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Nemzeti ünnep
Körmend Város Önkormányzata, vala-
mint a Körmendi Kulturális Központ 
és Faludi Ferenc Könyvtár tisztelettel 
meghívja Önt, kedves családját és 
barátait az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségre. 

Március 15.
13 óra Batthyány-kastély – Színház aula
 Játszóház – lovacska, csákó, 

kokárdakészítés
15 óra Szabadság tér, Kossuth szobor
 Városi ünnepség
 Ünnepi beszédet mond Majthényi 

László, a Vas Megyei Közgyûlés 
alelnöke. Mûsort ad a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat.

16 óra Batthyány-kastély – Sala Terrena 
Galéria

 „Szobor és Ünnep született” – kiállí  
tás Horvay János szobrászmûvészrôl, 
a Kossuth szobrok alkotójáról

 Köszöntôt mond: Bebes István pol-
gár mester. A kiállítást megnyitja 
dr. Kriston Vízi József, a Dombóvári 
Helytörténeti Múzeum igazgatója. 
A körmendi vonatkozásokat bemu-
tatja dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának igaz-
gatója. Közremûködik a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat, a Városi Fú-
vószenekar és a Városi Vegyeskar.

Február elején tartották a szalagavató 
ünnepségeket a körmendi középisko-
lában. A két gimnáziumi osztályban 
61, míg a „Rázsó” öt végzôs osztályá-
ban 107 szalagot tûztek fel.

„Megjelölve lenni.” Ezzel a mondattal 
kezdte Soós István, a körmendi Kölcsey 
Ferenc Gimnázium igazgatója ünnepi be-
szédét a végzôsök 
szalagavatóján. A 
magyar közokta-
tásban hagyomá-
nyosnak számító 
esemény idén 
február hatodikán 
került megrende-
zésre a körmendi 
színházteremben. 
Az ünnepség a 
hagyományokhoz 
híven a végzôs 
osztályok nyitó-
táncáva l  vet te 
kezdetét. Ezután 
a végzôs diákok 
megköszönték a táncokat betanítók mun-
káját, majd szintén hagyományosnak 
mondható kulturális mûsorszámokkal szó-
rakoztatták a közönséget. Néhány zenés és 
verses produkció után iskolánk igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, majd ünnepi be-
szédet mondott, melyben külön kiemelte, 
hogy különleges év az idei, mert elôször 

avatnak fel nyelvi elôkészítô képzésben 
résztvevô osztályt. 

Az elôzô évekhez hasonlóan a mûsor 
végéhez közeledve lejátszották a végzôs 
osztályok által készített videókat, melyek se-
gítségével a nézôk bepillantást nyerhettek 
az iskolai életbe. A színháztermi mûsor után 
a meghívott vendégek átvonultak a Rendé-
szeti Szakközépiskola éttermébe, ahol az 

ünnepi vacsora 
után a bál vette 
kezdetét. 

A Rázsó Imre 
Szakközépisko-
la, Szakiskola és 
Kollégium ün-
nepségén Egyed 
Gyula igazgató 
mondott ünnepi 
beszédet, amely-
ben a felnôtt kor 
küszöbéhez érô 
e m b e r e k n e k 
adott megfonto-
landó gondola-
tokat, és sikere-

ket kívánt az elkövetkezô vizsgákhoz. Az öt 
végzôs osztály tanulóinak szalagfeltûzése 
után látványos mûsorok egész sora 
következett a sportcsarnokban. A bált a 
végzôsök keringôje nyitotta meg. Vidám 
hangulat, tombolatárgyak sokasága jelle-
mezte az estét a támogatók jóvoltából. 

Sávoly Boglárka

Sajtótájékoztatón jelentette be Bebes Ist-
ván polgármester és Tompa László, a Regi-
onális Fejlesztési Tanács (RFT) tagja, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújtott be „A 
városközpontok funkcióbôvítô meg-
újítása a nem megyei jogú városok-
ban” elnevezésû pályázati kiírásra 
„Körmend belvárosának komplex 
funkcióbôvítô megújítása” címmel. 
A Regionális Fejlesztési Tanács 
támogatta a fejlesztési elképzelé-
seket, s a projekt kivitelezéséhez 
540 millió Ft támogatást nyújt a 
Nyugat-dunántúli Operatív Program 
keretében, mely a maximális támo-
gatási összeget jelenti. 

– Örömteli esemény érte a várost, 
mely jelentôs fejlôdést eredményez 
Körmend életében. Az önkormányzat 
hosszú távú elképzeléssel és világos jövôképpel 
rendelkezik a város fejlesztésével kapcsolatban, 
melyeket a meglevô értékeire és a rendelke-
zésre álló pályázati lehetôségekre alapozott. 
Ezzel összefüggésben elkészítettük a fejleszté-

sekkel kapcsolatos alapvetô dokumentumokat 
– elsôként a városfejlesztési stratégiát –, me-
lyek megvalósításának egyik fontos eleméhez 
érkeztünk – nyilatkozta a polgármester. 

A támogatás által Körmend belvárosának 
komplex funkcióbôvítô megújítására kerül 
sor, mely a közintézmények jelentôs részét 
érinti. A beruházás teljes költsége 804,8 millió 
Ft, ebbôl több mint félmilliárd forint pályázati 

támogatás, az önkormányzatnak pedig 256,1 
millió Ft önrészt kellett vállalnia hozzá. E 
keretbôl felújítják a Régi Városháza, a Polgár-
mesteri Hivatalt és a Polgárôrség épületét, 

melyek nemcsak külsejükben újulnak 
meg, hanem teljes akadálymentesí-
tésükre is sor kerül. A Szabadság tér 
rekonstrukciójával pedig színvonalas 
közterületet, pihenôparkot, rendez-
vényhelyszínt alakítanak ki, és ezzel 
együtt a csapadékvíz elvezetését is 
megoldják. A tervek szerint a térkô 
burkolattal és látványos zöldnövény-
zettel igazi szabadidôs, pihenô cél-
ponttá válik a tér, melyben szökôkút, 
utcabútorok, mûalkotások, valamint 
energiatakarékos közvilágítás és 
térfigyelô rendszer is helyet kap.

Most a szakmai stábnak kell az elôírt 
további tervezési és elôkészítési fel-

adatokat határidôre elvégezni ahhoz, hogy 
szerzôdéskötésre kerüljön sor. A projekt 
megvalósítása a szükséges elôkészületekkel 
2009-ben indul, befejezése 2010-ben várható 
– mondta el Bebes István.           Phhírek

Megkezdôdhet a Szabadság tér felújítása
Sajtótájékoztatón számolt be Bebes István az 540 millió Ft támogatásról

A felnôtt kor küszöbén
Szalagavató ünnepségek a városban
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Fejlesztések a kórházban

A dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. ügyvezetôje tájékoztatta az önkormányzatot leg-
utóbbi ülésén, hogy milyen fejlesztések, felújítások szüksége-
sek az – önkormányzat tulajdonában levô – épületekben. 

Mindenképpen szükséges a boncterem felújítása, melyben na-
gyon rossz állapotban van a tetemhûtô és a hozzá tartozó gépészet, 
melyet cserélni kell. A burkolatok javítása, festés-mázolás szintén 
elengedhetetlen. A felújítás várható költsége bruttó 4 millió Ft. 
Felújításra szorul az 1980-ban átadott V. emeleti két szülôszoba is és 
a hozzátartozó helyiségek. Itt a nyílászárók cseréjét, fûtésrendszer, 
vizesblokk, burkolatok, elektromos vezetékek és bútorok cseréjét 
kell megvalósítani. A felújítás kivitelezése várhatóan bruttó 11 
millió Ft-ba kerül majd. Harmadik feladat a jelenlegi raktárpavilon 
átalakítása krónikus fekvôbeteg-ellátó osztállyá, melyhez az épület 
teljes felújítására lenne szükség.

A képviselô-testület egyhangúlag támogatta az önkormányzat 
tulajdonában levô kórházi ingatlanban elvégzendô értéknövelô 
felújításokat, melyhez bruttó 15 millió Ft összeget biztosított a 
2009. évi költségvetés terhére. Felhatalmazták a képviselôk a pol-
gármestert, hogy az ingatlanokat érintô beruházások bonyolítására 
vonatkozó megállapodást megkösse.

Tesco az iskolákért

Az idei tanév elején a Tesco-
Global Áruházak Zrt. jótékony 
célra, helyi kezdeményezések 
javára ajánlotta fel a lebomló 
mûanyag bevásárlótáskáinak 
értékesítésébôl befolyt többlet-
bevételt. A „Tesco a természetért” 
program keretében történt fel-
ajánlás kedvezményezettje Kör-
menden a Kölcsey Utcai Általános 
Iskola lett. A felajánlott összeget 
az intézmény céljainak megvaló-
sítására használja fel. Az iskola 
vezetôsége úgy döntött, hogy 
kiadványaik megjelentetésére és 
az erdei iskolai programjuk támo-
gatására fordítják. Az adományt 
január utolsó hetében adták át az 
áruház vezetôi Mészáros Árpád-
nak, az iskola igazgatójának.

Módosított lakbérek

Az elmúlt év januárjában módosultak utoljára a lakbérek, melyrôl 
idén egyhangúan döntöttek a képviselôk. A díjemelés megállapítá-
sánál a 2008-as 6 százalékos inflációt alapul véve, hasonló mérték-
ben nôttek a lakbérek. Ennek alapján az összkomfortos lakásokért 
270 Ft/m2, a komfortos lakások esetében 190 Ft/m2, a félkomfortos 
lakásokért 80 Ft/m2, a komfort nélküli lakásokért 40 Ft/m2, a szük-
séglakások esetén pedig 20 Ft/m2 díjat kell fizetni február 1-tôl.

Pályázati lehetôségekrôl tájékoztattak

„Kis és középvállalkozások pályázati lehetôségei a regionális 
operatív programokkal” címmel tartottak elôadást a Berki csár-
dában. A rendezvényt Kiss Gábor, a Körmendi Városszépítôk 
Fórumának elnöke kezdeményezte (évekig a „várkertszépítôk” 
élén állt tavalyi leköszöntéig). Az összejövetelen közel harmincan 
vettek részt. Tompa László, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács tagja vázolta a lehetôségeket, és beszámolt az eddigi 
eredményekrôl. Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetôje is a pályázati lehetôségeket, 
elérhetôségeket vázolta. Az elôadás célja az volt, hogy segítséget, 
tanácsadást nyújtsanak a kis- és középvállalkozóknak. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben nagy szükségük van a vállalkozásoknak 
mentôövekre, ezért is jelentôsek az ilyen jellegû rendezvények – 
mondta érdeklôdésünkre Kiss Gábor, akitôl azt is megtudtuk, hogy 
néhányan már jelentkeztek sikeres pályázatok reményében.

Folyékony hulladék 
elszállítása 

A szolgáltatást a Florasca Kft-tôl 
a Drain-team ÖKO Kft. vette át, 
tevékenységüket azonban több 
bírálat érte az elmúlt évben. 

Csák Tamás, a Városfejlesztési 
és Turisztikai Bizottság elnöke 
elmondta, hogy több esetben 
fordult el, hogy nem lehetett 
elérni a szolgáltatót a megadott 
telefonszámon, illetve a felvett 
rendelést másfél, két hónap alatt 
teljesítették. Elmondta, hogy 
a bizottság a rendeletmódo-
sításban szereplô díjemelést 
elfogadta, ugyanakkor felhívják a 
szolgáltatást végzô cég figyelmét 
arra, hogy a jelzett problémákat 
szüntessék meg. Geosics László 
a Pénzügyi Bizottság nevében 
hasonló véleményt fogalmazott 
meg, melyben 3 napos teljesítést 
kért a leadott megrendelésekre. A 
kft. jelenlevô képviselôje szerint 
a problémákat az okozta, hogy 
amennyiben a rendelkezésre álló 
két gépjármûvük közül az egyik 
elromlott, abban az esetben csak 
hosszabb idô után tudták teljesí-
teni a megrendeléseket. Sokan 
pedig a Florasca régi telefonszá-
mán keresték ôket, melynek át-
irányítása egy idô után megszûnt. 
Megoldást jelenthet, hogy február 
közepétôl egy harmadik gép-
kocsit is munkába állítanak, így 
remélhetôleg két jármû mindig 
képes lesz a feladat ellátására. A 
vezetékes telefon mellett pedig 
mobiltelefonon is elérhetôk már. 
A kért három napos határidôt így 
sem fogják tudni teljesíteni, ab-
ban viszont bíznak, hogy egy hé-
ten belül mindenhová eljutnak. 

Bebes István polgármester 
elmondta, hogy a problémák a 
kistérséget is érintették, s felhív-
ta a szolgáltató figyelmét, hogy 
tegye közzé elérhetôségeiket. 
Hozzátette, hogy amennyiben a 
késôbbiekben is tömegével ér-
keznek hasonló bejelentések, ak-
kor az súlyos szerzôdésszegésnek 
minôsül, annak minden jogkövet-
kezményével együtt. A lakosságot 
pedig arra kérte, hogy a problé-
más esetekrôl írásban tegyenek 
bejelentést a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az indokolt díjemelést 
ezt követôen 14 igen és 2 nem 
szavazattal fogadta el a testület, 
így február 1-tôl bruttó1440 Ft/m3 
lesz a lakosság és a közületek szá-
mára egyaránt a szolgáltatás. 

A Drainteam ÖKO Kft. disz
pécserszolgálata: 94/312468; 
30/864166.

Óvodáztatási  
támogatás

Jogszabályi változások követ-
keztében módosította a képviselô-
testület a gyermekvédelemrôl 
és a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni ellátásának helyi 
szabályairól szóló rendeletét. Ez 
év januárjától a Gyermekvédelmi 
törvényben meghatározott felté-
telek teljesülése esetén óvodáz-
tatási támogatás jár a gyermekek 
törvényes képviselôinek. Ennek 
mértéke elsô alkalommal 20 ezer 
Ft, melyet – a jegyzô mérlege-
lési jogkörében – természetben 
is lehet nyújtani, amennyiben 
helyi rendeletben szabályozza a 
képviselô-testület. A természetben 
nyújtott óvodáztatási támogatás 
esetében a Szociális Szolgáltató 
és Információs Központ Gyermek-
jóléti Szolgálata mûködik közre a 
határozat szerint (kapcsolattartás 
az ellátásra jogosult törvényes 
képviselôivel, óvodavezetôvel, 
óvodai felszerelések megvásár-
lása, támogatási összeg elszá-
molása). Természetben nyújtott 
óvodáztatási támogatás formája 
lehet az utcai ruha, cipô, váltóru-
ha, váltás ágynemû és tisztasági 
csomag. A jogosultsággal kapcso-
latosan az önkormányzat elvégez-
te az elôzetes felméréseket, és az 
érintetteket tájékoztatja.
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Megújul a vasútállomás
Közel 50 millió forint pályázati támogatás nyert a város

Bebes István polgármester és Horváth 
Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség vezetôje sajtó-
tájékoztató keretében írta alá azt 
a támogatási szerzôdést, mely által 
megvalósul a körmendi vasútállo-
más utasközpontú rekonstrukció-
jának I. üteme. 

A város önkormányzata az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv programjá-
ban nyert 49,5 millió forint támogatást 
a vasútállomás felújításához. 

 A GYSEV Zrt. vezetése – Körmend 
kedvezô közlekedési, logisztikai elhe-
lyezkedése miatt – a város nemzetközi 
logisztikai központtá fejlesztése mellett 
döntött. A vasúttársaság hat éve vette át a 
MÁV-tól a vasútvonalat, melyen 50 milliárd 
forintos fejlesztést tervez. 

Az év elsô felében várható az Euró-
pai Bizottság jóváhagyása, hogy uniós 
forrásból folytatódhasson a Sopron-

Szombathely szakasz korszerûsítése, és 
elkészülhessen a Szombathely-Körmend-
Szentgotthárd vonal teljes rekonstruk-

ciója. A tervek között szerepel, hogy a 
vonalakon akár óránkénti vonatindítás is 
megvalósulhasson, és a jelenlegi 60-80 

km/óráról 120 km/órára növeked-
hessen a sebesség.

 E fejlesztés elsô üteme lesz a 111 
éves állomásépület külsô felújítása, 
melyhez Körmend önkormányzata 
szerezte meg a pályázati támoga-
tást. A város 10 évre bérbe vette 
az épületet a társaságtól, hogy azt 
felújítsa: az 1800-as években épült 
állomás jellegét megôrizve, és a XXI. 
századi utasok igényeit kielégítve. 

Bebes István a munkálatok kez-
detével kapcsolatban elmondta, a 
vonalszakasz rekonstrukciójához 

igazodva látnak hozzá az épület felújításá-
hoz, hogy minél kisebb fennakadást okoz-
zanak a közlekedésben.     mj

Elfogadták a város költségvetését
A lehetôségek szûkösebbek, de biztosítják a szükséges forrásokat

Januári ülésén elsô körben részletesen 
tárgyalta a képviselô-testület Körmend 
2009. évi költségvetését, mely kisebb 
módosításokkal került végleges elfo-
gadásra a februári rendkívüli ülésen. A 
város ez évi gazdálkodásának kiadási 
és bevételi fôösszege 3 milliárd 84 
millió forint, ami 28,76 millió Ft-tal 
magasabb a januárban elfogadottnál. 

Bebes István polgármester bevezetôjében 
elmondta, hogy a költségvetést megtárgyal-
ták az Érdekegyeztetési Tanácsban is, az 
intézmények mûködési feltételei biztosítva 
vannak, ugyanakkor szükséges, hogy a gaz-
dálkodás során a mûködési kereteket betart-
sák a város intézményei. Óvatosabb tervezés 
történt az iparûzési adó területén, de még 
így is tartalmaz bizonytalanságot ez a bevé-
teli forrás, ezért az elôzô évinél magasabb 
tartalékot képeztek a költségvetésben. 

A fejlesztések területén komoly le hetô sé-
ge ket kapott a város az elnyert pályázatok-
kal, melyekhez az önrész biztosítva van a 
költség ve tésben éppúgy, mint az elbírálás 
alatt, il letve beadás elôtt álló pályázatok 
esetén. A ki sebb városi fejlesztésekhez is 
rendelkezésre állnak a keretek, ezen belül 
kell a feladatokat megoldani.

Határozati javaslatban fogalmazódott meg 
az „áttanítás” rendszerének alkalmazása, mely 
eddig nem valósult meg a nevelési-oktatási 
intézmények között. Módosította a költségve-
tést, hogy Egyházashollóson a ki nem fizetett 
túlórákért pert indított két pedagógus nyert, 
melyért a jogutódnak kell helytállnia (Somogyi 
B. Ált. Isk.). Mindez 3,4 millió Ft kiadást jelent, 
ami bevételként is jelentkezni majd, melyrôl 
megegyezés született a korábbi fenntartóval. 

Szabadi István képviselô a bizonytalan 
gazdasági helyzetre utalva arra kérdezett rá, 
hogy várható-e az iparûzési adó tervezettnél 
is nagyobb csökkentése, illetve a forint árfo-
lyamának ingadozása milyen hatással van a 
kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségekre. 
Javasolta továbbá a hivatali gépjármûvek 
lízingszerzôdésének felülvizsgálatát. Bán 
Miklós képviselô a rendelettervezet 21.§-ában 
szereplô felhalmozási kiadások intézményi 
összefüggései iránt érdeklôdött, valamint 
megemlítette, hogy a pályázati összegek 
korábban elkülönítetten szerepeltek.

Bebes István elmondta, hogy az intézmé-
nyeket nem érintik a 21.§-ban részletezett sza-
bályok, az abban foglaltak az önkormányzati 
beruházásokhoz kötôdnek, az elôirányzatot 
meghaladó kiadások esetén a testületnek kell 
állást foglalni. Az elnyert pályázatokhoz szük-
séges összegeket indokolt volt a céltartalék 
helyett a beruházások sorai között szere-
peltetni. A polgármester az iparûzési adóval 
kapcsolatban megjegyezte, hogy valóban sok 
a bizonytalanság, nehéz megítélni a várható 
hatásokat. Vannak azonban olyan elemei 
a költségvetésnek, amelyek az óvatosabb 
tervezés mellett további biztosítékot jelent-
hetnek, mint például a jelentôs, 23,2 millió 
Ft összegû szabad felhasználású mûködési 
tartalék. Másik eleme a 2008. évi pénzmarad-
vány (kb. 50 millió Ft), melynek csak kisebb 
része feladattal terhelt. Összességében 
mindez 60 millió Ft-ot jelent, ami az iparûzési 
adó további 10 százalékos kiesését tudná 
pótolni. A kötvények esetén folyamatos kap-
csolatot tart az önkormányzat: egyelôre nincs 
hátrányos következménye a folyamatoknak, 
s természetesen a meghatározott rend 
alapján tájékoztatást kap majd a testület. A 

lízingdíjjal kapcsolatban Némethné Simon 
Mária a Pénzügyi Iroda vezetôje elmondta, 
hogy megvizsgálják, hogy lehetôség van-e 
a szerzôdésben arra, hogy a gépjármûvek 
megvásárlásra kerüljenek.

Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke a bizottság nevében támogatta a határo-
zati javaslatokat és a rendelet elfogadását. 

Szabó Ferenc alpolgármester szerint a 
költségvetés tartalmazza az intézmények 
személyi kiadásaihoz szükséges fedezetet, 
a dologi kiadások kerete is tartható. 

Egyed Gyula, az Oktatási Kulturális és Sport 
Bizottság elnökének véleménye alapján az 
intézmények számára megfelelô kondíciókat 
tartalmaz a költségvetés, s ki kell munkálni 
a határozati javaslatban megfogalmazottak 
végrehajtását, például az áttanítás kérdését, 
melyre elsôsorban a természettudományi 
területen lát lehetôséget. A fejlesztéseket 
elsôsorban pályázatok segítségével valósítja 
meg a város, melyhez szerinte kellô alapot 
szolgáltat a kötvénybôl származó bevétel.

Bebes István az elhangzott fejlesztésekre 
reagálva elmondta, hogy az illetékes bizott-
ságnak meg kell határozni, hogy a rendelke-
zésre álló keretbôl milyen sürgetô feladatokat, 
és milyen ütemezéssel hajt végre. A Kulturális 
Központ pedig megfelelô költségvetési 
kerettel rendelkezik, ezen belül kell megol-
dásokat keresnie felelôs gazdálkodással. A 
lehetôségek szûkösebbek, mint a korábbi 
években, de biztosítják azokat a forrásokat, 
amelyek a feladatellátáshoz szükségesek.

A képviselô-testület az elôterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatokat 17 
igen szavazattal, a 2009. évi költségvetési 
rendeletet pedig 13 igen és 4 tartózkodó 
szavazattal fogadta el.        Phhírek
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A válság mindenhova bekopogtat
Egymás segítésével is enyhíthetünk a bajokon

Lassan fél éve hallható úton útfélen, 
hogy a gazdasági világválságot min-
denki saját bôrén érzi majd. Valóban, a 
munkanélküliség, a létbizonytalanság, 
a hitelcsapda egyre több háztartásba 
gyûrûzik be. De nemcsak anyagi ol-
dalon válnak érintetté az emberek, 
hanem szociálisan, morálisan is, mely 
társadalmi hanyatláshoz vezethet. 

Nem szokott hozzá a mai ember a nél-
külözéshez. Hiába mondták az idôsebbek, 
hogy óvatosan kell bánni a pénzzel, meg 
kell fogni minden fillért, takarékosan kell 
élni, és szigorúan csak addig nyújtózkodni, 
ameddig a takaró ér. Senki 
nem vette komolyan. A fel-
lendült gazdasági helyzetben 
gondolkodás nélkül vágtak 
bele családok nagyobb lakás, 
drágább autó vásárlásába. Egy 
kétkeresôs család még akkor 
is tudta fizetni a havi részlete-
ket, ha három mûszakban dol-
goztak valamelyik gyárban.

 Csökkenô igények
Az alapvetô szükségletek 

jócskán kibôvültek. Márkás 
ruhák, autó, plazma tévé, 
házimozi, ezek már nem 
számítanak luxuscikknek. 
A megszokott, átlagos élet-
színvonal így jóval magasabb 
lett, mint évtizedekkel ezelôtt. Egészen 
a tavalyi év második feléig. A válság elsô 
hulláma október, november környékén 
érkezett meg Magyarországra. A vasi régi-
ót sem kíméli ez a folyamat, hiszen egyre 
többen kerülnek a társadalmi perifériára az 
elszegényedés miatt. A munkanélküliség, 
a létbizonytalanság, a hitelcsapda ugyanis 
egyre több háztartásba gyûrûzik be, melyek 
következménye lehet a szociális, morális 
válság, a családok szétesése, a szenvedély-
betegek számának rohamos emelkedése és 
esetenként a hajléktalanná válás is.

Ma már be kell húzni a nadrágszíjat az 
egyénektôl a városvezetésig, mindenkinek. 
Az is egyértelmû, hogy együttmûködéssel, 
összefogással, és lokálpatrióta szellemmel 
lehet kiutat találni. A kérdés fôként az, hogy 
helyben hány embert érintenek e negatív 
folyamatok, és milyen koncepciók léteznek 
a probléma megoldására, vagy legalább az 
enyhítésére. 

 Munkahelyek és támogatások
A megye feldolgozóiparának háromne-

gyedét a gépipar teszi ki, ezért szûnnek meg 
nagymértékben munkahelyek. Hiszen a 
gazdasági válság nyomán elsôsorban a gép-
ipar termékeinek gyártása csökken. A nagy 
cégek leépítésének, bezárásának a követ-
kezménye az alvállalkozókat, beszállítókat 

is érinti, így valószínûsíthetô, hogy ezeknél 
a munkáltatóknál is történnek elbocsátások. 
Ami ebben a helyzetben megoldást jelent, 
az egyrészrôl a munkahelyteremtô, vagy 
megtartó támogatások. Ebben az évben 16 
milliárd forint jut központi pályázati pénzbôl 
arra, hogy ne szûnjenek meg, továbbra is 
foglalkoztatók maradjanak. – A vállalkozá-
sokon múlik, hogy ezekbôl a forrásokból a 
mi régiónk mennyit tud lehívni – emelte ki 
tájékoztatásában dr. Kovács Péter, a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
szakmai igazgató-helyettese. – Idáig, 
nagyjából igaz volt, hogy aki valóban akar 
dolgozni, az talál munkahelyet. Ezt a tézist 

az elmúlt fél év alaposan megcáfolta, mivel 
a régi munkahelyekrôl történô elbocsátások 
mellett szinte nem is létesült új. Akik az 
elmúlt pár hónapban az utcára kerültek, az 
ô elhelyezkedés most hónapokba telhet.

A munkahelyteremtés – és vele együtt a 
szociális segélyezés – problémájára keres 
megoldást az „Út a munkába” program, 
mely jelentôsen csökkentené a tartósan 
munkanélküliek és szociális segélyen élôk 
számát. 

 A hitelek visszafizetésének nehézségei
A munkahely elvesztése és a tartós mun-

kanélküliség láncreakciót indít el. Amint 
egy kereset kiesik egy átlagos család min-
dennapjaiból, máris csôd szélére kerülnek. 
A családok nagy részének több hitele is 
van, melyeket évtizedekig törleszteni kell. 
A forint gyengülésének következtében 
a devizahitelek visszafizetése az elmúlt 
negyedévben jócskán megemelkedett, így 
már ez is nagy terhet ró a családokra. Bár 
a bankok biztosítottak díjmentes átüteme-
zési és visszafizetési lehetôséget, kevesen 
tudtak élni vele. 

A létbizonytalanságba került családok a 
legjobban az otthonukat féltik. Ha valaki 
kikerül az utcára, az már nagyon nehezen 
illeszkedik vissza a társadalomba, ezért igen 
körültekintô szociális intézkedések kidolgo-

zása szükséges a kormányzat és a városve-
zetés, sôt még a hitelintézetek részérôl is. 
A pénzügyi szakemberek szerint ugyanis a 
mostani válság fél-egy évig biztosan eltart, 
míg helyreállhat a rend. 

 A válság okai
Palánkai Tibor, a Budapesti Corvinus 

Egyetem professzora szerint a világválság 
nem csak hitel-, hanem túltermelési válság 
is, amelynek legjellemzôbb példája az 
autóipar. Az idén 92 millió autót gyártanak 
a cégek világszerte, de elôreláthatóan 
mindössze 60 milliót adnak majd el. Ma-
gyarország gazdasága túlságosan függ az 

autóipartól, ezen úgy kell 
változtatni, hogy máshova 
fektetnek be a cégek.

A gazdasági válsághoz 
vezetett az is, hogy a vállal-
kozások „korlátlanul vitték 
keresztül akaratukat” az 
össztársadalmi érdekekkel 
szemben, azaz inkább a 
bevétel számított, mint az 
emberek szükséglete. Ezt 
az állapotot kell megszün-
tetnie az államnak, az intéz-
kedésekbe és döntésekbe 
pedig be kell vonni az önkor-
mányzatokat, a kamarákat, a 
szakszervezeteket és egyéb 
civil szervezeteket is. Ezzel 
létrejöhetne a szabadpiaci 

modell helyett a globálisan szabályozott gaz-
dasági modell – vélekedett a professzor.

 Vitányi Iván, az MTA Politikai Tudomá-
nyok Intézetének tudományos tanácsadója 
szerint a válság természetes jelenség, az 
emberiség történetében idôrôl idôre meg-
jelent. A modern korban létrejött „pénzpiac 
világának élménye a fejlôdés”, ami nem 
mindig töretlen, s ez válságként jelentkezik. 
Véleménye szerint a fejlôdés megszakadá-
sára az emberiség kétféleképpen reagálhat: 
vagy forradalom tör ki, vagy válság alakul 
ki. Megjegyezte, hogy „a forradalmak kora 
lejárt, manapság a válságok korát éljük”, 
amit a társadalmaknak kezelniük kell, „ki 
kell belôle törni”. 

 Babarczy Eszter egyetemi adjuntus mar-
kánsan így fogalmazza meg véleményét a 
kitörés lehetôségével kapcsolatban a HVG 
e havi számában:

„Gyurcsány fogja a párt tökét, a párt fog-
ja Gyurcsány tökét, és közben meredten 
figyelik a népszerûségi mutatókat. Ezt a 
valószínûtlen posztszocialista Laokoón-
csoportot bámuljuk 2008 tavasza óta. Tisz-
tességes, becsületes emberek ôk, de nem 
fognak átadni egy megmentett országot a 
Fidesznek, hogy addig még több vödör szart 
kapjanak a nyakukba. Utána pedig hozzájuk 
vágják, hogy ellopták az országot! Akkor leg-
alább ellopják tényleg. Ha úgyis mindegy.
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Az Isten szerelmére! Azonnal oszlassa 
fel magát a parlament! Ebbôl máshogy már 
nem lehet jól kijönni. Csak nem gondoljuk, 
hogy a Fidesz nem fog ezentúl is minden 
„népnyúzó, hazaáruló megszorítást” 
ellenezni? Csak nem gondoljuk, hogy az 
MSZP majd szépen bemászik magától a 
szalámiszeletelôbe, csak mert az ország 
érdeke azt kívánná?”

Vitányi Iván pedig úgy véli: „A mostani 
válság jó lehet arra, hogy a társadalmat 
érintô fontos reformokat végrehajtsa az 
ország vezetése.”

 Hogy épen maradjon a lélek
A nehézségek nem kímélik a családtagok 

egymáshoz való viszonyát. A türelmetlen-
ség, ingerültség a kilátástalanság tünetei, 
melyek egyre inkább a családok széthullásá-
hoz, szenvedélybetegséghez vezetnek.

Ha sikerül egészségesnek tartani a lelket, 
akkor az elhelyezkedés is könnyebbé válik, 
a negatív életszemlélet kevésbé viszi rossz 
irányba az embereket. Az egyén lelki egyen-
súlya érdekében a szociális jelzôrendszer 
és együttmûködés kiemelkedô, mert csak 
ezzel lehet a legkompetensebb segítsé-
get adó szervezetet megtalálni a bajba 
jutottnak.

– Szinte minden nap fordulnak hozzám 
segítségért emberek – meséli egy lelkész. 
– Sokszor más eszközöm nincs a segít-
ségadásra, mint a meghallgatás. De mivel 
ismerem a szociális jelzôrendszert, ezért 
tudom, hogy kihez kell küldenem ôket.

Akiknek még eddig soha nem kellett tá-
mogatást kérnie – legyen az anyagi, termé-
szetbeni, vagy mentális –, nehezen szánja 
rá magát, hogy segítségért kopogtasson. 
Az is elôfordul, hogy az átlagos családok 
tisztában sincsenek azzal, hogy egy hirtelen 
létrejött anyagi kilátástalanság esetén hova, 
kihez forduljanak. Lapunk is igyekszik minél 
több információt összegyûjteni a munka-
ügyi, szociális és karitatív szervezetektôl, 
hogy ismerjék az itt élôk, milyen segítséget 
kaphatnak jelenleg. 

Meg aztán odafigyeléssel, egymás 
segítésével is enyhíthetünk a bajokon. 
Miként a Biblia mondja: csak „jóval lehet 
legyôzni a rosszat”.  Stercz – Mayer

Hogyan tovább? Nemcsak a részvények 
esnek meg az árfolyamok, hanem mintha 
a világ nagyhangú elöljárói is elcsendesed-
tek volna. A politikusok elbizonytalanod-
tak, a bankárok sokkal visszafogottabban 
nyilatkoznak. Talán ez nem is volna baj, 
az a szomorú, hogy az emberiség nagy 
tömege a holnaptól már nem a jót, nem 
szép álmai beteljesedését várja, hanem 
reményvesztetten fél az eljövendô na-
poktól, melyek nagyon sokak szerint csak 
munkanélküliséget, háborút, összeomlást, 
anarchiát, pusztulást fognak hozni. 

Félünk, mert szinte ki-
tapintható, ahogy napról 
napra párolog, vékonyo-
dik el az embertársaink-
ba, a közintézménye-
inkbe vetett bizalmunk, 
hitünk. Elillan az össze-
tartozás kellemes érzése, 
az, hogy együtt jobb, 
könnyebb, szebb ez a 
világ. Elmagányosodunk, 
bezárkózunk, félünk egy-
mástól, és sok minden-
ben megtorpanunk!

Igen, biztos, hogy a vi-
lágunk GDP-ben mért rohanása megtorpant. 
De talán ismerôs a kis nyuszi és a teknôc 
párbeszéde. A nyuszi szalad, a teknôc ballag 
utána. A nyuszi nyüstöli a teknôcöt, hogy 
szedje már a lábát, de a cammogó teknôc 
egyre csak azt mondja, hogy: „te nyuszi, 
milyen jó, hogy ilyen lassan haladunk!” – „De 
miért lenne jó – kérdi a nyuszi –, hogy lassan 
megyünk?” – „Mert nem jó felé megyünk” – 
jön a csendes válasz a teknôctôl.

Megtorpant a világunk, de nem is baj 
– mondom fél szájjal –, mert talán nem 
jó felé mentünk.

Nem hiszem, hogy nekünk még több 
autóra, és csillogó-villogó ruhára, limlomra, 
elektromos kütyüre lenne szükségünk. Jó 
lenne most egy csendes, visszafogott séta. 
Úgy gondolom, hogy mindannyian arra vá-
gyunk, amit a betlehemi barlang jelképez, 
arra, amit a Mária karjaiban simuló kisgyer-
mek mosolya jelent: biztonságra, szeretetre, 
egymást átkaroló jóságra van szükségünk! 
Mária figyelô, egy életre kimondott alázatos 
igenjére, Szent József megbízható férfiúi 
hûségére, ki a nem vér szerinti gyermekére 
is gondoskodó jósággal tekint. Nekünk ma 
a család melegére, megértésre, elfoga-
dásra, a ránk ragyogó tekintettel felnézô 
kisdedekre van szükségünk.

És mindezt miért csak fél szájjal mon-
dom? Az biztos, hogy nem azért, mert 
nem hiszek a názáreti csendes, örömteli 
családi élet világot megújítani tudó ere-
jében. Hiszem, hogy mindaz, mi igazán 

értékes az életünkben, mi az embert em-
berré teszi, azt nem tudja elvenni tôlünk 
a gazdasági válság, a pénzügyi összeom-
lás, mely országainkat érinti. Családod, 
barátaid iránti ôszinte szeretetedet, azt, 
hogy gyermekeiddel vidáman elmenjél 
kirándulni, vagy egy zimankós este leüljél 
sakkozni, römizni, azt nem tudja senki 
elvenni tôled. Azt, hogy egy jó sörre bará-
taiddal leülj, és egymást férfiasan ugratva 
elbeszélgessetek, gondolom megteheted, 
még ha nem is dübörög a gazdaság.

Azért vagyok visszafogott, mert a szabad 
akaratú ember félelmé-
ben, a pánikhangulat-
ban nem biztos, hogy 
ezt a csendes, visszafo-
gott, természethez, ön-
magához, családjához 
visszavezetô utat fogja 
választani. A harmincas 
évek elején kipattanó 
gazdasági világválságra 
se ezt a választ adták a 
népek vezetôi. A hata-
lomért és annak meg-
tartása érdekében óriási 
kölcsönöket vettek fel, 

újból felpergették a termelést, a fogyasz-
tást, és beindultak a hatalmas fegyvergyá-
rak, a háborús gépezetek, és az emberisé-
get belesodorták a második világháborúba. 
Az anyagiak szorongatásából hihetetlenül 
gyorsan kinôttek a mindent elsodró, ke-
gyetlen jobb- és baloldali diktatúrák.

Nem jó felé mentünk, a termelés, 
fogyasztás mókuskereke már nagyon 
gyorsan pergett. Hiába volt mindenféle 
szerzôdés a fenntartható világról, mi 
egyetlen gyárat, sôt egyetlen villanyégôt 
sem kapcsoltunk volna ki, ha lenne vevô 
az elôállított termékekre.

Megtorpantunk, hogyan tovább? Aláza-
tos, imádkozó lélekkel kérem az Urat, hogy 
a názáreti csendes élet mellett tudjunk 
dönteni. Krisztus mutatja nekünk a kétezer 
éves utat, a szeretet útját. Képesek vagyunk 
a mindannyiunkat boldoggá tevô szeretet 
mellett dönteni, vagy világunk újból a go-
nosz lélek játékszere lesz? Van megoldás, 
kiút, és lelkünk mélyén érezzük, látjuk is 
ezt az utat. Merjünk külön-külön is, de 
együtt is a jó szándék által vezetett ôszinte 
szeretet útja mellett dönteni, nem feledve 
azt, hogy bármi is történik körülöttünk, az 
nem jogosít fel bennünket arra, hogy le-
térjünk errôl az útról, melyen kívül minden 
más csak pusztulás, szakadék.

(Böjte Csaba ferences pap a legkiszol-
gáltatottabbak, a legkisebbek életét igyek-
szik boldogabbá tenni Erdélyben. Levelét 
a Magyar Kurírban jelentette meg.)

Böjte Csaba levelébôl
Ami igazán értékes, azt nem tudja elvenni a gazdasági válság

Látogatási tilalom
lép életbe 2009. február 25-én 
szerdán Körmenden a Batthyány-
Strattmann László Kórház valameny-
nyi fekvõbeteg-ellátó részlegén 
– tájékoztatott az intézmény. Az 
intézkedést az influenza járványos 
elõfordulása tette szükségessé. A 
látogatási tilalommal a betegség 
terjedését akarják megelõzni a kór-
házban fekvõ betegek érdekében. A 
járóbeteg-ellátás viszont továbbra is 
zavartalanul mûködik – tartalmazza 
a közlemény.



8

A gazdasági helyzet hatása komolyan 
érzôdik a körmendi munkaügyi kiren-
deltség területének munkaerô-piaci 
helyzetében is. 2009. január végén 
1360 fô álláskeresôt regisztráltak a 
kirendeltségen. A decemberi 7,4 szá-
zalékos munkanélküliség így e hónap-
ra 10,2 százalékra emelkedett. Idén 
a helyzet javítására országosan 16 
milliárd forint támogatás áll rendelke-
zésre, melyre a munkaügyi központok 
közremûködésével lehet pályázni.

Romló mutatók, bôvülô pályázati feltételek
Vas megyében 10.000 ember van munka 

nélkül, ami 8,2 százalékos munkanélkülisé-
get jelent. Szombathelyen 6,2 %, Körmenden 
10,2 % az álláskeresôk aránya, míg Szent-
gotthárdon 11,9 % és Vasváron 16,3 %, még 
nálunk is magasabb – tájékoztatott Bicsák 
Jenô, a körmendi munkaügyi kirendeltség 
vezetôje. Mint elmondta, Körmend egy 
gazdasági háromszög súlypontjában van, 
melynek mindegyik csúcsában olyan ipari 
központok mûködnek, melyekben jelentôs 
elbocsátások voltak, illetve vannak. A 
szentgotthárdi Opel elsôk közt a köl-
csönzött munkaerôtôl vált meg, és nagy 
számban voltak köztük körmendiek. A 
zalaegerszegi Flextronics, a Zalabaromfi, 
a szombathelyi Plati, Delphi, Laird és a 
BWP-Rába is jelentôs mértékben bocsátott 
el körmendieket. Sokaknak helyben szûnt 
meg a munkahelye: az Eybl körmendi te-
lephelyén például 100 embernek mondtak 
fel január elején, az Egis NyRt. is január vé-
gén – a jelentôs kölcsönzött munkavállalói 
létszámból – 30 fôre nem tartott igényt, 
és sajnos a kisvállalkozások körében is 
folynak a létszámcsökkentések.

A jelen helyzet áthidalását, mérséklését se-
gítik azok a pályázati lehetôségek, melyeket 
érdemes most minden cégnek megfontolnia, 
mielôtt létszámcsökkentést, létszámfelvételt 
hajtana végre, mivel kedvezôbbek lettek 
a feltételek a korábbi munkahelyteremtô, 
illetve megôrzô támogatási lehetôségekhez 
képest, és az idén meghirdetett, jelentôsen 
megemelt 16 milliárd forintos forrás jó része 
még megpályázható. 

Munkahely megôrzésének segítése 
munkáltatóknak

Bicsák Jenô részletes tájékoztatást adott, 
hogy jelen helyzetben milyen támoga-
tásokra lehet pályázni a munkanélküliek 
foglalkoztatása, valamint a munkahelyek 
megtartása érdekében. Kiemelte, hogy 
míg korábban nagyobb, 30-40 fôs létszám 
munkahelymegôrzése esetén lehetett e 
forrásokhoz hozzájutni, most akár már 
átlag három alkalmazott foglalkoztatása is 
elégséges, hogy pályázni lehessen. 

„A foglalkoztatottság megôrzésének tá-
mogatására” vonatkozó pályázatban kérheti 

a nehéz helyzetbe került munkáltató, hogy a 
munkaügyi szervezet vállalja át az elbocsátani 
kívánt alkalmazottak bérének és járulékainak 
25 -75 százalékát (foglalkoztatott létszámtól 
függôen), csökkentett munkaidôben történô 
foglalkoztatás esetén 80 százalékát legfel-
jebb 12 hónapra, illetve átképzési igény ese-
tén a képzési költség szintén 80 százalékát. 
A munkaadónak pedig azt kell vállalnia, hogy 
a támogatási idôvel megegyezô ideig meg-
tartja a foglalkoztatási szintet. E támogatási 
formához elsô lépésként az kell, hogy még 
a létszám leépítését megelôzôen jelezze a 
munkáltató az elbocsátási szándékát, illetve 
nyújtsa be a pályázatát.

Ha például egy feldolgozóipari cég meg-
rendelése visszaesett jelenleg, de nem 
szívesen bocsátja el munkatársait, mert nem 
biztos, hogy a késôbbiekben ugyanilyen jó 
munkaerôt talál, akkor érdemes bejelenti 
elbocsátási szándékát a munkaügyi szervezet-
nek, majd megpályázni a támogatást a mun-
katársak megtartása érdekében, mely által 
mentesülhet egy évre a bér- és járulékterhek 
25-75 százalékától egy évig. S remélhetôleg 

addigra normalizálódik a rendelési állomány, 
és a késôbbiekben maga a munkáltató is tudja 
fedezni a foglalkoztatás teljes költségét.

Január 23-án írta ki ezt a pályázatot az 
Országos Foglalkoztatási Alapítvány (OFA) 
valamint a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium (SZMM) 6, illetve 10 milliárd forintos 
keretösszeggel. November 5-ig lehet rá 
pályázni, de jelentôs az igény, jelenleg 
országosan a 6 milliárdos keret felére már 
érkeztek be pályázatok, így valószínûleg ha-
marabb elfogy. Érdemes tehát minél elôbb 
pályázni, már csak azért is, mert aránylag 
hamar megtörténik az elbírálás: 30-60 nap 
a pályázat beérkezésétôl számítva. 

Támogatás munkanélküliek átvételére
A munkahely megôrzés mellett az OFA-nak 

illetve az SZMM-nek van olyan pályázata is, 
amelyben akkor is adja a fentihez hasonló 
támogatást, ha egy szorult helyzetben levô 
céget jogutódlással átvesz egy másik cég. De 
úgy is lehet pályázni – ha a létszámleépítô cég 
jogutódlását nem is vállalja az új munkáltató, 
de - a leépítésben érintett létszámból hajt vég-
re létszámbôvítést. Erre az „állásukat vesztôk 

újra elhelyezkedésének támogatása más mun-
káltatónál” pályázat nyújt lehetôséget. 

Természetesen lehetôsége van az új 
munkáltatónak itt is arra, hogy átképezteti 
az új munkavállalóit, és ehhez is megigé-
nyelheti az oktatási költség 80 százalékát. 
Például egy lakatosként dolgozó embernek 
nem tudnak elég munkát biztosítani, akkor 
a leendô munkáltató átképezteti minôsített 
hegesztônek az új munkavállalót a saját 
profiljának megfelelôen.

Bicsák Jenô kitért arra is, hogy idén jog-
szabály módosításból adódóan jelentôsen 
módosult a munkaerô-piaci felnôttképzés 
támogatási rendszere, mert az úgynevezett 
megélhetési képzés kezdett elburjánzani. Az 
év során elsôdlegesen azokat támogatják, 
akik az elsô szakképzettség megszerzésére 
irányuló képzésben vesznek részt, illetve 
hiányszakmát tanulnak, valamint azon ese-
tekben, amikor a képzési szándék mögött 
konkrét munkahelyi ígérvény áll. A képzési 
támogatást továbbra is az oktatási költség 
70-100 százaléka teszi ki, azonban a képzés 
idejére a változásból kifolyólag nem jár a 

minimálbérnek megfelelô juttatás, hanem 
a munkanélküli ellátás kerül folyósításra, 
amely ha rövidebb idejû, mint a képzés, 
akkor csak a fenti szempontok esetében 
kerül megtoldásra a minimálbér 60 száza-
lékának megfelelô jutatással. Remélik a 
változások ellenére is, hogy idén is tudják 
a tavalyihoz hasonló, 200 fôs létszám 
képzését támogatni.

Új munkahelyek támogatása
 A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-

um a fenti támogatásokon túl a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is meghirdette 

1,5 milliárd forintos keretösszeggel új mun-
kahelyek teremtésére (eszközbeszerzésre) 
vonatkozó pályázatát, melyben már 2 fôs 
munkahelyteremtés esetén is lehet igényel-
ni munkahelyenként 800 ezer és 1,5 millió 
forint között vissza nem térítendô támoga-
tást. Itt a „munkahelyteremtô beruházások 
támogatása” pályázat beadási határideje 
2009. március 18. 

A Munkaügyi Minisztérium ebben az évben 
újabb két foglalkoztatást ösztönzô támoga-
tási programot, illetve kedvezményt indított 
útjára: az egyéves „Járulékkedvezmény” és 
az „Út a munkához” címû közfoglalkoztatási 
programjával. E lehetôségekrôl is részletesen 
beszámolunk a késôbbi számunkban.

A munkaügyi szakember most elsôként 
az OFA és a SZMM munkahelymegôrzô 
pályázatait ajánlotta, mivel ezen pályázatok 
fogadása, elbírálása folyamatos. A fenti 
támogatási lehetôségekrôl bôvebb tájé-
koztatást a körmendi munkaügyi kirendelt-
ségen lehet kérni, illetve megtekinthetôk 
és a formanyomtatványok lekérhetôek az 
alábbi honlapokról: www.nyugatrmk.hu, 
www.ofa.hu, www.szmm.gov.hu.   MJ

Segítsünk magunkon: érdemes pályázni 
Munkahelymegtartó és munkanélkülieket foglalkoztató támogatások
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A fenti kérdésekre is választ kaphattak 
azok, akik részt vettek a Házasság Hete 
körmendi rendezvénysorozat február 
11. és 14. között zajló programjain, 
melyek között eladások, filmvetítés, 
közös beszélgetések szerepeltek.

A programsorozat nyitányaként a színház-
terem aulájában Nagy Attila köszöntötte a 
közvetlen, családias hangulatú rendezvényen 
a terített asztalok mögött helyet foglaló 
érdeklôdôket. Elmondta, hogy a több mint 
egy évtizede indult mozgalom népszerûsítése 
azért szükségszerû, mert a házasság válság-
ban van. Czvitkovics Gyula alpolgármester 
megnyitó szavai szerint holtomiglan-holtodig-
lan ígérete a hétköznapok rohanásai mellett 
mintha feledésbe merülne, pedig sem a 
ráncosodás, sem az ôszülô halánték nem 
változtathatna ezen, ha a közös élmények és 
mosolyok átsegítenének a nehézségeken. 

Varga László Ottó soproni lelkész vetített 
képes elôadását azzal a kérdéssel kezdte, 
hogy a házasságok hány százaléka lehet 
boldog, ha 2007-ben 1000 házasságra 
610 válás jutott. Így 39 százalék marad, 
amelynek harmadát boldognak feltételezve 
a mindössze 13 százalékos eredményre 
jutunk. Ez annyit tesz, hogy tíz házasság-
ból mindössze egy-kettôben boldogok 
a házastársak. Pedig valójában minden 

ember boldog szeretne lenni, és ennek 
szellemében hozza meg élete talán 
legnagyobb döntését akkor, amikor há-
zasságot köt. A régi mondás azt tartja: „A 
házasság olyan, mint az ostromlott vár. 
Aki kint van, az be akar menni. Aki bent 
van, az ki akar jönni.”

Mi a baj a házassággal? – tette fel a kér-
dést az elôadó. Eleve rossz dolog lenne, vagy 
a párválasztással rontjuk el, esetleg kívülrôl 
jön az ellenség a gonosz csábító, az anyós, 
vagy a gazdasági válság képében, avagy a 
házasságon belül keresendô a probléma? 
Varga László Ottó elmesélte, hogy 18 éve él 
egyre boldogabb házasságban a feleségével, 
holott a szüleik, sôt a nagyszüleik is elváltak, 
és bizony a saját házassága is eljutott évekkel 
ezelôtt a mélypontra, ahonnan az Istenbe és 
a Bibliába vetett hit mentette meg.

A jó házasság titka, hogy az megfelelô 
módon mûködjön, azaz a Biblia tanítása 
szerint, hiszen a házasságot Isten hozta 
létre a férfi és a nô számára: „Annak okáért 
elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragasz-
kodik feleségéhez, és lesznek ketten egy 
testté.” /Mt. 19:4-6/.

A házasság célját és a szerepeket is meg-
fogalmazza a Biblia. A társnak szeretetet 
és tiszteletet adni: „ki-ki az ô feleségét úgy 
szeresse, mint önmagát; az asszony pedig 
meglássa, hogy félje a férjét.” / Ef. 5:33/. A 

férj feladata, hogy önfeláldozó lelki vezetô, a 
feleség pedig gondoskodó segítôtárs legyen. 
A jó házasság fontos összetevôje a hit, de 
aki nem is hisz, csak a bibliai norma szerint 
él, annak áldásban lesz része. Az önzéstôl, 
bûneink terhétôl megszabadulva, másokért 
élve lehet elindulni a boldogság felé vezetô 
úton, s hogy a végén mi vár ránk, pokol vagy 
mennyország, az egyedül tôlünk függ. 

Az elôadás végeztével a jelenlévôk Nagy 
Attila vezetésével közösen gyûjtötték össze 
azokat az okokat, amik szerintük a házas-
ságokat megmérgezik az évek múlásával. 
Ezek között az alábbiak szerepeltek: nem 
megfelelô pénzkezelés, az ôszinteség, 
az önfeláldozás és a közös munka hiá-
nya, önzés, eltérô gyereknevelési elvek, 
nem megfelelô kommunikáció (a feleség 
beszélgetni akar, a férj meg nem), rossz 
idôbeosztás, kevés közös élmény, a figyel-
mességek elmaradása, szexuális problé-
mák. Érdemes továbbgondolni, sôt együtt 
változtatni, amin csak lehet…  TaMa

Idén is folytatódtak a kaszinó és felol-
vasóestek a Körmendi Kulturális Mûhely 
szervezésében. Február 9-én, hétfôn a 
Városi Kiállítóteremben a vendéglátós 
cigányzene helyi történetét tekinthettük 
át Horváth Percsák Sándorral, akinek a 
szakmában ma is jól cseng a neve, s aki 
több mint 30 évig a legendás Korona 
étterem zenésze volt.

A vendéglátó házigazda most is Szabó 
Ferenc alpolgármester volt, ô irányította 
a beszélgetést. Egy-egy témát követôen 
elôkerült a hegedû, s gyönyörû dalla-
mok csendültek fel a helységben. Eljött 
a következô Percsák is, Sándor fia: 
Szabolcs. A kezdetekrôl megtudhattuk, 
hogy hat évesen kezdett a pírmás mu-
zsikálni. Kamasz korában a világhírû 
Rajkó zenekar tagja lett, ahol nagyon 
kemény, egész napos gyakorlás mellett 
sajátította el a tudást a nagy elôdöktôl. 
Mivel akkoriban nem igazán volt lehetôség 
külföldi turnékra, az országot járták. A 
magára valamit adó zenész megtanulta a 
kottát, noha hajdanán kotta nélkül, hallás 
után játszottak. Sokat változott a világ: a 
’70-es, ’80-as években élte fénykorát a 

szakma, hallhattuk. Rendszeresen, nap mint 
nap bejártak a kuncsaftok, a zenészek va-
lódi cégérévé váltak egy-egy vendéglônek. 
Sándor édesapja is ilyen etalon lett, késôbb 
fia is kitartott a Koronánál. A hôskorban 
Szekeres Gábor (nyugalmazott mûvelôdési 
fôtanácsos) és Sabáli László (nyugalmazott 

zeneiskolai igazgató) is „beszállt”, beültek a 
zongora mögé. A bezárás után mostanában 
fôleg Bükre jár, mint mondja, a külföldiek 
igénylik a jó cigányzenét. Rendezvényekre 
is hívják, de felhígult a szakma, s az igény. 
A fiatalok csak néhány nótát ismernek, 

az 50-60 évesek, akik tudják és szeretik 
e muzsikát, csak ritkán engedhetik meg 
maguknak ezt a fajta szórakozást. Pedig 
a „csúcsidôben” egy héten hatszor ját-
szottak… A lakodalmas-mulatós zenének 
a cigányzene az alapja, ez dívik ma. 15-20 
nótával meg lehet élni a piacon, ôk pél-

dául a kor szellemének megfelelôen 
slágereket, táncdallamokat, sôt Carlos 
Santanától rockot is játszottak. A Percsák 
Sanyi ugyanis gitáron, szaxofonon is ki-
válóan játszik! Dalokat szerzett például a 
szerelemrôl, de vicces nótákat is írt.

A cigányzene milyen? Ez a zene 
belülrôl, lélekbôl jövô, lírikus muzsika. 
Lakodalmak, bálok, temetések muzsi-
kája. Apropó temetés – bôgôtemetés. 
A farsang végén, a nagy cigánybálon 
eltemették a bôgôt. A hangszert kopor-
sóba tették, elsiratták, s a böjt alatt nem 
szólt a zene!

A jó hangulatú, humorral fûszerezett 
esten közel fél évszázad képei elevenedtek 
meg muzsikával. Eltöprenghettünk, milyen 
sokat változott egy emberöltô alatt a világ, 
s a városunk. A Korona évek óta bezárt, 
az akusztikus cigányzenét felváltotta az 
elektromos, mulatós mûfaj.   Kéki

Mi a jó házasság titka?
Miért boldogtalan a legtöbb házasság?

A világhírû Rajkó zenekartól a Koronáig
Horváth Percsák Sándor a Kulturális Mûhely Kaszinó estjén
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Február 7-én a körmendi Lions Klub 
szervezésében Prof. Dr. Papp Lajos 
kiváló szívsebész tartott elôadást a 
színházteremben „Mintegy válaszok a 
két évvel ezelôtti nagysikerû elôadás 
nyitva maradt kérdéseire” címmel. A 
programra nagy volt az érdeklôdés. Aki 
egészségügyi témát várt, tán csalód-
hatott, mert a társadalmi jelenségeket 
ölelte körül a meghívott vendég.

„Papp Lajos szívsebész professzor bará-
tom története nemcsak az Ô története. Az 
Ô személyén keresztül – benne és általa 
– a mindenkori, de a leginkább a jelenkori 
magyar sors jelenik meg, teljesül be. A 
magyar életsors, amióta világ a világ, az egy-
másért élést, az egymásért való valóságot 
testesítette meg. Magor és Hunor, a magyar 
testvérpár nem egymást ölték, hanem a 
testvéri szeretet valósulásán keresztül egy-
másért harcoltak” – írja Jelenczki István a 
professzor „Ne hagyj minket kísértésben, 
de szabadíts meg a gonosztól!” címû új 
kötetének belsô borítóján.

Landherr Attila, a körmendi Lions Klub 
soros elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Bevezetôjében jelezte a mai magyar társa-
dalomban tapasztalható ordító problémá-
kat. Ez egyben elô is vetítette a találkozó 
tartalmát. A történet, azaz Papp Lajos élet-
pályája minden, a közélet irányába nyitott, 
érdeklôdô ember számára közismert. A 
világszerte elismert szakember életét a 
szívsebészetnek szentelte. Elveiért, bete-

geiért keményen harcolt, ha kellett éhség-
sztrájkot folytatott, s páratlan eredményeket 
produkált kollégáival a szívgyógyítás terén. 
Tavaly aztán abbahagyta a tényleges orvosi 
gyakorlatot, lemondott elôkelô társadalmi 
funkcióiról, tiltakozva az egészségügyre 
nehezedô kormányzati felelôtlenségtôl 
vezérelt tervekre. Azóta, de már évekkel 
ezelôtt is a közélet élharcosaként küzd. 
Küzd azért, hogy a magyar emberek fel(ül) 
emelkedhessenek ellehetetlenülô életü-
kön, önbecsülésük, normális állapotuk ne 
szenvedjen csorbát. 

Papp Lajos állt a vártán, azaz a színpadon: 
talpig komor feketében, hosszú ôsz haja 
bôr fejpánttal regulázva, homlokán turul 
csillogott, mint egy táltos. Igét hirdetett. 
Tette ezt hátborzongatón. Hiszen gondola-
taival lelkünk mélyére tapintott. Pedig csak 
az alapvetô szempontokat emelte ki, azo-
kat, amelyeket normálisan emberinek kell 

tartani. Ilyen a „Ne hazudj!” – a Tízparan-
csolatból. Akad-e gondolkodó emberi lény, 
akinek még nincs elege a hazugságból e kis 
hazában? Persze, önmagunkkal kell(ene) 
kezdeni, mert gyakran magunkhoz sem 
vagyunk ôszinték… Más: bizonyosságokat 
keresünk az ôstörténetünkrôl, s kiderül, 
hogy a történelmet ôsidôk óta megmásít-
ják. Ugyanakkor eredetiségünket külföldi 
tudósok is kutatják, meglepô(nek tûnô) 
eredményekkel. Tíz-tizenötezer éves, s még 
régebbi írásos leletek kerültek elô… Ki a 
magyar? Az, aki magyarnak vallja magát, e 
hazáért él, s felelôsséggel tesz érte. Pedig 
lehet, hogy horvát, szerb, sváb vagy román 
az illetô. A történelmünket végig gondolva 
ez sem lehet kérdéses. Helyünk a világban 
egy másik nagy kérdéskör. A Dalai Láma 
Dobogókôre jár töltekezni, mert ott van 
a Föld Szíve. A magyarságnak küldetése 
van a világban. Még hogy a szívrôl nem 
hallhattunk? – hallgassunk a szívünkre! 
Éljünk szeretetben, békében, a Jó Isten 
útmutatásai alapján. Beszélt praktizálásá-
nak befejezésérôl is: „Azt akarták, hogy 
Mengele legyek, osztályozzam, besoroljam 
a betegeimet.” A hatalom szégyenletes játé-
kainak áldozatává lett a nemzet. Változtatni 
kell, de csak összefogva lehet ezt a harcot 
megvívni, véráldozat nélkül: „Magyar ma-
gyart ne öljön!” Végezetül azt kérte, hogy 
ne tapsoljon a közönség, hanem együtt 
énekeljük el a Boldog asszony anyánkat. 
Az elôadás után hosszasan dedikálta 
könyveit. Úgy érzem, nem tehetem meg, 
hogy nem osztom meg azokat a gondo-
latokat, amelyeket az én példányomba 
írt Szent Ágostont idézve. „Semmi sem 
gyôz meg, csak az igazság, semmi sem 
ment meg, csak a szeretet!”  Kéki

Sebészet helyett lélekgyógyászat
Semmi sem gyôz meg, csak az igazság, semmi sem ment meg, csak a szeretet!

Istenünk, Hazánkat oltalmazó Boldogasszonyunk, tarts meg minket ôseink 
szent hitében és erényében!

Hívjuk, várjuk szeretettel a Kárpát-medencében élô minden honfitársunkat 
2009. március 29én, déli 12 órától ha rang szóval kezdôdô fohászunkra,  
amelyet a fôvárosban, a Hôsök terén tartunk meg.

Közös Istenóhajtásunk, a Kárpát-Haza lakóinak Keresztalja gyülekezése 11 órakor 
kezdôdik a Hôsök terén, a millenniumi emlékmû elôtt. A magyar kulturális és szellemi 
hagyományt megjelenítô mûsor 12 órakor kezdôdik, és várhatóan 14 óráig tart. 

Kérjük, erre a közös óhajtásra kizárólagosan hitét, lelki-testi békéjét, a Haza iránti sze-
retetét és odaadó hûségét hozza el. Jelenlétét kísérje kereszt, nemzeti, egyházi zászló. 
Kérjük, minden mást hagyjon otthon. Kérjük, a Kárpát-Hazában és a diaszpórában élô 
honfitársainkat, hogy akik nem tudnak jelen lenni a Hôsök terén, azok is szervezzék meg 
saját közösségeikben, azonos idôben, március 29-én, déli 12-tól a közös imádságot.

Aki egyedül van, gyújtson meg egy gyertyát: a fényláng teremtsen lélekhidat. 
Kérjünk együtt áldást Hazánk sorsának jobbrafordulásáért!
   Magyarország a Szent Korona és Mária országa.

Papp Lajos szervezô – Jelenczki István rendezô
KÁRPÁT-HAZA NEMZETÔRSÉG – www.karpathazanemzetorseg.hu

Ima Magyarországért
Ima a magyar lelkekért, áldás kérése a nemzetért

Papp Lajos 1948-ban született Aranyos-

gadányban. 1966-ban a Mecseki Ércbá-

nyákban földalatti csillésként dolgozott, 

következô évben mûtôssegéd lett. 1973-ban 

diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetem 

Általános Orvosi Karán, és itt a városi kórház 

orvosgyakornoka lett. 1989-ben megkapta az 

Orvostudományok Doktora címet. 1994-ig a 

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 

Szív- és Érsebészeti Klinika igazgatója, egye-

temi tanár. A Zala Megyei Kórház szívsebé-

szeti osztály osztályvezetô fôorvosa lett, és 

ô vezette a Haynal Imre Egészségtudományi 

Egyetem Szívsebészeti Tanszékét is. 1997-tôl 

a POTE és Irgalmasrend II. Sebészeti Klinika 

– Szívcentrum igazgatója, a POTE Szívse-

bészeti Tanszék tanszékvezetô egyetemi 

tanára. 1999-tôl a Pécsi Tudományegyetem 

Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója. 

2008 augusztusában nyugdíjaztatását kérte, 

mert úgy látta, a kormány és az egyetem 

vezetése ellehetetleníti a klinikai munkát. 

Tagja a Kárpát-Haza Nemzetôrségnek, olyan 

személyekkel, mint Makovecz Imre építész, 

Meloccó Miklós szobrász, Pitti Katalin ope-

raénekes, Hargitay András állatorvos, volt 

vízilabdázó.
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A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanári 
kara az elôzô tanév végén zárta le 
a harmadik (s egyben utolsó) évét 
projektmunkájának, melyben portu-
gál, lengyel és francia kollégákkal 
együttmûködve nemcsak érdekes, 
hanem szakmailag is kihívó témát vá-
lasztottak: a diákokban rejlô tehetség 
felfedezését, és ennek a tehetségnek 
különbözô módszerekkel történô 
minél hatékonyabb felhasználását a 
tanítás-tanulás során. 

A három évig tartó munka részleteirôl és 
tanulságairól Szirmai Judith, a gimnázium 
angol-magyar szakos tanára és a Socrates 
program nemzetközi koordinátora számolt 
be. „A tanári hivatás megújulása – az Egész 
életen át tartó tanulás program tükré-
ben” címmel 
s z e r v e z e t t 
konferenci -
át a Tempus 
Közalapítvány 
decemberben 
Budapesten. 
E r r e  S z i r -
ma i  J ud i t h 
tanárnôt  i s 
megh ív ták , 
hogy a taná-
ri autonómia 
felelôs sé gé-
rô l  t a r t son 
elôadást. Tapasztalatait szívesen osztotta 
meg, hiszen a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
az elmúlt három évben vezetô szerepet 
töltött be „A folyó forrásától a deltáig” 
címû Comenius Iskolai Pedagógiai pro-
jektben, amely csak látszólag foglalkozik 
földrajzi témával, valójában az izgalmas cím 
értelmezhetô az iskolakezdéstôl az érettsé-
giig tartó tanulás, valamint az egész életen 
át tartó ismeretszerzés metaforájaként. 
Elménk úgy gazdagodik és ezáltal szemé-
lyiségünk is úgy változik, miként a folyó vize 
duzzad a forrástól a torkolatáig.

A félszeg tanulók megbátorodtak
– Projektünk sikere mindenekelôtt a jó 

témaválasztáson múlt – mondja a tanárnô. 
– Az alapgondolat Howard Gardner harvardi 
pszichológustól származik. A professzor 
szerint a 9 intelligencia-típusból (pl.: nyelvi, 
vizuális, logikai, zenei, természeti, stb.) 
legalább kettôben mindenki jeleskedik. 
Ha ezeket megismerjük, akkor ki tudjuk 
választani a tanulást segítô legmegfelelôbb 
módszert, így segíthetünk diákjainknak. 
Ennek az elméletnek a gyakorlati megva-
lósítását tûztük ki célul portugál, lengyel 
és francia projektpartnereinkkel, akiknek 

koordinátorait korábbi Socrates nyelvtanári 
továbbképzésekrôl ismertem, a portugálok-
kal pedig már egy diákcserét is lebonyolított 
évekkel ezelôtt a gimnáziumunk.

Miután összeállt a „csapat” (elôírás, hogy 
legalább 3 ország iskolájának kell együtt 
pályáznia) minden résztvevô országban 
kérdôíveket töltettünk ki külön a diákokkal 
és a szüleikkel a tanulási szokásokról. Az-
tán feldolgoztuk, kiértékeltük, és egy pro-
jekttalálkozó keretében megbeszéltük az 
eredményeket és a teendôket. A következô 
projektévben a célcsoportnak az általuk 
kiválasztott módszer szerint tanítottak meg 
anyagrészeket a szaktanárok, szem elôtt 
tartva a tantárgyak közötti koncentrációt. 
Például angolból a levélírással foglalkoz-
tunk, és a történelem órán tanult korszak 
kiemelkedô történelmi személyiségének 

írtak levelet a 
gyerekek, eze-
ket a „postás 
kézbesítette”, 
majd otthon 
mindenki vá-
laszolt egyre. 
Társaik kritiká-
ja alaposabb 
munkára, az 
újszerû fel -
ada t  ped ig 
önálló kutatás-
ra ösztökélte 
a tanulókat. A 

magyartanár pedig interjút íratott a diákok-
kal, a tanult korszak tudósait faggathatták, 
majd ezt tánc és dráma órán elô is adták. 
Így tudásukon és kommunikációs képes-
ségükön túl növekedett önbizalmuk, a 
félszegebbek is megbátorodtak – emel ki 
néhány példát Szirmai Judith.

Rutinból nem szabad tanítani
 Ezután a tanórák elemzése és a tapasz-

talatok megbeszélése következett a hazai 
és külföldi projekttalálkozókon. Ezek is jó al-
kalmaknak bizonyultak az ismeretbôvítésre, 
ugyanis a vendégek hazájáról mindegyik 
iskolában kiállítást rendeztek. Az iskolave-
zetés támogatása nélkülözhetetlen volt az 
eredményes projektmunkához, melyben 
a tantárgytól és életkortól függetlenül 
résztvevô pedagógusok nemcsak hasz-
nos módszertani ötleteket meríthettek 
egymástól, hanem nyelvtudásukat is fej-
leszthették (például a 3 év alatt kétszer 
szerveztek angol nyelvtanfolyamot). Az 
egymást segítve végzett közös feladat 
még inkább összekovácsolta a minôségi 
munkára és folytonos megújulásra képes 
tantestületet, amely azt vallja, hogy rutinból 
nem szabad tanítani.   T M 

A gimnázium sikeres  
nemzetközi projektmunkája
 „Mindenki tehetséges valamiben, a tanár dolga, hogy ezt kiaknázza”

1 százalék
A személyi jövedelemadó bevallás 

határidejéig, 2009. májusáig szeretnénk 
segítséget nyújtani azoknak, akik még 
nem tudták eldönteni, kinek ajánlják fel 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát:

Régió Hagyományôrzô, Kultu rá lis és 
Sport egyesület 

Adószám: 18893108-1-18
Mátyás Ovi Alapítvány

Adószám: 18891096-1-18
Körmendi Modell és Makettépítõ Klub

Adószám: 18881176-1-18
Kölcsey Diákszervezet

Adószám: 18881451-1-18
Polgári és Kölcsey Iskolai Alapítvány a 
Gyermekekért

Adószám: 19246808-1-18
„Kardos Gábor” Számítástechnikai Alapítvány

Adószám: 18883491-1-18
UNICLUB Körmendi Kulturális Egyesület

Adószám: 18888458-1-18
Körmendi Televízióért Alapítvány

Adószám: 18881444-1-18
Dinamica SE

Adószám: 18887608-1-18
Körmendi Kulturális Központ és Faludi 
Ferenc Könyvtár

Adószám: 15420868-2-18
Dienes Lajos Alapítvány (óvodai)

Adószám: 19246303-1-18
Dr. BatthyányStrattmann László 
Kórházért Közalapítvány

Adószám: 19246891-1-18
Olcsai Iskola Gyermekeiért Alapítvány

Adószám: 18887976-1-18
Somogyi Béla Általános Iskola
Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány

Adószám: 19246688-1-18
Körmend Múltja, Jelene, Jövõje Alapítvány

Adószám: 18881970-1-18
KÉK SÜNIK ULC Körmend

Adószám: 18890875-1-18
Sport Alapítvány Körmend 

Adószám: 19247902-1-18
Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány

Adószám: 19246688-1-18
Könyvtár a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 
Alapítvány

Adószám: 19244978-1-18
Csaba József Honismereti Egyesület

Adószám: 19245010-1-18
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Mil
lenniumi Alapítványa a Gyerekekért

Adószám:18891515-1-18
MagyarFinn Baráti Kör Körmend

Adószám:18892107-1-18
Szent György Közösségfejlesztõ Egyesület

Adószám: 18894398-1-18
Pirosecuritas Élet és Vagyonvédelmi 
Alapitvány

Adószám: 18880199-1-18
„FATIMA” Gyerekekért Alapítvány

Adószám: 18885802-1-18
Szegények Orvosa Körmendért Alapít
vány („Fidelitate et caritate”)

Adószám: 19247799-1-18
Városi Fúvószenekar Egyesület

Adószám: 19244844 - 1 -18
Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

Adószám: 18893414-1-18
Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület

Adószám: 18897164-2-18

Kérjük éljen ezzel a minden adózó szá-
mára törvény által biztosított lehetõséggel. 
Segítse személyi jövedelem adójának  
1 %-val a körmendi civil szervezeteket.
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Február 21-én este Társasági estre invi-
tálta a városban mûködô civilszervezete-
ket, közösségeket a kulturális központ. 
18 órától a Pannon Tükör kulturális, iro-
dalmi folyóirat mutatkozott be, amelyet 
farsangi, batyus mulatság követett.

Korbacsics Tibor, a kulturális központ 
igazgatója úgyis, mint a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes vezetôje, felismerve korunk 
esélyeit, arra a következtetésre jutott, hogy 
az van Körmenden (mármint program), 
amit mi magunk létrehozunk. Ennek szel-
lemében idôrôl idôre megkísérli a városban 
tevékenykedô civileket közelebb terelgetni 
egymáshoz. Ennek kiváló színtere lehet(ne) 
az úgynevezett Társasági est. 

A mostani „farsangfarki” összejövetel 
is – csakúgy, mint a decemberi –, kultu-
rális csemegével lett felvezetve. Akkor a 
Péter-Pál Kiadó gyönyörû erdélyi köteteit 
ismerhettük meg vetítéssel, versekkel, míg 
a télvégi alkalmon a Pannon Tükör folyó-
irattal randevúzhattunk. Eljött Péntek Imre, 
József Attila-díjas költô, fôszerkesztô, Sze-
mes Péter fôszerkesztô-helyettes, Elisabeth 
Ledersberger-Lehoczky szobrászmûvész (a 
Körmendi Szobrász Szimpózium anyja) és 
Kelemen Gyula elôadómûvész, aki gitáron 
hangulatfelelôsként mûködött közre. A Pan-
non Tükör irodalmi, kulturális folyóirat évente 
hat alkalommal jelenik meg, zalaegerszegi 
székhellyel. A zalai szellemi élet bemutatásán 
túl a Nyugat-dunántúli régió s az ország, sôt a 
határon túli magyarlakta területek kultúráját 
is feldolgozza, bemutatja. A kortárs szépiro-
dalom mellett esszék, kritikák, tanulmányok, 

helytörténeti és képzômûvészeti írások, fotók 
töltik ki a lapot. A 15 éve mûködô folyóirat 
szerkesztôsége könyveket is kiad, s termé-
szetesen internetes honlappal is rendelkezik. 
Kellemes beszélgetés alakult ki a színház 
elôcsarnokában, miközben egyre bohóká-
sabb jelmezekre váltottak a jelenlevôk. 

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes há-
zigazdaként ördögruhába vagy éppen 
playboy-nyuszinak öltözve a nyitótánccal 
jelezte: kezdôdhet a móka, a mulatság! 
Felkerültek az asztalokra a sütemények, 
pogácsák, italok, s tánccal, kvaterkázással 
telt el az este. A 30-40 résztvevô jó han-
gulatban szórakozott, sajnos kevés civil 
csoport képviselte magát az összejövetelen. 
Okainak megfejtése érdekes szociológiai 
tanulmányt érdemelne. Az biztos, hogy 
sokan begubóznak, és ez a társadalmi, 
gazdasági helyzet „pannon tükre”.  Kéki

Közösségi szellem
Farsangi Társasági est

Kissrác koromban rácsodálkozva a vi-
lágra, no meg a nálam öt évvel idôsebb 
bátyám hatására figyeltem fel a beat-
zenére. Akkoriban Szombathelyen a 
KIOSZK-ban mûködött az úgynevezett 
Ifjúsági Park, ahol például a Mokka 
játszott szombat esténként, nem kis 
ellenérzést váltva ki az idôsebb kor-
osztályból. Új mûfaj és új hangszer 
lopta be magát a köztudatba: a gitár. 
A mai követôk mentora Rózsa Miklós 
(Duky), vele beszélgettünk az általa 
szervezett Rock-farsangon.

– Idén lesz húsz éve, hogy akkoriban a 
helyi Narancs Klub megalakításával meg-
próbáltunk lehetôséget biztosítani a kezdô, 
helyi zenekaroknak. Azóta is évrôl-évre 
több alkalommal rendezünk koncerteket. 
Nagy probléma, hogy mára szinte egyedül 
csinálom, magamra maradtam. Nincs egy 
klub, egy olyan helyiség, ahol az alakuló 
zenekarok próba- és fellépési lehetôséghez 
jutnának. Többen vidéken gyakorolnak. 
Azokat, akiket messzebbrôl (Szombathely, 
Zalaegerszeg) meghívok, azokkal úgy álla-
podunk meg, hogy visszahívják az ittenieket 
az ô bulijaikra.
– Honnan ered a Rockfarsang elnevezés?
– Itt van a farsang ideje, valami nevet kellett 
adni a „gyereknek”. 10-15 éve rendszere-
sen vannak ezek a rendezvények. Most a 
Revans és a Fountain lép fel, a Soulwawe 
máshol koncertezik, míg a Kartergáz az 
utolsó pillanatban mondta le a bulit.
– Kik ezek a mai, helyi srácok, akik ze

nekart alapítanak és zenélnek?
– Jaj, csak neveket ne kérdezz! A becene-
vüket tudom a fiúknak. Talán úgy lehetne 
bemutatni ôket, hogy apjuk ismert figura a 
városban. Ilyen a „Színész” (Fodor Sanyi), 
akinek a fia énekel, aztán az alpolgármes-
ter (Szabó Ferenc) fia, aki gitározik, vagy a 
Mihály Imre fia, aki dobol. Többségük tanul, 
vannak, akik már dolgoznak, baráti társasá-
got alkotnak, s elkezdtek bandát alapítani. 
A Soulwawe a közeljövôben készíti elsô 
lemezét, de nálam is fellépett például a 
kezdetekkor, többször is a NoThanks.
– Milyen terveid vannak erre az évre?
– Március 14-én lesz egy nagyszabású 
rendezvény, sok fellépôvel, itt a legjobb 
gitárosokat, énekeseket, dobosokat, 
billentyûsöket külön is díjazzuk. Nyáron, a 
szintén jubiláló Vasparipa Egylet motoros 
találkozójára is szervezek egy rock-koncer-
tet. Havonta vannak a bulik, ez reményeim 
szerint idén is így lesz. Itt szeretném meg-
köszönni a sörözô tulajdonosának, hogy 
lehetôséget, színteret biztosít nekünk. 
Reménykedem abban, hogy kapunk támo-
gatásokat, s így tudom a tehetségeket be-
mutatkozáshoz segíteni továbbra is.  Kéki

Rockfarsang 
Rózsa Miklós és a kezdô, helyi  
zenekarok

Bállal kezdték a jubileumot
120 éves a Körmendi Vasparipa Egylet

1889. augusztus 19-én alakult a Kör-
mendi Vasparipa Egylet. Az országosan 
is ritka korú civil szervezet idén méltó 
ünneplésre készül. 

Emlékeztetô: 1889-ben a körmendi 
Udvary fivérek (Ferenc és Jenô) vasparipán 
indultak a párizsi világkiállításra, majd visz-
szaúton Turinban meglátogatták az emig-
rációban élô Kossuth Lajost. 

A 120 éves Körmendi Vasparipa Egylet 
– az országosan is ritka korú civil szervezet – 
idén méltó ünneplésre készül. Januárban 
hagyományos bállal kezdték az évet a 
Berki csárdában. Tavaszra és ôszre pedig 
két-két cross-versenyt és börzét terveznek. 
Május elején országos idénynyitó moto-
ros találkozót rendeznek a Rába-parton. 
Augusztus 19-re kerékpártúrát hirdetnek. 
Az Ôrséget, a Hegyhátot, az ausztriai test-
vérvárost, Güssinget is meglátogatják az 
év során. Ôsszel nagyszabású kiállításon 

kívánják bemutatni életüket, az elmúlt 
évtizedeket. Nagy tiszteltjükhöz, Drapál 
János néhai gyorsasági világbajnok sírjához 
is elzarándokolnak 2009-ben. Lehet, hogy 
kevesen tudják Körmenden: a Vasparipa 
Egylet az évek során motocross, rallycross, 
veterán, túra és sárkányrepülô szakosztályt 
hozott létre. Az érdeklôdôket tovább-
ra is szívesen látják soraikba.  Kéki
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Tavaszünnep
2009. március 21. 

Batthyány-kastély

Tavaszünnep – hagyományôrzô 
csoportok találkozója, íjász-
verseny, foglalkoztatók, vásár                                   
a Régió Hagyományôrzô Kultu-
rális és Sport Egyesület rende-
zésében

       
Program:                                                
     

8.00 Nevezés  
az íjászversenyre

9.45 Köszöntô, íjászverseny 
kezdete

10.00 Élô történelem óra
13.00 Ráspoly zenekar
13.45 Mórocz Péter természet-

fotói  
– kiállítás nyitó

15.30 A zöld királyfi  
– Fônix Bábcsoport

16.30 Maraszkó Gábor 
didgeridoo-n játszik

17.30 Íjászverseny 
eredményhírdetése

18.00 Máglyagyújtás,  
télbáb égetés a BBÁ 
és a Moldva Express 
közremûködésével

18.20 Moldva Express koncert 
és táncház

Közben        
13-17 óra

„Vérszerzôdés modern 
keretek között”  
– Véradás a Vöröskereszt 
szervezésében  
(a TAJ kártya szükséges!)

A tavalyi év végén új sportegyesü-
let jött létre Motocross Egyesület 
Csákánydoroszló néven. Megalakulá-
suk elsôdleges célja a Csákánydoroszló 
határában mûködô motocross pálya 
mûködtetése, fejlesztése, versenyzôik 
támogatása, versenyek szervezése.

Nagy múltú, ismert egyesület Körmenden a 
Vasparipa Egylet. Újjáalakulásakor motocross 
és autós szakosztálya volt, de az évek során 
más egyéb szakosztályok is alakultak. A tavaly 
létrejött Motocross Egyesület Csákánydoroszló 
alapítói között vasparipások is vannak, akik a 
jövôben is megôrzik tagságukat az egyletben. 
Az új egyesület célja, hogy a városunk közelé-
ben lévô, Csákánydoroszló melletti crosspályán 
további fejlesztésekkel párhuzamosan színvo-
nalas nemzetközi versenyeket, edzôtáborokat 
szervezzenek. Többször is egyeztettek ma-
gyar, osztrák és szlovén versenyzôkkel, és 
arra a megállapításra jutottak, hogy a további 
fejlôdéshez egy olyan egyesületre van szükség, 
mely csakis a pályához kapcsolódó feladatokkal 
foglalkozik. Elengedhetetlen követelmény az 
infrastruktúra fejlesztése, szükség volna vízre, 
villanyra, öltözôt, fürdôt, büfét tartalmazó 
közösségi házra, kerítésre, kapura, de kellene 
többek között motormosó, öntözôrendszer 
és saját földmunkagép is. A pálya egyébként 

már 1996 óta létezik, és dinamikusan fejlôdik. 
Mint azt Gueth Richárd (a képen), a körmendi 
motocross-sport aktív és sokat tapasztalt szemé-
lyisége elmondta, ezen idôszak alatt rengeteg 
tapasztalatot, tudást szereztek, számos kapcso-
latot alakítottak ki. A crosspálya a tervek megva-
lósulásával a Dunántúl egyik meghatározó cross 
helyszíne lehet, és bíztató, hogy az egyesület a 
külföldi sportolók támogatását úgy is élvezheti, 
hogy ôk befektetôként is megjelennek.

A kezdeti 25-30 fôs létszámú versenyek-
hez képest 2008-ban már három nagy nem-
zetközi versenyt tudhattak a magukénak. A 
Suzuki Motocenter Kupán 104, a Kawasaki 
Dinamica Kupán 136, a Vasparipa Csapatbaj-
nokság évadzáróján 20 csapatnyi versenyzô 
mérte össze tudását. A versenyeket láto-
gatók között egyre nagyobb az igény a 
pályán történô edzésekre, a gyakorlásra, 
tehát a versenyeken kívüli használatra. 
Az egyesületnek több jeles versenyzôje is 
van, Tôke Miklós (65 cm3) a Motocenter 
2008-as licenc nélküli bajnoka, Zsigovits 
Norbert (65cm3) a Motocenter 2008-as 
licences bajnoka, Németh Riccardo (85 
cm3) a Motocenter 2008-as IV. helyezettje, 
Nárai Tibor és Gueth Richárd a Motocenter 
Kupa közeli helyszínein versenyeztek jó 
eredménnyel, IV-X. helyezéseket elérve. 

A már említett anyagiak mellett erkölcsi 
támogatásra is szükségük van. 2009-es ver-
senynaptárukat illetôen jó hír, hogy a Suzuki 
Motocenter Kupa idei évadára 12 pályázóból 
8 került a sorozatba. A csákánydoroszlói 
pálya a versenyzôk szavazata alapján az elsô 
helyen végzett. Ezt a bizalmat megköszön-
ve évadnyitó versenyt szerveznek a fenti 
kupa elôtt március 14-én, ami nemzetközi 
felkészülô meghívásos verseny lesz, melyre 
minden érdeklôdôt szeretettel várnak! Rossz 
idô esetén idôpont március 21.  CsT

Fejlôdik a motocross
Új egyesület alakult 

Körmendi úszók sikerei
Sok jó eredmény a diákolimpián

A hagyományos megyei úszó diákolimpia 
januári  szombathelyi versenyén a kör-
mendi három iskolából 31 fô vett részt.

Az elért 18 dobogós és 9 darab 4-6. helye-
zés szép sikernek számít. Külön elismerést 
ér demelnek azok az úszók, akik a I.-II. korosz-
tályban jeleskedtek, mivel ôk az igazolással 
rendelkezô,  igazi uszodába mindennap edzés-
re járó ellenfeleik közül elôztek le jó párat.

Külön elismerést érdemel Varga Laura (So-
mogyi), aki megnyerte az 50 m gyorsúszó 
számot, és bekerült az országos döntôbe.

A többiek a következôk: Molnár Levente 
(Olcsai) gyorsúszás 6. hely; Laczó Levente 
(Olcsai) hátúszás 4. hely; Molnár Levente 
(Olcsai) mellúszás 6. hely; Golomán Mária 
(Somogyi) mellúszás 6.hely.

Az 5-8. osztályosok B. kategóriás versenyében 
is számos körmendi siker született. Nyolc úszó 
ért el elsô helyezést a megyei versenyen, amely 
egyben az országos úszó diákolimpiára jelentett 
indulási jogosultságot. Ezek a következôk vol-
tak: Huff Barnabás (Somogyi) gyorsúszás megyei 

1.hely, országos 4.hely; Károly Fanni (Somogyi) 
gyorsúszás megyei 1.hely, országos 13.hely; Buti 
Nikolett (Somogyi) gyorsúszás megyei 1.hely, 
országos 4.hely és  hátúszás megyei 1.hely, 
országos 6.hely; Huff Barnabás (Somogyi) mell-
úszás megyei 1.hely, országos 5.hely; 4x50  lány 
gyorsváló (Somogyi) megyei 1.hely. 

A lány váltó nagyon szép reményeket 
jelentô idôeredménnyel került a székesfe-
hérvári döntôbe, de a váltó betegség miatt 
nem tudott részt venni a versenyen.

A csapat tagjai: Buti Nikolett, Jakosa Janka, 
Palánk Gréta, Érsek Noémi, Tóth Fruzsina.

A versenyidényt a 25. alkalommal meg-
rendezésre kerülô Somogyi Kupa tanme-
dencés úszóverseny követi, ami az alsósok-
nak jelent megmérettetést.

(A képen Huff Barna, Bitu Nikolett és Károly Fanni.)
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények

Febr. 28. 
és márc. 1.

MIK nagyterem 
Gyermek agykontroll tanfolyam

Márc. 8. 16 óra       Batthyány-kastély - Színház 
Verbunkos – az Állami Népi Együttes mûsora.  
Belépôjegy: 2.300,-    diák, nyugdíjas: 1.200,-
Jegyek elôvételben már vásárolhatók a Tourinform 
Irodában. Körmend, Batthyány kastély, Színház aula  
tel: 410-107, 410-132

Márc. 9. 14 óra MIK nagyterem
Vk. Nyugdíjas traccsklub nônapi programja
Mûsor: Dienes utcai óvodások

Márc. 11. 15 óra MIK nagyterem
Vk. Nyugdíjas klub : Nônap. Köszöntôt mond: 
Bebes István polgármester. Mûsor: Rázsó Imre SzKI, 
Somogyi Általános Iskola diákjai

Márc. 12. 9 óra MIK  nagyterem
Területi csecsemôápolási vetélkedô  
a Vöröskereszt szervezésében

Márc. 14.  
 
 
  8 óra 
12 óra  
14 óra

Batthyány-kastély - Színház
Iskolai ünnepi mûsorok az 1848/49es forradalom 
és szabadságharc évfordulóján
Rázsó Imre Szakközépiskola
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI

Márc. 15. Az 1848/49es forradalom és szabadságharc 
évfordulója. Nemzeti ünnep
(program a 3. oldalon)

16.45 A „Körmendi Szabadsajtóért díj” átadása
Márc. 20. 19 h Batthyány kastély - Színház

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Színjáték a Soproni Petôfi Színház elôadásában
Szereplôk: Koncz Gábor, Makay Sándor, Somfai Éva,
Zsolnay András. Rendezô: Csiszár Imre. Belépôjegy: 
2.800,-  2.500,- Jegyek elôvételben már vásárolhatók: 
Tourinform Iroda Körmend, Batthyány-kastély, Szín-
ház aula  tel: 410-107,  410-132)

Márc. 21. 9 óra Batthyány kastély
Tavaszünnep – hagyományôrzô csoportok találkozó-
ja, íjászverseny. A Régió Hagyományôrzô Kulturális 
és Sport Egyesület rendezésében

Közben 
13-17 óra

Véradás  
a Vöröskereszt szervezésében

Márc. 23. 10 és 14 óra Batthyány kastély - Színház
Hófehérke – zenés mesejáték a Holle anyó Színház 
elôadásában

Márc. 24. 18 óra Polgármesteri Hivatal nagyterme
Szent Pál etikája – Merkli Ferenc elôadása  
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi 
csoportja szervezésében

Márc. 28. Batthyány-kastély
Gueth címeradományozó oklevél átadási ün
nepség a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum 
szervezésében

Márc. 29. 18 óra Batthyány-kastély - Színház
H.P. Bigest: Hab – vérbohózat négy sikolyban
A Körmendi KastélySzínház Társulat bemutatója. A 
Színházi Világnap alkalmából. Rendezte: Mihály Péter

Kiállítások

Február 28ig Batthyány-kastély - Városi Kiállítóterem 
Körmendi panoráma – 30 év képekben
Jámbori Tamás, Szendi Péter, Tóth László, Wolf Fe-
renc fotóiból összeállította: Jámbori Tamás 

Március 15 – április 17. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria  
„Szobor és Ünnep született” – Ismerôs szobrok elfe-
ledett alkotója: Horvay János  szobrász (1874 – 1944)

Március 23 – április 3. Batthyány kastély – Városi Kiállítóterem  
Nyelvi Hét rendezvénysorozat a Kölcsey Utcai 
Általános Iskolában - kapcsolódó kiállítás

A kiállítások megtekinthetôk: hétfô–péntek 10–16 óráig

Programajánló

• Igényesnek KIADÓ CSALÁDI HÁZ ÍVELT GERENDÁBÓL 
Horvátnádalján! Négy éve épült, szép állapotban lévô, nagy 
kerttel - haszon és dísz célokra alkalmasan, csendes , könnyen 
megközelíthetô utcában. Vonat-, buszmegálló néhány percnyire. 
Bútorozva vagy üresen. Lakhatási és üzleti célokra egyaránt. Érd: 
06 20 238 5009 vagy 06 21 2525 205

Apróhirdetések

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend város központjában 

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÁS 
CÉLJÁBÓL

Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság 
tér 7. székhelyû helyi önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki 
a Körmend, „FényesKorona tömb” elnevezésû, Körmend 
Thököly utca – Hunyadi utca – Rákóczi út által határolt 
ingatlanok tömbrehabilitációja tárgyában

A pályázat célja:
A pályázat alapvetô célja megismerni a fent körülírt, Kör-

mend belvárosában, a 8-as fôút mentén elhelyezkedô ingat-
lanokra a befektetôi igényeket, érdekeket, és ötvözni azokat 
az Önkormányzat településrendezési, városrehabilitációs és 
tulajdonosi elképzeléseivel, és így összességében a legjobb 
pályázat kiválasztása, és ennek megfelelôen a befektetôi 
érdekek megvalósítása az Önkormányzati érdekeket is figye-
lembe véve. 

A pályázat kétfordulós, az elsô fordulóban komplex haszno-
sítási program kidolgozása a beruházó feladata. A pályázat má-
sodik szakaszába már csak azon pályázatok jutnak, amelyeket 
a döntéshozók mind városképi, városrehabilitációs szempont-
ból, mind befektetési szempontból, mind pedig önkormányzati 
tulajdonosi szempontból a legjobbnak ítéltek. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetô a www.kormend.
hu weboldalon. 

Körmend, 2009. február 17. 
Bebes István
polgármester 


