-ig,
(ahol a másik Batthyány kastély található) amely-
ben a kulturális turizmus, az ökoturizmus, a vallási
turizmus, a kastélyturizmus iránt elkötelezettek, va-
lamint a látáskárosultak, fogyatékosok köre egy-
aránt megismerheti a múlt jellegzetes életmód
paradigmáit a fõúri kastélytól a falusi portáig.

Az ünnepségeket a körmendi Batthyány-kas-
tély színháztermének elõcsarnokában és a Bat-
thyány-kastély dísztermében rendezzük 2007.
június 19-én 14.30 órai kezdettel, a mellékelt prog-
ram szerint.

Tisztelettel:
Bebes István

Körmend Város Polgármestere

Felhívás!

„Körmend és a film” címmel 2007. au-
gusztus 18-án 10 órától a Körmendi Napok
rendezvénysorozatának keretében filmbe-
mutatót szervezünk, Körmenden a Színház
elõcsarnokában. A bemutatón lehetõséget
kívánunk biztosítani mindazoknak, akik sa-
ját maguk, vagy közösségben filmeket ké-
szítenek, de nem jutnak bemutatási, be-
mutatkozási lehetõséghez.

Mûfaji megkötöttség, idõkorlátozás nél-
kül várunk minden alkotót.

Jelentkezési határidõ: 2007. aug. 10.
További információ: 06-30/259-3988

Körmendi Vagyongazdálkodási Kft., mint
bérbeadó, pályázatot ír ki a 38/2003. (XII.
31.) sz. önkormányzati rendelet alapján

KÖRMEND, SZABADSÁG TÉR 8.
290 m2 alapterületû  üzlethelyiség bérbe
adására.
A bérleti díj minimális összege:
havi 1200 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázat kiírásának idõpontja:
2007. június 7.

A pályázat benyújtásának határideje:
2007. június 22.

A pályázatokat, bérleti ajánlatokat a Kör-
mendi Vagyongazdálkodási Kft. (Körmend,
Rákóczi út 35.) irodájában kell leadni a jel-
zett határidõig.

A beérkezett pályázatokat a Körmendi Va-
gyongazdálkodási Kft. bírálja el, a pályázó-
kat írásban értesíti az eredményrõl.

A helyiséggel, a bérlettel kapcsolatos fel-
világosítás a Körmendi Vagyongazdálkodá-
si Kft.-nél kérhetõ ügyfélfogadási idõben.
(Körmend, Rákóczi út 35., tel.: 594-551.)

Kovács Miklós
ügyvezetõ

 Pályázati felhívás

A programból:
Június 15. péntek 20:00
Rúzsa Magdi (Délvidék) nagykoncert

Június 16., szombat 9:30-18:00
Corona Hungarica (középkori mutatványo-

sok, királyi pár, gólyalábasok, tûzzsonglõrök,
harcosok, udvari bolond...) • Mathias Rex (Má-
tyás korabeli csatabemutatók, reneszánsz tánc,
fegyverbemutató) • Zalai Gyepûvédõk
(lovasíjász bemutatók) • lovas huszárok be-
mutatója • Batthyány Lovasbandérium hagyo-
mányõrzõ lovasbemutató • kézmû-vesvásár
• kisállatsimogató • solymászbemutató •
magyar kutyafajták bemutató-csoportja  • ha-
táron túli kulturális csoportok bemutatója •
katonadalok, bordalok Berecz András • KASZT
mesejáték: A négyszögletû kerek erdõ

19:30 Kormorán nagykoncert
21:00 Kárpátia nagykoncert

Június 17., vasárnap 9.30-tól bemutatók
14:00 II. Csákány–Körmend kajak-kenu fu-

tam
• Magyar Borudvar (elcsatolt területek bor-

bemutatója, kóstolója) • helyben fõtt, õsi, táj-
jellegû ételek (Csoda-boga üstöny, Attila hun
királyi áldos, mohácsi halászlé, köcsögös bab)

http://magyarunnep.rpf.hu

III. Rába-parti Magyar Ünnep
2007. június 15-17.




