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Október 28-a Körmend város ünnep-
napja, s ezen a napon több megemlé-
kezésre, ünnepségre kerül sor a város 
különbözô pontjain. 

14 órától Dr. Batthyány-Strattmann László 
születésének 139. évfordulójára emlékeztek 
a nevét viselô kórház falánál elhelyezett em-
léktáblánál, ahol Bebes István polgármester 
emlékezett meg a „szegények orvosáról”, 
méltatva tevékenységét, életútját, mely 
követendô példaként szolgálhat a ma embe-
re számára is. Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános 
Iskola diákjai szintén felidézték a boldoggá 
avatott Batthyány-Strattmann László emlékét, 
majd az ünneplôk koszorúkat helyeztek el.

Körmend városi kiváltságlevelét 765 
éve adományozta IV. Béla a településnek, 
ennek emlékére délután 5 órakor IV. Béla 
király szobránál helyezett el koszorút az ön-
kormányzat nevében Bebes István polgár-

mester és Szabó Ferenc alpolgármester. 
Ezt követôen a megemlékezés és tisztelet 

koszorúit a Várudvarban boldog Batthyány-
Strattmann László szobránál is elhelyezték 
az emlékezôk, a város nevében Bebes Ist-
ván és Czvitkovics Gyula alpolgármester. 

 Este 6 órakor vette kezdetét a Batthyány-
kastély színháztermében az ünnepi képviselô-
testületi ülés. Bebes István beszédében emlé-
kezett a városi kiváltságlevél adományozását 
megelôzô vészterhes idôkre, a tatárjárásra, 
és IV. Bélának utána következô országépítô 
munkájára. Utóbbi részeként 1244. október 28-
án következett be az a nevezetes nap a város 
életében, amikor IV. Béla király Kiskomárom 
közelében adományozta azt a kiváltságlevelet 
a településnek, mely a királyi „vendégnépek-
nek”, a hospeseknek városi kiváltságokat 
biztosított. Jelentôségét a várossá válás jogi 
feltételeinek biztosítása adta, mely kihatott a 
közigazgatási, bíráskodási önállóságra, sze-
mély és vagyonbiztonságra, és a vámmentes-
ség adományozásával a gazdasági fejlôdésre 
is. IV. Béla nagy formátumú történelmi sze-
mélyiség, tevékenységének jelentôs kihatása 
volt Magyarország késôbbi idôszakára is. A 
polgármester megnevezte, tettei mit üzennek 
ma számunkra: „Elsôsorban azt, hogy olyan 
gazdasági partnereket kell felkutatnunk, a vá-
rosban megtelepítenünk, és „kiváltságokkal”, 
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privilégiumokkal felruháznunk, akik hosszú 
távon biztosítani tudják a város lakosságának 
megélhetését. Olyan partnereket keresünk, 
akik nem belôlünk, hanem értünk és velünk 
együtt a város felvirágoztatásáért kívánnak 
munkálkodni. Olyan közigazgatást kell megva-
lósítanunk, mely szolgálja a lakosság érdekeit, 
ugyanakkor érvényt szerez a törvény szavának, 
betartja és betartatja azokat. Olyan közbizton-
ságot kell megteremtenünk, mely észrevétlen 
a jogkövetô polgár számára, ugyanakkor 
visszatartó erô a törvénysértôvel szemben. 
Olyan város kialakítása, mûködtetése a célunk, 
melyben jól érzi magát a helyben élô, és külö-
nös megbecsülést élvez a vendég.”

Mint mondta ezek valós célok, de sokat 
kell közösen tennünk érte, s példaként 
Batthyány Lászlót az EMBERT állította.

Ezt követôen a polgármester átadta az 
emlékdiplomákat, és városi kitüntetéseket.
Emlékdiplomát vett át:

Fancsali Andrásné nyugalmazott 
tanító, iskolaigazgató – arany 
oklevél
dr. Gyürki László pápai prelátus 
– aranydiploma
Sárffy Endréné nyugalmazott 
tanító – gyémánt oklevél
Mosonyi Lászlóné nyugalmazott 
óvónô, intézményvezetô – vas-
oklevél
Emlékplakettet kapott: 
Sabáli László nyugalmazott, cím-
zetes zeneiskolai igazgató – Kör-
mend ismételt várossá avatásá-
nak 30. évfordulója alkalmából

Tárgyjutalomban részesült:
Andorka Imre edzô – kiemelkedôen ered-

ményes edzôi tevékenységéért (Castrum-
Sec Dinamica SE)

Körmend Város Érdekében Kifejtett 
Közösségépítô Tevékenységért díj ezüst 
fokozatú oklevelét vette át: 
Molnár Éva Mária, a díszítômûvész kör 

vezetôje.
 

Körmend Város Érdekében Kifejtett 
Közmûvelôdési Tevékenységért díj ezüst 
fokozatú oklevelét vette át: 
Tuboly Vince gazdasági ügyintézô, a Faludi 

Ferenc Könyvtár dolgozója.
Körmend Város Érdekében Kifejtett 
Közmûvelôdési Tevékenységért díj arany 
fokozatú oklevelét vette át: 
Sabáli Lászlóné nyugalmazott tanár, vezetô 

karnagy (Városi Vegyeskar).
 Körmend Város Érdekében Kifejtett Sport

tevékenységért díj arany fokozatú 
okleve lét vette át: 

Dancsecs Bojána sportoló, a körmendi 
Castrum-Sec Dinamica SE versenyzôje.

 Az elismerések átadása után a Somogyi 
Béla Általános Iskola diákjainak és Körmen-
di KastélySzínház Társulat tagjának, Vörös 
Attilának színvonalas mûsorát láthatták a 
résztvevôk. Az ünnep lezárásaként a díja-
zottakat egy pohár pezsgôvel látta vendégül 
a város polgármestere.        Phhírek
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Ôszköszöntés a Somogyiban

Gesztenye és tökfesztivál volt október 22-én délután a Somogyi 
Béla Általános Iskolában. A program az ôszi szünet elôtti utolsó taní-
tási napon 14 órakor kezdôdött. A diákok által készített gesztenyés 
sütik zsûrizése után kézmûves foglalkozások várták a tanulókat: 
lehetett töklámpást és krumpli nyomdát faragni, levélnyomatot, 
levélmontázst, makk, gesztenye és csuhé figurákat készíteni, gyur-
mázni, ikebanával foglalkozni. Rövid szünetet követôen Halloween 
felvonulással és diszkóval zárult a rendezvényt.      Cs

Technika szaktantermet adtak át
A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

mény jogelôdje utódintézményeként az idén ünnepli fennállása 110. 
évfordulóját. A jeles dátumhoz kapcsolódóan október 15-én Mészáros 
Árpád iskolaigazgató átadta az intézmény új technika szaktantermét.

Az egykori polgári iskolában is nagy hangsúlyt helyeztek a diákok 
manuális képességének fejlesztésére. Azóta sok tantervi változás zaj-
lott le. Ezek sajnos nem mindig hozták meg a kívánt eredményeket. 
Például a most használatos tanterv nem tartalmazza kellôképpen 
az eszközhasználatra épülô oktatást, inkább elméleti jellegû képzés 
zajlik. Ez a tendencia már évtizedekkel ezelôtt megjelent a technika 
oktatásában. Ennek ellenére az iskola törekszik a régi hagyományok 
alapján arra, hogy a gyerekek kézügyességét, technikai látásmódját, 
gyakorlati érzékét konkrét munkafolyamatokban fejlesszék. 

A korábbi két technika tanterem egybenyitásával és felújí-
tásával, valamint bútorcserével egy olyan új szaktanterem 
jöhetett létre, melyben az iskolások kényelmes körülmé-
nyek között dolgozhatnak. A tantermet október 15-én dél-
után avatta fel Mészáros Árpád iskolaigazgató.    C s T 

Jótékonysági 
mûsor

„A szív jól van csinálva itt 
benn…” címmel immár ne-
gyedszer szervez jótékonysá-
gi gálamûsort a Kölcsey Utcai 
Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Kar-
dos Gábor Számítástechnikai Ala-
pítványa. Kardos Gábor, az iskola 
egykori tanára jelentôs mérték-
ben járult hozzá az intézmény-
ben folyó számítástechnika-okta-
tás létrejöttéhez és feltételeinek 
megteremtéséhez. A november 
12-én 17 órakor a Városi Szín-
házteremben kezdôdô mûsoron 
fellépnek a Kölcsey jelenlegi 
és korábbi diákjai, a zeneiskola 
tanárai és növendékei, valamint 
meghívott vendégek. A rendez-
vény szervezôi és szereplôi a 
teljes bevételt az alapítvány javá-
ra ajánlják fel. A belépôjegyeket, 
melyek ára 500 forint, az iskola 
gazdasági irodájában és a hely-
színen lehet megvásárolni.   CsT
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Sikeres pályázat

2009. október 6-án saj-
tótájékoztatóra hívta az 
érdekelteket Körmend 
Város Önkormányzata, 
ahol az elnyert TÁMOP 
3.1.4 pályázatról, a kom-
petencia alapú oktatás 
részleteirôl adtak érté-
kes információkat.

A tájékoztatón nem csak 
a sajtó képviselôi jelentek 
meg, hanem a Batthyányné 
Correth Mária Óvoda és a Köl-
csey utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény munkatársai is, 
mint a program legfôbb 
érintettjei.

Bebes István polgármes-
ter köszöntôjébôl megtud-
hattuk, hogy az említett 
óvodának már volt a pá-
lyázat elsô körében egy 
nyertes pályázata, s tán 
ez is segített abban, hogy 
a második körbe beadott 
anyag nem csak hogy nyert, 
de a teljes megpályázott 
összeget sikerült elnyerni, 
több mint 40 millió Ft-ot.

Farkas Tiborné oktatási 
és kulturális referens a pá-
lyázat szakmai részleteirôl 
beszélve jelezte, hogy a 
készségek, képességek fej-
lesztése, a munka világába 
való felkészítés eddig is fon-
tos célja volt az oktatásnak, 
tehát a gyakran emlegetett 
kompetencia alapú oktatás 
ebben nem fogalmaz meg 
újdonságokat, ugyanakkor 
a módszertani újítások, a 
korszerû eszközök beszer-
zése út a célok megvalósítá-
sához. A pályázat által most 
a továbbképzések, eszköz-
beszerzések anyagi háttere 
is biztosítottá vált nem csak 
az anyaintézményekben, 
de a tagintézményekben 
is, tehát a zeneiskolában 
és a Dénes Lajos utcai óvo-
dában is.

A referens asszony hang-
súlyozta, hogy az elôzô 
évek sikeres pályázatai lé-
nyegében kitaposott utat 
biztosítanak a program ered-
ményes megvalósításához, 
ám a tapasztalatok átadása 
éppúgy team-munka, ahogy 
a jövô generációk nevelése, 
oktatása is.       vé

MEGHÍVÓ
„ … mákos patkó, babkávé, 

értünk van a parádé…”

Szórakozásra vágyik?  
Nem kóstolta még az idei 
borokat? 

Akkor szeretettel várjuk 
Önt és baráti társaságát bor-
kóstolóval egybekötött 

ôSZI MULATSÁGRA
a Berki Csárdába  

2009. november 21én, 19 
órától.

A talpalávalót Németh 
László és Nagy Georgina 
szolgáltatja.

A bál teljes bevétele a 
Má tyás Király Utcai Óvoda 
játék és esz köz állományát 
gyarapítja. 

Ezért mindenképpen itt a 
helye, ha gyermeke, is me rô-
sé nek/szomszédjának gyer-
meke óvodánk növendéke, 
vagy jó ala pokkal már az 
iskola padjait koptatja, vagy 
csak még az ala pozásnál 
tartanak…

Értékes tombolatárgyakkal, 
kiváló mûsorral és jó hangu-
lattal várjuk Önt! Jöjjön és 
érezze jól magát!

További információ és je-
gyek igényelhetôk a 30/6379-
562 illetve a 94/594-278-as 
telefonszámon vagy  az óvo-
dában személyesen.
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2009. október 31-én, szombaton 16 óra-
kor a városi köztemetôben ünnepélyes 
keretek között szentelték fel és adták 
át rendeltetésének a lélekharangot. A 
körmendi Rába-parti Fórum Egyesület 
(RPF) kezdeményezte, hogy az évtize-
dekkel ezelôtt eltûnt (!) lélekharangot 
visszaállítsák a ravatalozó erre a célra 
kialakított részére. 

A szertartás Szabadi István református 
lelkész, a RPF képviselôjének beszédével 
kezdôdött. – A lélekharang valakinek a 
temetésekor ill. halálakor megszólaltatott 
harang. Maga a harang egy ütôhangszer, 
már az i.e. 2-3 évezredekben használták. 
Az elsô vallási célokat szolgáló templomi 
harangok az V. sz. elején készültek Itáliá-
ban. Nálunk a harangöntés a XI. században 
honosodott meg, a keresztény egyház a 
XII. századtól tette kötelezôvé a felszentelt 
harangok használatát – emlékeztetett a 
szónok. A harang végigkíséri az ember 
életét a bölcsôtôl a koporsóig, hiszen 
jelezte a településeken a legfontosabb 
dolgokat: árvizet, tûzvészt, vihart, ellensé-
get, gyôzelmet, istentiszteletet és a halált. 
A harang, mint annyi minden más, nem 
ment ki a divatból, nem helyettesíthetô 

mással. A harangzúgás jel, hívôknek, nem 
hívôknek jelzi az idô múlását. A harangot 
azért építik, építették toronyba, hogy az ég 
felé fordítsuk tekintetünket. 

ôsi szokás a harangozás –, ez jó néhány 
évig hiányzott a körmendi köztemetôbôl. 
A Rába-parti Fórum Egyesület kezdemé-
nyezésére a helyi történelmi egyházak 
támogatták az ügyet, amit aztán közadako-
zásból sikerült megvalósítani, sôt a befolyt 
összegbôl a ravatalozó homlokzatát is 
átfestették, felújították. A lélekharangot 
a Veszprém megyei Csóti Barta József 
készítette el. Szabadi István megköszönte 
az összefogást, mely lehetôvé tette, hogy 
újra legyen lélekharangja a temetônek. 
Külön kiemelte a Körmend és Vidéke Ta-
karékszövetkezetet, a Városi Tûzoltóságot, 
Kovátsik Gyula temetkezési vállalkozót és 
Bedics József kômûvest. 

A többi történelmi egyház képvisele-
tében Szolga Tôkés Sándor evangélikus 
lelkész mondott beszédet, majd Németh 
Zoltán római katolikus plébános megál-
dotta és felszentelte a lélekharangot. Az 
ünnepélyes aktuson közremûködött a 
Városi Vegyeskar, orgonán kísért Sabáli 
László zongoramûvész. Szép Dániel, a 
Körmendi Kastélyszínház Társulat tagja 
Dzsida Jenô: Harangszentelésre címû ver-
sét mondta el. Közös imádsággal ért véget 
a Mindenszenteket és a Halottak Napját 
megelôzô lélekharang-szentelés.    Kéki

Kondul a lélekharang
Közadakozásból, jelentôs összefogással valósult meg

A vasárnap délutánok csendesek a Bat-
thyány-kastély környékén. Délben vége 
a fúvószenekari próbának, a KASZT szín-
játszói is fellépnek valahol, vagy épp ott-
hon, a családdal vannak, a néptáncosok 
is a szombati fellépések fáradalmait pi-
henik... Október 25-én mégis nagy jövés-
menés támadt a Színház környékén.

Egymás után érkezett a virágszállító sok-
száz szegfûvel, a cukrász számtalan tálca édes 
és sós sü ti vel, 
az iskola poha-
rakkal, korsók-
kal, tálcákkal, 
a Vöröskeresz-
tes aktívák házi 
sütikkel, s persze 
az Idô sek Napja 
fôszervezôje, 
Buj dosóné Papp 
Ildikó, a Vas Me-
gyei Vöröske-
reszt Körmendi 
Szervezetének 
titkára.

Még az elsô 
vendégek elôtt megérkezett Bebes István 
polgármester úr is, aki egy-egy szál virág-
gal köszöntötte az érkezôket. Egy mosoly, 

kézfogás, pár kedves szó mindenkinek 
jutott, s az ünnepibe öltözött idôs emberek 
mosolya tette igazán ünnepivé a napot. Bár 
a rendezvényt a Vöröskereszt szervezi évrôl 
évre, az önkormányzat anyagi támogatása 
nagy segítség a megvalósításban.

A színházteremben a Vöröskereszt és 
az önkormányzat részérôl köszöntötték az 
egybegyûlteket, majd a KASZT szórakoztatta 
az ünnepelteket vidám, zenés mûsorral. 

A program végén a Színház aulájában 
kis fogadással 
lepte meg a 
Vöröskereszt a 
meghívott idô-
seket. Pohár, 
süti, mûsor, vi-
rág... Minden-
k i  odatet te , 
amije volt, a 
szervezôknek 
nagy gyakorla-
ta van abban, 
hogy honnan, 
mit kérhetnek, 
amikor kell. 

Ez a nap az 
idôsek ünneplése csak egy nap az évbôl, 
ám üzenete minden napra szól: szeressük, 
s tiszteljük az idôseket!

Tisztelgés az idôsek elôtt
Sokan eljöttek a köszöntésre

IBKIpari Park Körmend
Október 25én nagyszabású rendezvényt 
szervezett az IBKIpari Park Körmend 
Kft., hogy az érdeklôdô vállalkozóknak 
bemutatkozzon, mint a park új tulajdo
nosa és üzemeltetôje, s egyben ismer
tesse a területben rejlô lehetôségeket, 
valamint akciójukat.

Török Béla ügyvezetô tájékoztatójából 
kiderült, hogy 2008 szeptembere óta új 
tulajdonosa van a területnek: az IBK-Ipari 
Park Körmend Kft., amely egy osztrák 
befektetôi csoport, a CPB Enterprises 
GmbH része. A körmendi ipari parkot még 
a park elsô letelepedôje, az osztrák Eybl 
cég kezdte fejleszteni 2004-tôl, majd érté-
kesítette tavaly ôsszel az ô számukra.

Az új társaság nagy lendülettel fogott 
hozzá, hogy a jelentôs mértékben kiépí-
tett 300.000 négyzetméternyi ipari terü-
letet betelepítse. A közelmúltban ezért 
az érdeklôdô vállalkozóknak tájékoztatót 
szerveztek a Polgármesteri hivatal nagyter-
mében. A rendezvényen felszólalt Bebes 
István polgármester is, aki elvárásait fogal-
mazta meg, hogy mit vár Körmend az ipari 
parktól.  Majd Varga Gábor számolt be a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség részérôl 
a pályázati lehetôségekrôl. 

Végül Török Béla ismertette akciójukat, 
mely szerint az elsô három vásárlónak, 
aki az ipari park kijelölt 15 parcellájában 
november 6-ig vásárol, számukra 3500 m2 
területet 1 Ft/m2 áron értékesítenek. 
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Akár a  
vérünkkel...
100 körmendi adott vért 300 
embert segítve

Körmenden jövet-menet szinte 
megszokott, hogy Vöröskeresztes 
plakátokat, véradós felhívásokat 
látunk. Megszokott, gyakori kép... 
pedig egyáltalán nem mindennapos 
dolog a vérünket adni valakinek... 

 „Adj vért, ments meg három életet...” 
Igen, a véradókat a segítô szándék moz-
gatja. Sem munkaidô-kedvezményt, 
se pénzt, se egyéb juttatást nem kap 
ezért senki, az önkéntesek üdítôvel, 
zsíros kenyérrel, sütivel is úgy kínálják 
meg a véradókat, hogy jó szívvel, szán-
dékkal ki zsírt, ki kalácsot, ki pogácsát 
hoz otthonról, a Vöröskereszt helyi 
szervezete is lehetôségeihez mérten 
adja, ami jut egy-egy alkalommal. Volt, 
aki nem adhatott vért, de ô sem jött 
hiába, hisz a szûrés, a lappangó beteg-
ségek feltárása is fontos eredménye a 
véradásoknak. 

Igen, a keretek szûkösek, s egy-
re szûkösebbek, bár a véradásokat 
Körmend Város Önkormányzata is 
támogatja, cégek, intézmények, civil 
szervezetek is helyt adnak neki. A 
segítô szándék nem anyagiak függvé-
nye. Idén 976 fô adott vért az október 
20-i véradásig csak a városban, m elyre 
a Színház elôcsarnokában került sor, s 
idén még három véradás várható. Vért 
adni nagy dolog, ezt leginkább az érzi 
át, aki kapja. 

Október 20-án 100 körmendi adott 
vért, segítve ezzel 300 emberen!

Október 5. és 11. között a Faludi Ferenc 
Könyvtár is bekapcsolódott az Országos 
Könyvtári Nagyi Napokba, melynek gaz-
dag programjai fôként az 50 év felettieket 
kívánták megszólítani a „Ne üljön otthon, 
ha a könyvtárban otthon lehet!” szlogen 
jegyében. A rendezvénysorozat sok-sok 
vetélkedôvel a Könyves Vasárnap zárult.

Az Országos Könyvtári Nagyi Napok 
elsôsorban az 50 év feletti korosztály elérését 
tûzték ki célul, de természetesen mivel város-
unkban a Baba-, Kölyök-, Tini-olvasóprogramok 
is folytatódnak, minden korosztályt szívesen 
láttak a Faludi Ferenc Könyvtárban. Október 
6-án „Nekem szülõhazám ...” címmel Magyar-
országról szóló útikönyveket mutattak be az 
érdeklôdôknek, valamint lehetôség nyílt a tájé-
kozódásra a könyvtárban és az interneten. 

Ké t  nappa l  késôbb  a  „Mesék  a 
mellényzsebembõl” címû verses, mesés, 
játékos foglalkozás tartott Devecsery László 
költõ a Gyermekkönyvtárban. Sajnos az író-

olvasó találkozón csak a Kölcsey Utcai Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény harmadik évfolyamának tanulói 
vettek részt, pedig a szombathelyi szerzô 
írásaival szinte elvarázsolta a gyerekeket. 
10-én, szombat délelôtt a „765 lépés a 765 
éves Körmendért” elnevezésû családi aka-
dályverseny lebonyolításába kicsit beleszólt 

az esôs idôjárás, a különbözô 
helytörténeti feladatokat a városi 
és a Gyermekkönyvtárban, vala-
mint a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeumban, a Vida Jó-
zsef utcában, a Színházterem 
aulájában, a Halászcsárdában és 
a Rába-parton kellett megoldani. 
Másnap, a Könyves Vasárnap 
programjaként a Faludi Ferenc 
Könyvtár lépcsôházában nyílt ki-
állítás régi konyhai eszközökbôl 
és falvédôkbôl. 

A Csillagászat Nemzetközi 
Éve alkalmából a csillagok világával lehe-
tett ismerkedni, az Egészség-sarokban dr. 
Wolf Terézia háziorvos mért vérnyomást 
és vércukorszintet. Karaokézni is lehetett, 
és sokféle feladatlapot kitölteni filmekkel, 
mesékkel, zenékkel kapcsolatban. 

A nap befejezéseként köszöntötték a 
legrégebben beiratkozottakat, kisorsol-
ták a Nagyi-rejtvény gyôzteseit a helyes 
megfejtést beküldôk között, jutalmazták 
a vetélkedôk elsô három helyezettjét, 
majd Wichmann Tamás olimpiai ezüstér-
mes kenus élménybeszámolója követke-
zett a hírlapolvasó teremben.    CsT

Nagyikat a könyvtárba!
Könyvtári napok Körmenden

Öt másik településsel együtt sikeresen 
vett részt városunk önkormányzata 
gesztorként egy pályázaton. Az elnyert 
támogatási összeg jelentôs fejleszté-
sek megvalósulását teszi lehetôvé a 
Faludi Ferenc Könyvtárban. 

Október 9-én délelôtt sajtótájékozta-
tón ismertették a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében a „Minôségi információs 
szolgáltatások feltételeinek kialakítása és 
fejlesztése a tudás és esélyegyenlôség szol-
gálatában a »nyugati végek« könyvtáraiban” 
címû pályázat által nyújtott lehetôségeket. A 
körmendi önkormányzattal együtt a kôszegi, 
nádasdi, ôriszentpéteri, szentgotthárdi és 
vasvári szerepelt sikeresen a pályázaton. 
A sajtótájékoztatón elôször Bebes István 
polgármester, országgyûlési képviselô kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Mecsériné 
Doktor Rozália projektmenedzser, a Faludi 
Ferenc Könyvtár vezetôje beszélt a kon-
zorciumi szinten megvalósuló tervekrôl. 

Elmondta, hogy a pályázat célja a minôségi 
közszolgáltatás biztosítása a használó köz-
pontúság, az esélyegyenlôség és az életen 
át tartó tanulás szolgálatában. Városunk 
esetében ez azt jelenti, hogy korszerû 
informatikai eszközök beszerzésére, új, 
minôségi szolgáltatások bevezetésére és 
biztosítására nyílik lehetôség. Folyamatos 
lesz az on-line hozzáférés szolgáltatása, va-
lamint az oktatás, képzés, az életen át tartó 
tanulás, az önálló ismeretszerzés segítése. 
A csaknem ötvenmillió forintos támogatási 
összegbôl több mint 21 millió forint jut vá-
rosunk könyvtárának, igaz, hogy ebbôl pro-
jektmenedzsment és a konzorcium szintû 
közös költségek 7,4 millió forintot tesznek 
ki. A fennmaradó összeg a könyvtár infor-
matikai fejlesztését szolgálja. A projektnek 
2010. szeptember 30-ig kell megvalósulnia, 
a körmendi városi könyvtár és a községi 
könyvtárak állományának feldolgozási üte-
me lehetôvé teszi, hogy a projekt végére 
teljes körû, 24 órás on-line elérés lesz a 

Vas Megyei Könyvtári Portál használatához. 
A fogyatékkal élôk esélyegyenlôségét is 
biztosítani kívánják az on-line szolgáltatások 
nyújtása során. Megkezdôdik a helyismereti 
dokumentumok digitalizálása és archiválása, 
az elektronikus adatküldô rendszer a gyors 
könyvtárközi adatcserét teszi lehetôvé majd. 
E célok nemcsak a Faludi Ferenc könyvtár, 
hanem a Gyermekkönyvtár és a fiókkönyv-
tárak esetében egyaránt megvalósulnak. 
Mindehhez eszközbeszerzésre (szervergép, 
rack-szekrény tárolókapacitással, szoftverek, 
WIFI rendszer, A/3-as szkenner, indukciós 
hurok) is szükség van. 

A fejlesztések egyik várható eredmé-
nye lesz, hogy a használók korszerûbb 
információkeresô rendszereket használhat-
nak a jövôben, másrészt nôhet a könyvtár 
elismertsége, a digitalizált és archivált 
helytörténeti anyagok segítik majd a hon-
ismereti kutatómunkát. A képernyô nagyító 
és felolvasó szoftverek a fogyatékkal élôk 
könyvtárhasználatát teszik könnyebbé.   CsT 

Sikeres pályázat
Könyvtári fejlesztés kezdôdik
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A Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács múlt heti ülésén úgy 
döntött, nem javasolja a kormánynak, 
hogy a körmendi Kapuprojekt a Nyugat-
dunántúli Operatív Program 2009-10. 
évi akciótervébe bekerüljön. Így a vár-
kastély három évi egyeztetés után távo-
labb került attól a lehetôségtôl, hogy a 
1,5 milliárdos támogatás elnyerésével 
megújuljon. Bebes István polgármester 
elfogadhatatlannak tartja a döntést, és 
a jogorvoslás lehetôségét keresi.

Három évig folyamatosan továbbfejlesz-
tésre érdemesnek minôsítette a fejlesztési 
tanács a körmendi projektet. Újabb és újabb 
követelményeknek tett eleget az önkor-
mányzat, hogy a támogatás elnyerésével a 
kastély pusztulását megállítsa, és virágzó tu-
risztikai központtá tegye. Komolyan ki akar-
ta aknázni azt a kivételes lehetôséget, hogy 
az ország öt kiemelt kastélyegyüttesének 
egyike Körmenden van. 

– Vállaltunk mindent, amit kértek tôlünk 
az elmúlt években: megvalósíthatósági tanul-
mánytervet készítettünk jelentôs összegbôl, 
nem csekély önerôt tettünk bele, vagyon-
kezelési szerzôdésben megteremtettük 
annak lehetôségét, hogy átvegyük az egész 
mûemlékegyüttest, folyamatosan alakítottuk 
a projektet az elvárások szerint. Az utolsó 
bíráló bizottsági ülésen viszont már egy telje-
sen más projektet akartak velünk kiviteleztet-
ni, mint amit elterveztünk. Elfogadhatatlan-
nak és felháborítónak tartom ezt a döntést. 
A magyar állam évtizedek óta nem költött a 
mûemlékre. A szemünk láttára megy tönkre 
az ország egyik kiemelt történelmi, kulturális 
és turisztikai értéke. Hiába próbáltuk helyben 

kézbe venni ügyét, csak ígéreteket kapunk. 
Nem történt összefogás az érdekében, csak 
szóvirágok, politikai színezetû állásfoglalások 
születtek, de tettek nem. Nem most kellene 
hangzatos sajtónyilatkozatokat tenni, hanem 
korábban kellett volna ilyen vehemenciával 
a projekt mellé állni – fogalmaztza meg 
véleményét a polgármester.

Tompa László, a NYDRFT tagja, az SZDSZ 
körmendi elnöke a döntést követô közle-
ményében így számolt be a történtekrôl: 
„A régió turisztikai nagyprojektek neve-
sítése szempontjából már a szeptemberi 

NyDRFT ülés is puskaporosra sikerült. A 
rendelkezésre álló 4.890.688.346 Ft forrásra 
6.411.453.931 Ft támogatási igény érkezett. 
A tanács feladata a rangsorolás volt. Bebes 
István kérte a tanácsot, hogy rangsor nélkül 
továbbítsa a régió 
kiemelt turisztikai 
projektjeit, és bízza 
a kormányra a projek-
tek elbírálását. Javas-
latával Tompa László 
is egyet értett, így a 
jobboldali kezdemé-
nyezés Vas megyei 
SZDSZ-MSZP támo-
gatással rangsorolás 
nélkül továbbításra 
került az irányító 
hatóság irányába. A 
Zala megyei Fidesz 
itt még támogatta a 
módosító javaslatot! 
Mivel a teljes támo-
gatási igény 1,5 mil-
liárd forinttal megha-
ladta a rendelkezésre 
álló keretösszeget, a 
Regionális Operatív 
Programok Irányító 
Hatósága (ROP IH) ismét az NyDRFT hatás-
körébe utalta vissza a nevesítést.

A szeptemberi ülésen elhangzottak, illetve 
a tanácstagok számára kiküldött októberi 
elôterjesztések alapján számítani lehetet egy 
erôsebb Gyôr-Moson-Sopron megyei lobbira, 
hisz a kiküldött elôterjesztések között „A” va-
riációban a Fertôrákosi Barlangszínház-kôfejtô 
fejlesztése címû projekt (1.283.892.827 Ft 
támogatás) illetve az Eszterháza Közép-Eu-
rópai Kulturális Központ – II. fejlesztési ütem 
címû projekt (1.999.620.066 Ft támogatás) 
állt. A „B” variáció a két Gyôr-Moson-Sopron 
megyei projekt mellett a Körmend Város 
Önkormányzata által beadott – Körmend 
Batthyány-Strattmann várkastély értéknövelô 
megújítása I. ütem „Kapuprojektek” címû 
projekt (1.852. 941.038 Ft támogatás) is tar-
talmazta, de a keszthelyi Festetics örökségek 
fejlesztése és bemutathatóvá tétele címû 
projekt (1.275.000.000.- Ft támogatás) már 
nem szerepelt az elôterjesztések között. 

Tanácstagok számára a feladat látszatra 
egyszerû volt: zalai és a vasi tanácstagok sza-
vazatainak megszervezése a GYMS megyei 
szavazatokkal szemben és a rendelkezésre 
álló forrás elosztása. 

Erre a gondolatmenetre fûzte fel Bebes Ist-
ván körmendi polgármester mondanivalóját, 
és jelezte, hogy hajlandó a projektet átdol-
gozni, abból 140 millió forint – parkosítási 
költséget – kivenni.”

A végszavazást megelôzôen azonban Ko-
vács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke 
– aki a Fidesz vasi elnöke is – a szünetben tá-
vozott egyéb elfoglaltságai miatt. Mint késôbb 

a megyei lapban indokolta, a gyôri és zalai 
tanácstagok egyeztetése miatt eleve nem látta 
esélyét a körmendi javaslat elfogadásának. 
Véleménye szerint igazságtalan a mûemléki 
épületekre szánt keret felosztásának módja. 

Kovács  Ferenc 
távozásakor Bebes 
Istvánt hatalmazta 
fel helyettesítésé-
re, de ezt a tanács 
tagjai nem fogad-
ták el, mert írásos 
formája nem volt a 
helyettesítési megbí-
zásnak. Így született 
végül az a döntés, 
mely szerint a négy 
projekt közül a két 
Gyôr-Sopron-Moson 
megyeit és részben 
a zalait támogatták 
a tanács tagjai, míg 
a vasi projektet le-
vették a listáról.

Bebes István vé-
leménye az a tör tén-
tekrôl, hogy „szembe 
hazudják magukat az 
abban résztvevôk”.

– Aki ezt a projektet kizárta, el tud-e 
számolni magával, hogy milyen jellemes 
döntést hozott? S van-e értelme aláásni 
ennek a projektnek a tekintélyét olyan álsá-
gos indokokkal, hogy nem térül majd meg 
a beruházás? – fogalmazta meg kérdéseit 
a polgármester, aki azon a véleményen 
van, hogy nem szabad a kastély megújítása 
érdekében vívott harcot feladni. A Körmen-
den lakók többsége ugyanis fontosnak 
tartja a projekt megvalósulását, mivel 
felismerte, hogy rendkívüli jelentôségû 
lehet a város életében. A kastély fejlesz-
tése ugyanis jelentôsen növelné a város 
turisztikai vonzerejét, munkahelyeket 
teremtene, új befektetôket vonzana, és 
nem utolsó sorban egy kiemelt történelmi-
kulturális értéket mentene meg a jelen 
és a jövô számára egyaránt.    mj

Elfogadhatatlan döntés a kastély ügyében
A regionális fejlesztési tanács nem javasolja a várkastély felújítását

KÖZMEGHALLGATÁS
Körmend Város Önkormányzata 2009. 
november 18án 16.00 órakor közmeg
hallgatásra várja a város lakosságát.

Téma: Körmend belvárosának komplex 
funkcióbôvítô megújítása

Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagy-
terme /Körmend, Szabadság tér 7./

A közmeghallgatáson részt vesznek a 
beruházásban közremûködô tervezôk, 
Sólyom Miklós, Rém László és Kiss Albert, 
valamint Körmend város fôépítésze, Rápli 
Pál, Bebes István polgármester és Kör-
mend Város Önkormányzata Képviselô-
testülete.
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Fehér Julianna, a budapesti Heller Far-
kas Fôiskola másodéves, turizmus-ven-
déglátás szakos hallgatója a negyedik 
félévét Erasmus ösztöndíjjal Németor-
szágban, a HAW Hamburgon végezte. A 
körmendi Somogyi Béla Általános iskola, 
majd a Kölcsey Ferenc Gimnázium után 
Budapesten keresztül vezetett az útja 
Hamburgig. Az ô rövid beszámolóját 
olvashatjuk a felejthetetlen fél évrôl.

A 2009 tavaszi félévre szóló ösztöndíjat 
2008 ôszén pályáztam meg a fôiskolánkon. 
Elmondhatatlanul boldog voltam, amikor 
kiderült, hogy elnyertem az ösztöndíjat! 

Hamburg gyönyörû gyöngyszeme Né-
metországnak, ami várakozásaimat messze 
felülmúlta! A lélegzetelállító kikötô, a sok 
zöld park, mûemlékek, hangulatos utcácskák, 
a híres-hírhedt szórakozó negyed a Beatles-
Platz-cal a közepén, a gyönyörû városháza, a 
mellette fekvô Alster tó, és persze a tipikus 
német ételek-italok, ami jóval több, mint az 
emberek sztereotípiáiban élô sör és „Wurst.

Az iskolával és az ott folyó tanítással kap-
csolatban csak pozitívan tudok írni, nagyon jó 
benyomásokat szereztem a HAW Hamburg-
ról. Minden oktató, professzor hihetetlenül 
barátságos volt velünk, az órák interaktívak, 
érdekesek voltak. A félév végére már minden 
Erasmusos hallgató magabiztosabban, bát-
rabban prezentált angol és német nyelven. 
Másik érdekességként azt figyeltem meg, 
hogy az órák alatti aktív részvétel teljesen 
természetes, a tanárok is örülnek neki, sôt 
kifejezetten elvárják, hogy a diák valamit 
hozzáfûzzön a témához. 

Az Erasmus programban részt vevô hallga-
tók közül jó néhány fiatallal baráti kapcsolatba 
kerültem, sok közös programot szerveztünk 
együtt a magyar és más országokból jött társa-

immal (finnek, spanyolok, olaszok, hollandok, 
törökök, mexikóiak, amerikaiak, ausztrálok) 
együtt. Hamburgban töltött szemeszter életre 
szóló élmény volt. Rengeteg külföldi emberrel 
találkoztam, akik a világ minden pontjáról 
érkeztek; más kultúrákat, szokásokat ismer-
tem meg. Úgy érzem, rengeteg olyan dolgot 
tapasztaltam és tanultam, ami e nélkül az 
ösztöndíj nélkül nem sikerülhetett volna.

 Fehér Julianna

Fél év Németországban
Erasmus ösztöndíj volt körmendi diáknak

Bekövetkezett az, amitôl évek óta 
tartottunk. 2009. október 20-án a 
Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium közleményben tudatta az 
ország lakosságával, hogy 33 szárnyvo-
nalat, azaz 1000 km hosszú vasúti pá-
lyaszakaszt kívánnak megszüntetni. 

Az indoklás szerint ezek a szakaszok ráfize-
tésesek, mivel kevesen utaznak rajtuk (napi 
6400 utas), ugyanakkor a fenntartási költ-
ségek magasak (7 milliárd forint). A tervek 
szerint autóbuszokkal oldják meg az érintett 
települések közötti közlekedést. A távolsági 
autóbuszjáratok megtizedelésével is számol-
ni kell – úgymond a takarékosság jegyében. 
Környezetünkben a Körmend-Zalalövô vonal 
érintett a vasúti vonal megszüntetésében. 

 Most figyeljenek jól: a Körmend-Zalalövô 
közötti közlekedést négy (!) járattal oldanák 
meg. Körmendrôl 5 óra 15 perckor és 17 óra 
15 perckor indulna busz, Zalalövôrôl pedig 
6 óra 35 perckor és 18 óra 35 perckor! Nos, 
ezért írtam, hogy ellehetetlenítve. Ugyan-
is a kistelepülések lassacskán kihalnak. 
Munkahelyek nincsenek, az óvoda, iskola, 
posta, kultúrház, könyvtár is megszûnt. Az 
a néhány bejáró dolgozó, tanuló a fent em-
lített buszjáratokkal tarthatja a kapcsolatot 
a külvilággal, és persze az idôs emberek, 
akik a körmendi, szombathelyi kórházba, 
piacra, boltokba mennének, szintén ezt a 
közlekedési formát választhatnák. Akiknek 
nincs autójuk (egyre nehezebb fenntartani) 
úgy, mint a múlt század elején, odáig jutnak, 

hogy a világ dolgairól már csak a televízióból, 
rádióból, újságból értesülhetnek. Visszafelé 
tart a világ? A közutjaink tönkre mennek az 
irdatlan terhelés miatt. Vannak, akik vasúton 
közlekednének, hiszen közben lehet írni, 
olvasni, pihenni is a vonaton. Mindenképpen 
kényelmesebb közlekedési eszköz. Ez is csak 
emlék marad? Vasútra kellene tenni a teher-
szállítást, kímélve ezzel az utakat. A vidéki 
élet minôségének javítására a fejlett(ebb) 
országokban fejlesztik a vasutat. A közösségi 
közlekedtetés a vonaton, azaz a személyszál-
lítás szinte világszerte veszteséges. Ennek 
ellensúlyozására a teherszállítás hívatott. 
Az elviselhetetlenségig terhelt 86-os számú 
fôúton pedig csak növekszik a forgalom a 
beállított buszok miatt. Vasútra lehetne tenni 
a kamionokat az országhatártól országhatárig. 
Ez már jól mûködik Szlovéniában, Ausztriában, 
Németországban, Svájcban stb. Néhány éve 
már meg akarták szüntetni ezt a vonalat, akkor 
a körmendi és a zalalövôi polgármester kicsi-
kart némi haladékot. Most a megnyomorított, 
megsarcolt önkormányzatoknak, régióknak 
kellene fenntartani, sôt fejleszteni a meg-
szüntetésre ítélt vonalakat. Reménységet a 
GYESEV jelenthet manapság,- ôk milliárdos 
fejlesztéseket éppen a mostani idôszakban 
végeznek Szombathelytôl Szentgotthárdig. Ta-
lán partnerek lesznek Zalalövô felé. Jó lenne, 
ha végre belátható idôn belül megvalósulna 
az észak-déli közlekedési tengely közúton és 
vasúton is… Az országhatárok lassan eltûnnek, 
korlátok, korlátoltak viszont annál többen 
vannak, fôleg a döntéshozók között.  Kéki

Ellehetetlenítve
A Körmend-Zalalövô vonal is megszüntetésre ítéltetett

68 ország és 
273 résztvevô
Körmendi tanárnô Németországban

 
A szünidô kiváló alkalmat biztosít a 
tanévre való felkészülésre is, a szak-
mai továbbképzéseken lehetôség 
nyílik új módszerek megismerésére és 
tapasztalatcserére. Kopasz Éva tanárnô 
augusztusban 4-tôl 28-ig Németország-
ban bôvíthette ismereteit, az alábbiak-
ban beszámolója olvasható.

 A németországi Baden-Württemberg 
tartomány DNY-i részén fekvô Freiburg 
városa biztosítja a helyszínt 68 ország 
273 résztvevôjének. A nemzetközi 
környezetben való tanulás öröme is 
nagymértékben hozzájárul a tovább-
képzés sikeréhez. A bemutatkozás, az 
ismerkedés örömteli pillanatai különös 
élményt jelentenek itt, ahol az egész 
világ jelen van egy közös célért. A német 
nyelv ismerete kaput nyit egymásra és 
a világra. Egyre jobban átéljük a közös 
tanulás örömét, részesei lehetünk egy 
nemzetközi közegnek, melyben élünk, 
tanulunk és élvezzük az elônyeit. 

Franciaország közelsége jó lehetô séget 
kínál a hétvégék hasznos eltöltéséhez. 
Hatalmas élmény megismerni Colmart, 
mely nagy történelmi múltú francia város 
Elzászban. A látvány a mesék világára 
emlékeztet: favázas szerkezetû házak a 
legkülönbözôbb színekben pompáznak a 
hangulatos kis szûk utcákban és a folyó-
parton, egyedülálló élményt biztosítva és 
bemutatva a látogató számára a jellegzetes 
elzászi építészet stílusát és formavilágát.

 Strasbourg is tartogat még meglepe-
tést. Itt a múlt és a jelen találkozik. Kis 
hidak, terek, patinás épületek, a Petite 
France városrész csodálatos látványa a 
múltat idézi, de ugyanakkor Strasbourg 
megmutatja modern arculatát is.

 A továbbképzés során megismerked-
hettünk Freiburggal is. Nemcsak nyelvi 
készségeinket fejlesztettük, hanem 
olyan kulturális értékeket ismertünk meg, 
melyek fontos elemei lehetnek a nyelvta-
nulásnak, a nyelvtanításnak, a földrajzi és 
történelmi ismeretek bôvítésének.

 Kopasz Éva, 
 a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 

tanára, a továbbképzés résztvevôje



99

Sem az intézmények, sem pedig a civil 
szervezetek nem volnának életképesek 
pályázatok nélkül. Néha gondként, pa-
naszként röppen fel egy-egy ilyen mondat, 
ám vannak szerencsés találkozások is...

A Nyugat-Magyarországi Néptánc-
szövetség még a tavasszal pályázott a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz azzal az elkép-
zeléssel, hogy az idei év nyertes koreográ-
fiáiból egy antológiát hozna létre, fellépési 
lehetôséget biztosítva a Batthyány-kastély 
színháztermében a régió legjobbjainak. A 
pályázat nyert, a munkálatok elôkészítés alá 
kerültek... s jött az újabb jó hír, A Rábaköz 
Kulturális Örökségéért Közalapítvány is csat-
lakozik a néptáncos rendezvényhez.

Ám az örömnek még itt sem volt vége, 
merthogy a nyári nagy sikerû országos 
Múzeumok Éjszakája rendezvény folytatá-
saként a Múzeumok ôszi Éjszakáját is meg-
hirdette az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, a kezdeményezéshez csatlakozott a 
Körmendi Kulturális Központ is. Egymástól 
függetlenül a három kezdeményezés 
november 14-et tûzte ki a megvalósítás 
dátumaként. Így aztán összefogtunk.

Hogy ez az egész mese-szerû? Igaz... már 
csak azért is, mert ezen a napon mesemon-
dó versennyel nyit a kastély 10 órakor, s a 
meseillusztrációs pályázat kiállítási anyaga 

is ettôl a naptól lesz látható. 21 néptánccso-
port, 7 zenekar lesz a Szövetség és a Béri Ba-
logh Ádám Táncegyüttes vendége, Körmend 
város vendége, hisz a gasztronómiai cseme-
géket felvonultató kastély-udvar szegletében 
a fúvósok, a táncosok és a Tourinformosok 
nekiveselkednek a kotláknak, s vacsorára 
fôznek, ahogy már oly sokszor megtették, 
így is segítenek egymáson a civilek.

Könyvbemutatóval, valamint a Múzeum 
és a kiállítások hosszított nyitva-tartásával 
is várja a nagyközönséget a Batthyány-
kastély ezen a napon, valamint a Zalai 
Borút Egyesület meglepetéseivel is, tehát 
kicsik, s nagyok egyaránt találnak a hajnalig 
tartó programok között kedvükre valót a 
szervezôk szándéka szerint.     vé

Ôsszel is éjszakáznak a múzeumok

Együtt, közösen hozták létre a 
körmendiek a 70-es évek második 
felében a Batthyány-kastély volt 
lovardájából a máig mûködô szín-
házépületet. Ahogy azt az aulában 
olvasható márványtábla hirdeti, 
1979-ben társadalmi összefogás 
eredményeként, több éves munka 
után, november 6-án megtörtént a 
„Színház” ünnepélyes avatása. Az 
épület azóta is áll, mûködik, s ha 
az ódon falak mesélni tudnának, 
az elmúlt 30 év krónikája csodá-
latos volna. 

Akiket ma a „Nemzet Színészeiként” 
tisztelünk, szinte egytôl egyig megfordultak 
a színpadon, a világirodalom klasszikusai, a 
táncmûvészet minden ága, a gyermekiroda-
lom remekei éppúgy tapsvihart arattak nem 
egyszer, ahogy hazai, és külföldi zenészek, 
együttesek, komoly és könnyû mûfajban 
egyaránt. Az aula veretes kiállításoknak, 
kacagó gyermekprogramoknak éppúgy 
otthona volt, ahogy sportolói ankétoknak, 
író-olvasó találkozóknak, felolvasó esteknek 
... Volt itt vásár, kocsma, elegáns állófoga-
dás, hajnalig szóló nótás mulatság...

Otthona lett az épület táncosnak, színjátszó-
nak, énekkarnak, fúvósoknak, tán nincs kör-

mendi, akinek ne volna meghatározó emléke 
iskolai program, színházi vagy zenei elôadás 
kapcsán a „Színház” épületéhez kötôdôen. Itt 
tanultuk meg, hogy a kultúrát szép ruhával, 
fedetlen fôvel, odafigyeléssel illik tisztelni, 
hisz olyasvalamit ad a lelkünknek, amitôl 
jobb emberré válunk. Iskolai "Ki mit tudok" 
szereplôiként belekóstoltunk egy-egy produk-
ció létrejöttének vérverejtékébe, szülôként 
gyermekeink boldogságába, civilként az 
„együtt” szó varázslatos mélységébe.

1920-ban, amikor Batthyány-Strattmann 
László Körmendre költözött népes családjá-
val együtt, gyermekei többször is arról írtak 
naplóikban, hogy a Vár kapui folyton nyitva 

állnak, a város és a környék népe folyton 
jön-megy, s ettôl csupa élet itt minden. 
Úgy hiszem, a 70-es évek politikai viszo-
nyainak közepette senkinek nem jutott 
eszébe ilyenfajta párhuzam, mégis... Az-
zal, hogy az akkori járás egyik központi 
közmûvelôdési épületegységét hozták 
létre, lényegében évtizedekre a Vár lett 
mindennapi életünk egyik fontos élet-
tere, s így lett a kultúra sasfészke még 
akkor is a Batthyányak sasfészke, amikor 
ilyet nemhogy mondani, de gondolni 
sem volt szabad.

A színház épülete ma is mûködik, 
messzirôl jött elôadások, koncertek 
helyszíne, fellép, próbál a színpadon 

a helyi néptáncos, fúvós, színjátszó... Az 
épület hatalmas, fûteni, világítani, ellátni 
sokkal nehezebb, mint lakni, mégis napon-
ta fogadja a turistákat, s a helyieket egy-
aránt. 30 éve a tanács, ma az önkormányzat 
jószándéka, munkája kell a talpon-maradás-
hoz. A név más, a háttér is más színû, de 
van, ami nem változik: a közös akarat, hogy 
mi, körmendiek lakni akarjuk a Várat. 

A 2009- 2010-es év színházi eseményei 
mind a 30 éves jubileum jegyében zajlanak, 
zajlottak, így a november 6-i ünnepi Marica 
grófnô elôadás is, valamint a november 
28-án tartandó ünnepi mûsor is.    V.É.

30 éves a „Körmendi Színház”!
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Bemutatkozik a Niederer!
1 éves fennállását ünnepli a rátóti áruház

Barkácsáruházunk – építôanyag kereskedéssel és 600 m²es minta
kerttel –, a válság ellenére is növekedést könyvelhet el….

Ha építôanyag és kertépítés kerül szóba, akkor a legelsô illetékes a 
rátóti Let’s Do It Niederer, mely 600 m²-en kínál kiváló minôséget és 
széleskörû termékpalettát. Jól képzett munkatársak adnak szaktanácsot 
a legmagasabb színvonalon. Mindezek eredményeként a nehéz piaci 
helyzet dacára a cég építôanyag piaci részesedése növekedni tudott. 
– A barkácsáruházban is növekedés tapasztalható, augusztus óta 25 
százalékkal emelkedett a napi vásárlók száma – mondta az üzlet tulaj-
donosa, Thomas Niederer.
 A rátóti üzlet 1 éves fennállását 2009. november 13án és 14
én ünneplik, amikor is minden vásárlónak kávéval és süteménnyel 
kedveskednek.
 A Niederernél bizakodva tekintenek a jövôbe, és már 2010-tôl 
tervbe vették egy kulcsmásoló és egy helyszíni színkeverô létesítését, 
valamint az áruhitel részletfizetésének beindítását, hogy az üzlet még 
vonzóbb legyen a vásárlók számára.
 – De az anyaüzlet Jennerdorfban is jó úton halad – folytatta a 
tulajdonos. – A barkácsáruház 5000 m² eladótérrel és 40000 féle áru-
cikkel továbbra is az elsô számú célpont Jennersdorf és Szentgotthárd 
környékén. Az idei, 12. Ipari vásáron megjelent több mint 4000 látogató 
is ezt igazolja.
 A Niederer-csapat mindig szívesen áll az önök rendelkezésére. 
Info:
Let’s Do It Niederer   Hagebau Niederer
9951 Rátót Fô út. 1.   J. Maurergasse 2.
+36/94-438-051    8380 Jennersdorf
    Buchesz Imre
    +36/70-292-3380

          WWW.NIEDERER.AT

A kórház és az önkormányzat közötti megállapodás értelmében 
évente legalább egyszer beszámolót kell készíteni, és azt ismer
tetni a képviselôtestülettel. Legutóbb – az Egészségügyi és Nép
jóléti Bizottság elôterjesztése alapján – októberben foglalkozott a 
testület a beszámolóval, mely most 2009. február 1 és 2009. július 
31 közötti idôszakra terjedt ki. 

Az elôzô idôszakhoz képest a kórház struktúrája nem változott. A 
fekvôbeteg ellátás 77 aktív ágyon, belgyógyászati, sebészeti, szülészet-
nôgyógyászati részlegek látják el (nem nevesített 36-25-16 ágyon) válto-
zatlanul mátrix struktúrában. 20 ágyon krónikus, 45 ágyon rehabilitációs 
kezelés folyik. A betegellátás bôvült az egynapos sebészet, egynapos 
gasztroenterológia és az egynapos nôgyógyászat lehetôségével.

A fekvôbeteg ellátás területén a betegfelvétel 3,3 százalékkal nôtt, 
a rehabilitációs ágyak kihasználtsága továbbra is csak 50 százalé-
kos. Az átlagos ápolási idô 9,5 százalékkal csökkent. Az elvégzett 
mûtétek száma 15 százalékkal nôtt, ezen belül a sebészeti mûtéteké 
10,2 százalékkal, míg a nôgyógyászat estében 23,4 százalékkal 
csökkent. Reoperáció 1 esetben történt szövôdmény miatt.

A járó beteg szakellátás területén a struktúra nem változott az elôzô 
idôszakhoz képest: a betegszám 5,5 százalékkal, a gondozóban ellá-
tottak száma 6 százalékkal növekedett. 

Összességében megállapítható, hogy a finanszírozás változása mi-
att bekövetkezô országosan megfigyelhetô tendenciák érvényesülnek 
a betegellátás területén.

A kórházi ellátásban alkalmazott orvosok létszáma 58 fô, 8 alkalma-
zott és 50 vállalkozási megbízásban. A dolgozók összlétszáma 233 fô, 
ebbôl 172 az alkalmazottak száma, 61 a vállalkozási megbízás kere-
tében foglalkoztatottaké. 1 fôvel csökkent a felsôfokú végzettségûek 
száma, a szakdolgozóké pedig 3 fôvel. A gazdasági-mûszaki létszám 
1 fôvel csökkent, az egyéb besorolásúaké 2 fôvel. 

A képviselô-testület januári határozatában 15 millió Ft-ot biztosított 
a város tulajdonát képezô kórházi ingatlanon történô fejlesztések-
hez. A megállapodásnak megfelelôen megtörtént a tetemhûtô és 
hozzá tartozó emelô berendezés beszerzése, ami mintegy 4,4 millió 
Ft-ba került. A szülôszoba és a raktár felújítása szerepelt még a fel-
adatok között, ám idôközben a kórház mûködése szempontjából 
fontosabb igények merültek fel. A kórház ügyvezetô igazgatója, dr. 
Németh Attila kérelemmel fordult a testülethez, hogy a korábbi meg-
állapodás módosításával – a megállapított keretösszeg erejéig – a 
fizikoterápia-reumatológia felújítására és a mosodai gépek lecserélé-
sére is sor kerülhessen. A képviselôk hozzájárultak a módosításhoz, 
a feladatok elvégzésére a következô évet határozták meg. 

Az aggregátoros áramellátás biztosítása szintén megvalósult, 
melyhez 3,4 millió Ft Egészségügyi Minisztériumtól kapott pályázati 
támogatás, 3,35 millió Ft önkormányzati forrás, s közel 300 ezer Ft 
saját forrást használtak fel.

Dr. Németh Attila ügyvezetô igazgató szóban is kiegészítette a 
beszámolót, s elmondta, hogy legfontosabbnak azt tartja, hogy aktív 
ágyat nem veszítettek, a szakmai színvonal emelkedô tendenciát 
mutat. November közepétôl egy magasan kvalifikált belgyógyászt 
vesznek fel, így ezen a területen is javulás várható. Megfelelô lét-
számmal dolgoznak, elbocsátásra nem került sor, saját elhatározások 
miatt csökkent a létszám némileg. A beruházások kapcsán kiemelte, 
hogy olyan aggregátort sikerült üzembe állítani, ami akár 12 órán át 
is tudja a teljes kórház áramszükségletét biztosítani áramkimaradás 
esetén (máshol ezt általában csak bizonyos részekre pl. mûtôk, 
tudják így fenntartani). Az új tetemhûtô szintén a legkorszerûbb 
megoldást jelenti. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a kór-
ház mûködési feltételeinek biztosítása érdekében történô hibátlan 
együttmûködésért. A módosítási kérelem kapcsán kiemelte, hogy nem 
kérnek további támogatást, csupán a változó körülmények miatt lenne 
lényeges, hogy a kérelemben megjelölt célok is részét képezhessék 
a korábban megkötött megállapodásnak

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 
elmondta, hogy a bizottság részletesen tárgyalta az anyagot, a 
minôségi mutatók önmagukért beszélnek. A beszámolót elfogadásra 
javasolta a testületnek, a kórháznak pedig kitartást és további jó mun-
kát kívánt. A képviselôk egyhangúlag fogadták el a beszámolót. 

Bebes István polgármester hozzáfûzte, hogy a kormány 2010-
es költségvetési tervezete szerint tovább nehezítik a kórházak 
mûködtetését is, ezért egyeztetéseket kell folytatni az önkormány-
zat és a kórház vezetése között ezzel kapcsolatban.  Phhírek

Kórházi beszámoló 
Megfelelô létszámmal mûködik a kórház

Profi szôrtelenítés
Skandináv szakemberek vezetô eljárása 

A szôrtelenítés már régóta a szépségápolás fontos része. 
Rengeteg igényes nô – és férfi – akar megszabadulni a nem 
kívánatos szôrszálaktól.

A legtöbb eddig alkalmazott módszer csak rövid távú megoldást 
képes nyújtani, és számos esetben különbözô problémákkal is 
szembesülünk /például a szôrszálak bôr alatti visszanövése, vagy 
szôrtüszôgyulladás/. Sokunkban felmerül a kérdés: vajon van-e olyan 
bármikor, bárkinek alkalmazható technika, ami egyszerû, fájdalmat-
lan és tartós szôrtelenítést hoz létre? Igen, létezik ilyen: a skandináv 
orvosok és biokémikusok csapata által kifejlesztett EPILAR® SYSTEM. 
Hatásossága az emberi szervezet saját enzimjén, a tripszinen 
alapszik. Az EPILAR® egyedülálló összetételének köszönhetôen a 
tripszin nem lép reakcióba a bôr más anyagaival és szöveti struktú-
ráival. Mivel hatását közvetlenül az üres szôrtüszôkre fejti ki, így az 
EPILAR® gélek alkalmazása egy professzionális – kozmetikus által 
végzett –  szôreltávolítás után történik. A kezelések csak néhány 
plusz percet vesznek igénybe a megszokott gyantázás/epilálás után. 
A tartós hatás elérésére sorozatkezelésekre van szükség.

 A visszanövô szôrszálak mennyisége kb. 20 százalékkal csökken 
minden EPILAR® módszerrel végzett kezelés után. A maradék 
szôr visszanövési ideje megduplázódik. A folyamat csökkenti 
a szôrbenövés/szôrtüszôgyulladás kockázatát, és a következô 
szôrtelenítési eljárás fájdalmát, a bôr selymessé és rugalmassá teszi a 
kezelések között. Az EPILAR® rendszert használhatják nôk és férfiak 
is, bármilyen bôrtípus és szôrszín esetében, hogy maradandóan 

csökkentse a szôr visszanövését.
 További információk: ArcAlak Stúdió, 

Szombathely, Mátyás ki-
rály u 14. 

Szeretettel várjuk 
megkeresését!
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A Körmendi Kastély Színház Társulata 
október 18-án újra elôadta az augusz-
tusban bemutatott Börtönkarrier címû 
darabot. A finn Tauno Yliruusi mûvét 
Szegezdi Róbert a Zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színház kiváló színésze 
vitte színre. Az elôadás most is nagy 
sikert aratott, a megyei napilapban is 
elismerô kritika jelent meg róla.

Október 30-án Budapesten tartotta a Ma-
gyar Szín-Játékos Szövetség a Feszt-Fesztet, 
azaz a fesztiválgyôztes elôadások bemu-
tatóját, amely a 2008-2009-es színi évad 
kiemelkedô fesztivál gyôztes elôadásaiból 
válogatott színdarabokat szemlézte. Ide 
kaptak meghívást a körmendi színjátszók 
Hubay Miklós: Elnémulás címû darabjával, 
amelyet Szalóky B. Dániel rendezett, s arany 
minôsítést, vándorserleget és a legjobb szí-
nészi díjakat is elnyerte. A dráma szereplôi: 
Tahin Zsolt, Rajner Ágota és Tóth János. Azért 
is figyelemre méltó a szemlére beválogatás, 

mert néhány fôvárosi és szlovákiai együttes 
mellett a Dunántúlról csak a körmendieket 
hívták meg. Ezen a napon a Soproni Ifjúsá-
gi-és Egyetemi Társulattal játszottak kastély 
színház tagjaiból négyen a „Pál Utcai fiúk” 
címû darabban. Rácz tanár urat Rajner Tibor, 
Nemecsek anyját Jóna Andrea, Janót Vörös 
Attila, Geréb apját és Csetnekyt pedig Kékesi 
István Gábor alakította. A Molnár Ferenc 
által írt klasszikus történetet még májusban 
mutatták be Sopronban, várhatóan országjá-
rásra indulnak vele, és a tervek szerint 2010 
tavaszán láthatja a körmendi közönség. 

A KASZT az eltelt néhány hétben idôsek 
napi rendezvényen, és szinte minden városi 
ünnepen szerepelt. Több felkérésük van no-
vember és december hónapra is. A társulat 
stúdiósai is lelkesen készülnek az év végi 
bemutatkozásukra,- több új, fiatal tehetség 
érkezett a napokban is a csapathoz. Tájoló 
elôadásokra is van meghívásuk például 
Szentgotthárdra és Kôszegre a Hab-bal, A far-
kas és Piroskával, sôt a Börtönkarrierrel is.

Foglalkoztatásban nincs hiány
A KASZT sikeres fellépései

Tagozatunkon tanulásban és értelmileg 
akadályozott gyermekeket oktatunk. Fej-
lesztésükben új lehetôségként merült fel 
a lovasterápia.

Szeptemberben kétnapos konferencián 
vett részt kollektívánk, melynek témája: 
Lovakkal az egészségért, a lovasterápia 
lehetôségei.

Szombaton a terápia elméleti részével 
ismerkedhettünk Körmenden a Battyány 
Kastélyban. Másnap Balogunyomban 
az UNIKOR NIS 
Lovas terápia és 
Lovasköz pont-
ban élôben is 
m e g g y ô z ô d -
hettünk a lo-
v ag l á s  ha té -
konyságáról, a 
terápia eredmé-
nyességé rô l , 
a  g y ó g y u l á s 
á l l a p o t  m e g -
ôr  zés  képes -
ségfejlesztés, 
habilitáció és 
rehabilitáció ér-
dekében.

Élvezetes bemutató részesei lehet-
tünk Györgypál Zoltánné gyógytornász, 
lovasterapeuta, az UNIKORNIS Egészségfor-
rás Alapítvány vezetôjének irányításával.

Büszkén figyeltük tanítványunkat, Pandur 
Milánt, aki már két éve jár Balogunyomba 
gyógylovaglásra, milyen biztosan ült és 
mutatta be gyakorlatait Mirza lovon.

A lovaglás lehetôsége, eredményei fel-
lelkesítették kollektívánkat és tanulmányi 
kirándulást szerveztünk Nagymizdóra a 
lovardába.

Szeretettel és rengeteg türelemmel 
fogadott bennünket Hinger Mónika 
gyógytornász, hippoterápia hallgató. 
Körbejártuk a birtokot és sétánkhoz mind-
annyiunk örömére csatlakozott Süti, a 
gyönyörû golden retriewer és egy játékos 
magyar vizsla.

A  b á t r a b b 
gyerekek lehetô-
séget kaptak a 
lovaglásra, a ke-
vésbé bátrak a 
lovak simogatá-
sára.

Osztatlan si-
kert aratott a nyu-
godt, kiegyen-
súlyozott Bar-
diggiano lovacs-
ka.

Csak köszön-
ni tudjuk Hittig 
Gusztávnak a 

birtok tulajdonosának, Hinger Mónikának 
és lelkes kolléganôjének a lehetôséget, 
a türelmet, hogy tanítványainkat ilyen él-
ményhez juttatták.

A terápia lehetôségeirôl tájékoztattuk a 
szülôket .

 OlcsaiKiss Zoltán Általános Iskola
 Hunyadi Utcai Tagozatnának Munka

közössége

Postánkból
Mert lovagolni jó!
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Sokáig izgatottan várta a közvélemény, 
hogy ki lesz a körmendi kosárlabda-
csapat új tulajdonosa. Közismert, hogy 
a 2008/09-es szezon végén távozott 
az Sz+Sz cégcsoport, s úgy indult el 
az új bajnoki idény, hogy nem volt 
meg nevezve a klub gazdája. Mára fel-
lebbent a fátyol a Fortress Insurance & 
Invesment Company igazgatója, Szabó-
Forrai Zsolt az új tulajdonos. Reményt 
keltô, hogy hosszú távon kapcsolatra 
készül az új befektetô.

Az új tulajdonos alakítja a költségvetést, 
az edzôvel és csapatvezetôvel közösen a 
játékos keretet, sôt az összes eddigi tarto-
zást is átvállalja. Az adósságot 2010-ig kon-
szolidálják. Szabó-Forrai Zsolt nevét fôleg 
onnan ismerhetjük, hogy az MKOSZ nyári 
küldöttgyûlésén szóba jött elnökjelöltként, 
s öt évre 300 millió forintot ígért a hazai 
kosárlabdasportnak. A tisztújításra végül 
nem került sor. 

Bebes István polgármester és Csák Tamás 
csapatvezetô hosszas kitartó tárgyalása 
vezetett arra, hogy a Fortress Körmenden 
kötött ki. Fortress Insurance & Invesment 
Company biztosítási és befektetési társaság. 
11 és fél millió ügyfele van világszerte, 
ebbôl fél millió az Európai Unióban él. A 
céget még 1942-ben alapították az Amerikai 

Egyesült Államokban. Hazánkban 2006 óta 
van jelen. Szabó-Forrai Zsolt 10 éve igazgató-
ja a vállalatnak. – Biztos vagyok benne, hogy 
hosszú távú összefogás körvonalazódik, 
amely határozatlan idôre szól, akár 20 évig is 
eltarthat – nyilatkozta a befektetô. A csapat 
felé az idei elvárás a 6-10. hely elérése, míg 
késôbb bajnoki cím megszerzése és a nem-
zetközi porondra kerülés a cél. A befektetés 

okáról Szabó-Forrai elmondta, hogy „remek 
üzlet lehet, imázs-növeléssel egybekötve. 
Ha a nevünk összeforr egy patinás klub 
megújulásával, akkor annál jobb reklámra 
nincs szükség”. A kosárlabdacsapat tehát 
a MJUS-Fortress Körmend néven szerepel 
az idei bajnokságban. Befektetôje, támo-
gatója van a Rába-parti gárdának. A játékos 
válogatás azonban még nem ért véget: 
október közepén érkezett a 2-3-as poszton 
bevethetô Paul Graham, aki 196 cm magas, 
24 éves amerikai játékos. Európában még 
nem játszott, próbajátékon van, csakúgy, 
mint a fehérorosz Mikalaj Alekszejev. ô 33 
éves, 212 centis, 115 kilós center, aki orosz-
lánrészt vállalt a Falco Kc 2008-as bajnoki 
sikerében. Cheick Diakite sorsa sem dôlt 
még el. Sabáli Balázs vezetôedzônek nincs 
könnyû dolga, mivel még nem alakult ki a 
meggyôzô, végleges játékoskeret. 

Hajrá Körmend!              Kéki

Hosszú távra tervez a befektetô
Új tulajdonosa van a kosárcsapatnak

Október 22. és 25. között az ausztriai 
Villachban zajlott a kick-box világbaj-
nokság K-1, low-kick és light-contact 
szabályrendszerekben. A szentgott-
hárdi Dancsecs Bojána, a Castrum 
SEC-Dinamica SE Körmend versenyzôje 
megszerezte elsô világbajnoki címét 
a felnôttek között. 

Dancsecs Bojána, 1 danos feketeöves 
kick-box mester háromszoros junior vi-
lágbajnoki cím birtokosa light-contactban 
és semi-contactaban, van két junior EB-
aranyérme és egy olyan EB-aranya, melyet 
a felnôttek között szerzett. A villachi 
megmérettetésre több mint 50 országból 
érkeztek résztvevôk, Bojána a ligh-contact 
szabályrendszerben indult az aranyért, 
bár ebben titokban csak edzôje, Andorka 
Imre 2 danos mester reménykedett. Az 
elôdöntôk estéjén, 22-én a szentgotthárdi 
lány belázasodott, de segített a C-vitamin és 
az aszpirin, valamint az akaraterô. A -65 ki-
lósok mezônyében elôször a svéd Erikssont 
gyôzte le 3:0-ra egy elég nehéz meccsen, 
majd a svájci Geissler következett, aki idén 
a tavalyi norvég világbajnokot ejtette ki, de 
Bojána fölötte is 3:0-ra diadalmaskodott. 

A döntôt vasárnap délelôtt rendezték, de 
mindhárom szabályrendszerbôl három-há-
rom döntôt a délutáni gálára tettek. Bojána 
is akkor mérkôzött meg a helyi, rendkívül 
népszerû Nicole Trimmellel, akit Bojána 
egy korábbi Világkupán már legyôzött, 
majd tavaly ô kapott ki tôle a tavalyi EB 
elôdöntôjében. Bojána az elsô két menetet 
egy-két ponttal végig vezette, a harmadik 
menetben Trimmel kétszer is átvette a 
vezetést, de a vége elôtt pár másodperccel 
Bojána be tudott vinni egy mindent eldöntô 
ütést az osztrák lánynak, ami elsô világbaj-
noki aranyát jelenti a felnôttek között.

Andorka Imre lapunknak nyilatkozva el-
mondta, hogy Bojána Grácban tanul, az utób-
bi másfél hónapban csak egy-két edzésen tu-
dott részt venni, a válogatott edzôtáborában 
sem tudott végig jelen lenni, így klasszisát 
bizonyította, hogy így is arannyal tért haza. 
A döntôt megtekintette Czvitkovics Gyula al-
polgármester és Csák Tamás önkormányzati 
képviselô is, sôt a díjátadáson Czvitkovics 
Gyula gratulálhatott Bojánának, a szervezôk 
pedig a hangosbemondón keresztül köszön-
tötték. Az egyesület következô versenye 
november 7-én a csepeli semi-contact OB 
döntôje lesz. (Kép a címlapon.)  CsT  

Dancsecs Bojána világbajnok
A felnôttek között lett elsô

Körmendi 
gyôztes
Biczó Péter és kutyája nyerte a 
járôr-kutyaversenyt

Vas és Zala megye polgárôr és 
vagyonvédelmi járôrkutyáinak 
második versenyét szeptember 
26-án rendezték meg a Körmendi 
Kutyasport Centrumban. Biczó Pé-
ter Árti nevû 7 éves németjuhász 
kutyájával megnyerte a versenyt.

– Kilenc eb – mind németjuhászok –  
vettek részt a vetélkedésben – tájé-
koztatott Biczó Péter. Fegyelmezô, 
ügyességi és ôrzô-védô feladatokat 
kellett végezni, végrehajtani a verse-
nyen indulóknak. Átlagolással, a szer-
zett pontok összeadásával értékelt két 
rendôrbíró, akik az ORFK Oktatási Igaz-
gatóságáról, Dunakeszirôl érkeztek. A 
rendezvény fôvédnöke Halmosi Zsolt, 
Vas megye rendôrkapitánya volt, akit 
elfoglaltsága miatt Szendrôdi Barnabás 
körmendi rendôrkapitány képviselt.

Végeredmény: 
I. Biczó Péter (Körmend),  

kutyája: Árti
II. Kéri Béla (Zalaegerszeg),  

kutyája: Gonosz
III. Németh Gabriella (Szombathely), 

kutyája: Bessy
Szép eredményt ért el a Kántor és 

Csupati Kutyaiskola, azaz a Körmendi 
Kutyasport Centrum ismert és elis-
mert kutyása, Biczó Péter, valamint 
ebtársa, Árti. Gratulálunk!        Kéki
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
nov. 6. 19 óra Batthyány-kastély – Színház

30 ÉVES A SZÍNHÁZ. Marica grófnô – nagyoperett. 
Belépôjegy: 2.500,-Ft 2.800,-Ft

nov. 7.  17 óra Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
120 éves a Vasparipa Egylet – Jármûtörténeti kiállítás  
a Vasparipa Egylet, a Modell- és Makettépítô Klub és a 
Maróti Könyvkereskedés szervezésében. A vendége-
ket köszönti: Bebes István polgármester

nov. 9. 14 óra Kulturális Központ – Berzsenyi utcai épület
Vk. Nyugdíjas traccsklub

nov. 11. 14.30 Kulturális Központ – Berzsenyi utcai épület
Vk. Nyugdíjas Klub

nov. 12. 17 óra Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI alapítványi 
gálamûsora

nov. 13. 16 óra Batthyány-kastély – Színház
„Hangadó” – Zeneiskolai hangverseny

nov. 14. Batthyány-kastély – Színház
Múzeumok Ôszi Éjszakája        

9.30 Kastélynyitás, GASZTRO UDVAR nyitása, kotla-kukta
10 óra Gyermekkönyvtár

„Kerek erdô, hát határ, a Mese-Vár téged vár” mese-
mondó verseny. „Bíbelôdô” – meseillusztrációs pályá-
zati kiállítás megnyitója

11 óra Színház
I. Nyugat-Dunántúli Néptánctalálkozó

16 óra I. Nyugat-Magyarországi Néptánc Antológia  
Dr. Pesovár Ernô emlékére

17 óra Könyvbemutató
19.30 óra Városi bálterem

Szent Márton mulatság, táncház vacsorával
A Körmendi Kulturális Központ kiállításai ezen a napon 22 óráig ingyenesen 
látogathatók. A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum kiállításai 17 óráig 
teljes árú belépôvel, 17 és 22 óra között ingyenesen látogathatók.

nov. 17. 10–17 óra Batthyány-kastély – Városi kiállítóterem
Balikó Galéria festménybemutatója és vásár

nov. 20. 17 óra Batthyány-kastély – Színház aula
50 éves a Bélyeggyûjtôklub. A kiállítást megnyitja: 
Czirók Dénes, a MABÉOSZ alelnöke. Elsônapi bélyegzés!

nov. 20. 18 óra Batthyány-kastély – Városi kiállítóterem
Kiss Katalin festômûvész kiállítása. Megnyitja: Szabó 
Ferenc alpolgármester. Körmendi Kulturális Mûhely 
kaszinói estje

nov. 21. 10 óra Batthyány-kastély – Színház
Egészségrôl egy kicsit másként. Elôadások termé-
szetgyógyászatról, ezotériáról

nov. 23. 19 óra Batthyány-kastély – Színház
MeseVár. Berecz András: Kaptárbontás. Belépôjegy 
14 év felett: 1.200,-Ft  14 éves kor alatt ingyenes

nov. 28.

15 óra 
18 óra

Batthyány-kastély – Színház
Adventi napok 1.
Gyertyagyújtás, koszorúkészítés, kézmûveskedés
30 ÉVES A SZÍNHÁZ. Ünnepi mûsor és kiállítás

dec. 2. 10 és 14 
óra

Batthyány-kastély – Színház
Diótörô – zenés, táncos mesejáték a Nektár Színház 
elôadásában. Mesebérlet 3. ea. Belépôjegy: 800,-Ft

dec. 5. 10 óra Batthyány-kastély – Színház
20 éves a körmendi Alkoholellenes klub
Ünnepi közgyûlés

14 óra 
15 óra

Adventi napok II.
Városi Mikulástúra
Bóbita bábcsoport és a Kaszt mûsora gyermekeknek

A belépôjegyes rendezvényekre elôvétel:  
Batthyány-kastély, a színház elôcsarnoka. Telefon: 410-132  

Tourinform Iroda, Körmend. Telefon: 410-107
Kiállítások
okt. 23 – nov. 15. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

In memoriam ’56 – Lugossy Mária Munkácsy díjas 
szobrászmûvész 

nov. 7–28. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
120 éves a Vasparipa Egylet – Jármûtörténeti kiállítás 
a Vasparipa Egylet és a Maróti Könyvkereskedés szervezésében

nov. 20–27. Batthyány-kastély – Színház aula
50 éves a Bélyeggyûjtôkör

nov. 20 – dec. 5. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Kiss Katalin festômûvész

A kiállítások megtekinthetôk: hétfô–péntek 10–16 óráig
Információ: Batthyány-kastély, a színház elôcsarnoka. Telefon: 410-132  

Tourinform Iroda, Körmend. Telefon: 410-107

Programajánló


