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30 férôhelyes fogyatékosok nappali 
intézménye épül 2010-re a Thököly úti 
Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ bôvítéseként a közelmúltban 
elnyert uniós pályázat eredményeként 
– tájékoztatott terveikrôl Viserálek 
Sándorné intézményvezetô és Bebes 
István polgármester.

Körmend önkormányzata pályázatot 
nyújtott be tavaly nyáron a Fogyatékosok 
Nappali Intézményének fejlesztésére, 
melyet idén áprilisban kedvezôen bíráltak 
el a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív 
Program keretében – tudtuk meg azon 
az április végi sajtótájékoztatón, melyet a 
szociális központban tartott az intézmény 
vezetôje, Viserálek Sándorné és Bebes 
István polgármester. 

– Nyolc éve egy elhanyagolt, használhatat-
lan épület felújításába fogott az önkormányzat 
itt a Thököly úton, miután a holland testvér-
városi tapasztalatokból okulva egy integrált 
szociális intézményt kívántunk létrehozni 
egy nyertes pályázat segítségével – beszélt 
a kezdetekrôl Viserálek Sándorné. Megvaló-
sult elképzelésük, egy korszerûen felújított 

és felszerelt épületben tevé-
kenykednek, ahol 54 embert 
tudnak ellátni. 24 ember napi 
4-8 órában munkarehabilitáció 
keretében dolgozik itt. – Lát-
szik az itt dolgozókon, hogy 
mit jelent számukra ez a 
lehetôség, hogy fogyatékossá-
guk ellenére emberhez méltó 
módon tevékenykedhettek itt 
az elmúlt öt évben.

Az intézményvezetô el-
mondta, hogy várólistájuk van, mert nem 
tudnak több embert ellátni, foglalkoztatni, 
és ezért is döntöttek a bôvítés mellett. 206 
m2-es épületet kívánnak az udvari részen 
felépíteni, melyet összekötnek a Thököly 
utcai fôépülettel. Látványban is vonzó, tor-
nácos, napkollektoros, padlófûtéses épület 
készül az elnyert pályázati pénzbôl. Egyben 
eszközvásárlásra is lehetôség van belôle. Így 
például gôztisztító gépet vásárolnak belôle, 
hogy a kerekesszékesek is maguk tudják 
végezni a takarítást, felmosást az épület-
ben. Külön személyzetet nem vesznek fel 
e célra. Két gépkocsit is tudnak vásárolni a 
pénzbôl, hogy a kistérségbôl mindenkit be 

tudjanak szállítani munkahelyére. S köny-
nyebben tudják az intézménymunkatársai 
is ellátni így feladatukat, hiszen 24 telepü-
lésen végzik szociális munkájukat.

– Az esélyegyenlôség megterem-
téséhez, a társadalmi kirekesztettség 
megszûntetéséhez visz közelebb az újabb 
szociális beruházás a városban – hang-
zott el a sajtótájékoztatón. Bebes István 
polgármester tájékoztatott arról is, hogy 
az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez 
szükséges 10 százalékos önrészt, 6,6 millió 
forintot biztosította, hogy Körmend egy új, 
66 millió forintos összköltségû szociális 
intézménnyel gazdagodhasson.    mj

Újabb sikeres pályázat
60 millió forintot nyert a város a fogyatékosok nappali intézményéhez

A ballagás szokása az 1870-es években 
alakult ki, és bár 1950 körül a ballagá-
sokat betiltották, mind a mai napig így 
ünneplik „felnôtté válásukat” a végzôs 
középiskolások. 

Az újabb hagyományok szerint a diákok 
vállukon tarisznyával végigballagnak is-
kolájukon, s miután 
minden termet végig-
jártak, megállnak és 
búcsút vesznek isko-
lájuktól. Idén sem volt 
máshogy. A Körmendi 
Kölcsey Ferenc Gim-
názium tanulói április 
30-án ünnepeltek. 

Mire a tizenkettedi-
kesek megérkeztek, 
az alsóbb évfolya-
mosok feldíszítették 
az egész iskolát. A 
végzôs tanulók vé-
gigjárták a termeket, majd az iskolaudvarra 
érkezve ünnepélyes keretek között meghall-
gatták a búcsúbeszédeket. Elôször a 11. év-
folyamosok köszöntek el társaiktól, majd a 
ballagók látták el egymást jó tanácsokkal. A 
búcsúzások meghatóak voltak, ugyanakkor 
felemlegették a szép pillanatokat. Ezután a 
zászlóátadás és a koszorúzás következett, 
amely alatt az egyik végzôs diáktól hall-

hattunk részletet Kölcsey Parainesisébôl. 
Befejezésképpen Soós István, az iskola 
igazgatója mondott ünnepi beszédet, mely-
ben felhívta a diákok figyelmét arra, hogy 
mostantól új élet kezdôdik számukra, majd 
sok szerencsét kívánt nekik a közelgô vizs-
gákhoz. Az igazgató úr alapvetô adatokkal is 
szolgált a kimenô osztályok jövôbeli szándé-

kait, esélyeit illetôen. 
A hatvanegy nappali 
tagozatos diák közül 
ötvennégyen tervezik, 
hogy továbbtanulnak, 
közülük negyvenki-
lencen egyetemen 
vagy fôiskolán sze-
retnének diplomát 
szerezni, negyven-
négy diák pedig már 
szerzett az elmúlt 
idôszakban közép-
fokú vagy felsôfokú 
nyelvvizsgát.

A ballagók az ünneplés után, május ne-
gyedikén megkezdték érettségi vizsgáikat. 
Idén három osztály tanulói adnak számot 
tudásukról. A nappali tagozaton most vég-
zett az elsô öt évfolyamos képzésû osztály 
27 fôvel, a hagyományos négy évfolyamos 
osztályban 34 tanuló, míg az esti tagozaton 
10 tanuló érettségizik. 

Sávoly Boglárka Luca

Elbúcsúztak a diákok
Megkezdôdött az érettségi

Fejlesztés  
a hivatalban
Gyorsabb lesz az ügyintézés

Az önkormányzat az államreform 
operatívprogram keretében 20 mil-
lió forintot nyert a hi vatal szakmai 
munkájának fejlesztésére.

A közelmúltban értesült az 
önkormányzat, hogy tavaly nyá-
ron beadott pályázatát szinte az 
elnyerhetô maximális összeggel 
támogatták. 

E 19,995 millió forintos összegbôl 
korszerûsítik a jelenlegi ügyfélhívó 
rendszert, hogy gyorsítsák az ügy-
intézést az okmányirodában. Szak-
mai továbbképzéseket, valamint a 
pénzügyi iroda szoftverfejlesztését 
is ebbôl a támogatásból valósítják 
meg. A polgárok minél magasabb 
szintû tájékoztatása érdekében 
pedig honlapot és színvonalas 
ismertetôket készíttetnek.

A képviselôk a pályázaton való 
induláshoz biztosították a szük-
séges 8 százaléknyi önrészt, 1.74 
millió Ft-ot, hogy az önkormányzati 
feladatokat hosszú idô után ismét 
fejleszthessék. 
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Balesetveszélyes fák kivágása

A Hunyadi és a Hegyaljai úton levô védett piramistölgy fasor több 
fájának egészségi állapota leromlott, balesetveszélyessé vált – sôt 
balesetet is okozott –, ezért a területet kezelô Magyar Közútkezelô 
Nonprofit Zrt. fakivágási engedélyért folyamodott. A fasorok helyi 
védelem alatt állnak, ezért igazságügyi szakértô vizsgálta meg a két 
fasor állapotát, és adott szakvéleményt a szükséges intézkedésekrôl. 
A hangtomográffal elvégzett mérések nagymértékû állagromlást 
állapítottak meg a vizsgált fáknál, balesetveszélyességük azonnali 
beavatkozást követel. Ez a Hegyaljai úton egy kivételével valamennyi 
fa kivágását jelenti, ugyanez a Hunyadi úton 19 fát érint. 

A munkálatokat április 29-én kezdték a Hegyaljai úton, majd a 
Hunyadi úton folytatják május 12-26 között. Új fák telepítésére 
az ôszi idôszakban kerül sor, melyhez a csemetéket is a Magyar 
Közútkezelô Nonprofit Zrt., a terület kezelôje biztosítja.

A kórház kft-jének ellenôrzésérôl
Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elôerjesztése alapján 

évente kétszer foglalkozik a képviselô-testület a kórház beszámo-
lójával, mely legutóbbi ülésükön a 2008. augusztus 1. és 2009. 
január 31. közötti idôszakra terjedt ki. 

 A beszámolóból kiderült: az elôzô idôszakhoz képest a kórház 
struktúrája nem változott. A fekvôbeteg ellátás 77 aktív ágyon, 
belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nôgyógyászati részlegeken 
látják el. 20 ágyon krónikus, 45 ágyon rehabilitációs kezelés folyik. 
A betegellátás bôvült az egynapos sebészet, gasztroenterológia 
és nôgyógyászat lehetôségével. 

A fekvôbeteg ellátás területén a betegfelvétel 9 %-kal nôtt, a 
rehabilitációs ágyak kihasználtsága 45-50 %-os. Az átlagos ápolási 
idô 3 %-kal emelkedett. Az elvégzett mûtétek száma 848-ról 1002-re 
nôtt: ezen belül a sebészeti mûtétek száma 36 %-al magasabbt, míg 
a nôgyógyászat esetében 5 %-al csökkent. Reoperáció 1 esetben 
történt szövôdmény miatt. A járó beteg szakellátásban a konzíliu-
mok száma 21 %-kal nôtt. Az ellátott betegek eseteinek száma 11 
%-kal, a gondozóban ellátottak száma 24 %-kal növekedett. 

A járóbeteg ellátás területén decemberben betegelégedettségi vizs-
gálatot tartottak, melynek kapcsán az 5.628 ellátottból 241-en adták le a 
kérdôívet, mely szerint a várakozási idôt túl hosszúnak találták, ugyan-
akkor 7 kivétellel ismételten a kórházat választanák a kezeléshez. 

A kórházi ellátásban alkalmazott orvosok létszáma 59 fô, 12 
alkalmazott és 47 vállalkozási megbízásban. A dolgozók összlét-
száma 241 fô, ebbôl 180 az alkalmazottak száma, 61 a vállalkozási 
megbízás keretében foglalkoztatottaké. 

Dr. Németh Attila a kórház képviseletében – a képviselôk 
kérdésére reagálva – megerôsítette a korábban már többször 
elmondottakat, hogy a kórháznak nincs köze a problémákkal 
küzdô HospInvest Kft-hez, a mûködtetést végzô Medisyst Kft. 
teljesen más elvi alapon végzi tevékenységét. Míg a HospInvest 
Kft. a TB-kasszából finanszírozta a mûködtetést, addig a Medisyst 
Kft. jelentôs forrásokat fordít erre a célra. A belgyógyászati te-
rületen pedig megoldják a távozott orvosok pótlását, ez nem 
okozott, és nem is fog problémát okozni a betegellátásban. A 
képviselôk így egyhangúlag elfogadták a beszámolót.  Ph-hírek

Rendôrségi  
beszámoló

Szendrôdi Barnabás, a Körmen-
di Rendôrkapitányság vezetôje 
a képviselôtestület legutób-
bi ülésén számolt be írásban 
tevékenységükrôl, melyben ki-
emelte, hogy a kapitányság az 
elmúlt évre kitûzött feladatait tel-
jesítette, eredményességi mutató-
ik – a határôrség integrációja kö-
vetkeztében – a megnövekedett 
feladatok ellenére is javultak. 

2008-ban 1239 bûncselekmény 
vált ismertté, ami hasonló az 
elôzô évihez: 57,8 %-át sikerült 
felderíteniük. A személy elleni 
bûncselekmények száma a 2007. 
évi 35 esetrôl 52-re nôtt. Ember-
ölés egyszer, erre való kísérlet 
ugyancsak egy alkalommal, míg 
ennek elôkészülete négyszer for-
dult elô. 5 rablás, 16 testi sértés, 
és 30 garázdaság vált ismertté. 
A kiemelt bûncselekmények 
kategóriájába tartozó eseteket a 
megyén belül a legnagyobb ered-
ményességgel derítették fel. 

Továbbra is jelentôs feladatot ad 
az utazóbûnözés: kereskedelmi és 
vendéglátó helyek ellen elkövetett 
betöréses lopások, valamint a 
falvakban lakó idôshez való besur-
ranásos, illetve betöréses lopások, 
gépkocsi-feltörések. Vagyon elleni 
bûncselekmény 852 vált ismertté, 
melyen belül meg kell említeni, 
hogy rablás 5, betöréses lopás 223, 
míg lopás 432 esetben volt. Kábító-
szerrel kapcsolatos bûncselekmény 
33 esetben vált ismertté, elsôsorban 
a könnyû drogok területén nôtt a 
veszélyeztetettség.

A testületi ülésén részt vevô 
Szendrôdi Barnabás, valamint dr. 
Takács Tibor a Vas Megyei Rendôr-
fôkapitányság rendészeti igazgatója 
az önkormányzat közvetítését kérte 
a Magyar Közútkezelô Nonprofit 
Zrt. felé, mivel sebességmérésekre 
lesz lehetôség 3. fél bevonásával, 
így a városon áthaladó kezelésük-
ben levô közutak esetén  tovább 
lehetne fokozni a gyorshajtások 
kiszûrését. 

Képviselôi kérések is megfo-
galmazódtak, például a város kül-
területein való rendôri jelenlét, 
vagy a hajnali órákban történô 
járôrözés. Bebes István polgár-
mester kiemelte, hogy a szük-
ségesnél is alacsonyabb létszám 
ellenére helyt áll a rendôrség. 
Bár nyugdíjazás és egyéb okok 
miatt az állomány több mint 12 
százaléka távozott év közben. A 
képviselôk végül egyhangúlag 
elfogadták a beszámolót.

EP-választás elôtt

Közelednek az Európai Parla-
menti Választások. Körmenden 
a Kulturális Központ nagytermé-
ben Vona Gábor a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom és a Magyar 
Gárda elnöke volt a vendég. 

Bizakodóan tekint Vona Gábor 
az Európai Parlamenti Választások 
elé. Úgy véli, hogy a két nagy pár-
ton kívül (FIDESZ MPSZ és MSZP) a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
is átlépi a bekerüléshez szükséges 
5 százalékos küszöböt. Noha a 
politika a kompromisszumokról 
is szól, a pártvezér egyértelmûen 
kijelentette: az MSZP-vel és az 
SZDSZ-szel semmilyen formában 
nem tudnak együttmûködni. A 
FIDESZ-szel se lépnének koalíci-
óra, abban tudják támogatni a 
jelenlegi legnagyobb ellenzéki 
pártot, hogy a kormányváltás meg-
történjen. Programjuk markáns: 
Tiszta közéletet, valódi rendszer-
váltást szeretnének, ideje véget 
vetni a politikai bûnözésnek, 
amely mára csôdbe taszította az 
országot, lezüllesztette a gazda-
ságot. A szociális támogatások 
rend szerét gyökeresen át kell 
ala kítani, végre meg kell olda-
ni a cigányság felzárkóztatását  
– valós programmal –, nem pedig 
támogatni a cigánybûnözést, mint 
ahogy azt ma teszi a hatalom. Az 
államcsôdközeli állapot felelôseit 
meg kell nevezni, és bíróság elé 
kell állítani. A magyarságuktól 
megfosztottakat, a határon túli 
honfitársainkat nem szabad 
megtagadnunk: vissza kell ne-
kik adni magyar állampolgár-
ságukat. A hozzászólásokban 
felvetôdött, hogy nem lesz-e a 
„Jobbikból” is becsületvesztett 
politikai erô? A kérdésre adott 
válasz szerint: „Mi alulról felfelé 
és nem felülrôl lefelé szerveztük 
a mozgalmunkat, s állandó kont-
roll alatt vannak, s lesznek tagja-
ink, képviselôink.”         Kéki

EP választási gyûlés
Május 20-án, szerdán, este 

18.00 órától a Fidesz körmen-
di szervezete EP választási 
gyûlést tart a színházterem 
elôcsarnokában. Vendég: 
Fónay János, a Fidesz par-
lamenti képviselôje. Házi-
gazdák: Bebes István és V. 
Németh Zsolt országgyûlési 
képviselôk. A rendezvényre 
minden érdeklôdôt szeretettel 
várnak a szervezôk.
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A nyugdíjba vonuló dr. Faragó Gábortól, az 
EGIS Gyógyszergyár NYRT. Lacta Gyógyszer-
gyár igazgatói feladatait Berta József vette 
át, aki több mint harminc éve dolgozik a 
körmendi gyárban. Eddigi fômérnöki mun-
kaköre megtartása mellett korszerûsítenie 
kell a szervezetet és kezelnie a válsággal 
kapcsolatos problémákat is. 

Berta József 1954-ben, a Körmendhez közeli 
Iváncon született. Vegyészmérnökként vég-
zett, késôbb menedzser szakmérnöki diplomát 
is szerzett. A cég körmendi gyáregységében 
1978 nyara óta dolgozik. Volt üzemmérnök, 
üzemvezetô, üzemcsoport-vezetô, 2005 
októberétôl pedig fômérnök. 1991 végétôl a 

felügyelôbizottság tagja. Nôs, három gyermek 
édesapja. Hobbija a kosárlabda és a labdarú-
gás, amelyet 40 éves koráig ûzött. Emellett 
szeret színházba járni és olvasni. 

Berta József elmondta: – Legfontosabb célom, 
hogy a körmendi gyáregységnek hosszú távú 
jövôje legyen. Ehhez szükség van szerkezeti 
átalakításra, át kell a szervezeti felépítést is 
dolgozni. Ez a társaság érdeke, ezt meg kell 
lépni, és igazodni a budapesti viszonyokhoz. 
Felgyorsítjuk az információáramlást a törzsgyár 
és Körmend között. A készletek csökkentése 
érdekében vissza kellett fogni a termelést, ami 
kevesebb munkával jár, de ezt a kölcsönzött 
munkaerô részmunkaidôs, azaz 4 órás fog-
lalkoztatásával oldottuk meg. Azt sikerült így 

elérnünk, hogy ne kerüljenek ki a munkából 
dolgozóink. A piaci mozgások tekintetében 
rugalmasan alakítjuk a munkaszervezést. Kol-
légáinkat úgy foglalkoztatjuk, hogy szükség 
szerint több munkafolyamatban is helyt tudja-
nak állni. Lesz munka Körmenden, 5-10 éves 
fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki a Lactában, 
ez pedig egyértelmûen a jövôre mutat.  Kéki

A piac diktál
Új igazgató az EGIS körmendi gyáregységében

Az átlagember nézôpontjából úgy tûnik, az 
államnak – „áldásos” tevékenysége ered-
ményeként – sikerült kivívnia függetlensé-
gét állampolgáraival szemben. A polgárok 
részvétele a közügyekben egyre csökken, és 
egyre közönyösebben reagálnak, ha néhány 
évente véleményüket kérik a választáskor, 
arról, hogy milyen irányban haladjon az or-
szág. Jelenleg, „a nyomor társadalmasítása” 
idején vagy beletörôdünk ebbe a helyzetbe, 
vagy megkeressük, hogyan tudunk a jelen 
állapotok ellen tenni, hogyan segítsünk 
magunkon, családunkon, vagy éppen váro-
sunkon, és megôrizzük környezetünkben az 
emberhez méltó lét feltételeit.

Az ország jelen állapotában – a válságkor-
mány felállása után és a júniusi Európai 
Parlamenti választások elôtt – Bebes Istvánt 
országgyûlési képviselôként kérdeztük, ho-
gyan látja lehetôségeinket a Parlamentbôl 
körmediként. 
– Értem az emberek apátiáját, hisz nem sokat 
kaptak az elmúlt idôkben. Évek óta halljuk, hogy 
csak egy-két esztendôre kell meghúzni a nad-
rágszíjat, ezt még ki kell bírni, és azután mindig 
egyre rosszabbra fordult. Én is úgy látom, hogy 
a mai döntéshozók hitbizományként kezelik 
az országot, mintha egy részvénytársaságként 
mûködne a kormány, melynek most épp új 
menedzsmentje lett. De míg ôk próbálkoznak, 
addig elviselhetetlen szintre jut az emberek éle-
te. Azt gondolom, nem lehet tovább sarcolgatni 
ôket, de ezt ki kell mondanunk, és akkor van 
mód változtatni. Ezt az elégedetlenséget pedig 
a választásokkor lehet leginkább kifejezni.
– Az 1990-es elsô szabad választások óta 
sok tapasztalatot szereztek az emberek, és 
egyes vélemények szerint mára a mélypontra 
jutott a szavazásba, a képviseleti demokráci-
ába vetett bizalom. Ön lát arra esélyt, hogy 
még ily módon kifejezik véleményüket az 
emberek az EP választáson?

– Ha olyan embereket választunk, akik hatéko-
nyan képviselik ügyeinket, igen. Ha megfelelô 
képviseletet tudunk választani, akkor például 
a heilligenkreuzi hulladékégetô ügyében a mi 
érdekeinket figyelembe vevô döntés születhet. 
Brüsszel valóban távol van tôlünk, nem ismerjük a 
döntési mechanizmusokat, misztifikáljuk talán az 
ott folyó tevékenységet. Biztos, hogy jobban meg 
kellene ismertetni ezt a választókkal, hogy való-
ban értsék, miért jó ott képviseltetni magunkat. 
– Hogy látja, a jövô évi parlamenti választá-
sokig mi vár ránk?
– A ciklus háromnegyedénél tartunk. A 
hátralevô egy évben ez a kormány kimondott 
stratégiai bevételekhez nem tud jutni, csak 
megszorító intézkedéseket hoz. Ma senki 
nem ismeri pontosan a gazdaság állapotát, 
ezt pontosan fel kell mérni, és ez alapján egy 
új gazdaságpolitikát kell kidolgozni. Egy ilyen 
átgondolt, megalapozott tervvel lehet újra a 
gazdaságot fejlôdô pályára állítani. Én tényleg 
hiszek benne, hogy van mód a változtatásra, 
és nem lehet tovább nyomorgatni az embe-
reket. De ehhez az kell, hogy a polgárok a 
választásokon mondják ki a véleményüket. 
Ne felejtsük el, történelmi lehetôségük volt 
a szocialistáknak, hiszen a rendszerváltás óta 
elôször volt mód két cikluson keresztül irányí-

tani az ország lakóinak sorsát. Nagyon fontos 
azonban, hogy saját álláspontjuk legyen a vá-
lasztóknak, és alaposan átgondolja mindenki 
saját, és családja életének alakulását az elmúlt 
idôszakban. Ha ezt megteszik az emberek, 
tudni fogják hogyan döntsenek… 
– Ön elég bizakodóan tekint a jövôbe. Hely-
ben is bízik abban, hogy olyan mértékû vál-
tozások lesznek, mely a körmendiek életét 
jelentôsen javítják?
– Ha nem hinnék benne, nem folytatnám 
azt a munkát, amit megkezdtünk a városban. 
Sikerült olyan projekteket elindítanunk, melyek 
jelentôsen befolyásolják Körmend jövôjét. Jelen-
leg legfontosabb középtávú gazdasági célunk a 
minôségi és így bevételt hozó turizmus megte-
lepítése. Ha van egy olyan kastélyunk, mely az 
ország kiemelt mûemlékei közé tartozik, akkor 
ezt a meglévô értékünket ki kell aknáznunk, 
mert ez munkahelyeket, megélhetést ad az 
itt élô embereknek. Két milliárd forintos uniós 
pénzt várunk még idénre hozzá. Ugyanezt a 
célt szolgálja a fôtér félmilliárd forintos felújítá-
sa, és a Gysev beruházásában való részvétel is, 
mely a város jobb megközelíthetôségét segíti 
elô. Tudom, hogy nem lehetünk elégedettek, 
hisz – ha alacsonyabbak is munkanélküliségi 
mutatóink a környezô városoknál – vannak, 
akik nem tudják a megfelelô életszínvonalat 
biztosítani maguknak és a családjuknak. 
Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági körülmé-
nyek között alapvetô feladatként a körmendi 
munkahelyek megôrzése jelentkezik, melyért 
az önkormányzat, és személy szerint én is 
mindent megteszek. Azonban a városnak 
vannak potenciális lehetôségei a meglévô 
adottságaiban és a pályázati lehetôségekben, 
melyeket mi igyekszünk maximálisan kiak-
názni. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a 
történelmi és természeti örökségeink értéké-
hez méltó kezelése egyben a város lakóinak 
boldogulását is elôsegítse. Én úgy látom, a mi 
városunknak pozitív jövôképe van.    MJ

A választás egy lehetôség a változtatásra
Bebes István helyzetelemzése és jövôképe



6

Biblia és  
irodalom
A szöveg mélyére kell hatolni

„Biblia és irodalom” címmel dr. Kor zen-
szky Richárd bencés szerzetes, tihanyi 
perjel tartott elôadást április 27-én város-
unkban. Az elôadó személye és elôadása 
témája sok érdeklôdôt vonzott a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
Körmendi Csoportjának rendezvényére a 
Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

A „Biblia és irodalom” címû elôadás elején 
a KÉSZ helyi csoportjának vezetôje, Szigeti 
Lajosné köszöntötte a megjelenteket, majd 
Geosics Bernadett és Szájer Júlia szólaltatta meg 
Beethoven Menüettjét. Ezután dr. Korzenszky 
Richárd mutatkozott be, így kiderült, hogy tíz 
évig igazgatta a pannonhalmi bencés gimná-
ziumot, és 1994 óta a tihanyi bencés apátság 
perjele, ami házfônöki beosztást jelent.

Elôadása elején az Ó- és Újszövetség köny-
veit ismertette röviden, és ezekbôl említett 
példát prózai és lírai alkotásokra. A Biblia 
nem természettudományos, sem történelmi 
munka, hanem alapvetôen irodalmi szöveg. 
A megértésénél a szöveg mögötti tartalom 
megfejtése a fontos, hiszen a hatnapos 
teremtéstörténet sem 6-szor 24 óráról szól, 
hanem arról, hogy minden teremtés által jött 
létre, minden Istentôl van. Jézus példabeszé-
dei között apró novellák vannak, és a hallga-
tói is tudták, hogy ezeknek a háttérjelentése 
a fontos. A Biblia olvasójának is a szövegek 
mélyére kell jutni, azokat fel kell tárni. Ha ezt 
nem tesszük meg, saját nemzetünk irodalma 
sem válik érthetôvé számunkra. Radnóti is jól 
ismerte a Bibliát, eclogái sokaságát tartalmaz-
zák a bibliai idézeteknek. József Attila nem a 
rend, hanem Isten után vágyakozott egész 
életében, épp ezért szentírási utalások töltik 
meg költészetét. Ki gondolná, hogy a Kosz-
tolányi által legszebbnek tartott magyar vers-
sor - ”Elhull a virág, eliramlik az élet”(Petôfi 
Sándor: Szeptember végén) – eredetije 
Ézsaiás könyvében található. Tóth Árpád 
Esti sugárkoszorú címû alkotásában az égô 
csipkebokor kifejezéssel sem tud az sem-
mit sem kezdeni, akinek a mûveltségébôl 
hiányzik a megfelelô ószövetségi történet 
ismerete. Ady Endre A föl-földobott kô címû 
versében a „Kicsi országom, példás alakban 
/ Te orcádra ütök” sorokban az orca szót a 
költô korában már archaikussága miatt nem 
használták, de Ady rendszeres olvasójaként a 
Szentírásnak átvette a protestáns bibliafordí-
tásból. Dr. Korzenszky Richárd elôadásában a 
bibliaismeret fontosságát e néhány példánál 
jóval többel szemléltette.

A KÉSZ tavaszi elôadássorozata május 
19-én dr. Martos Levente Balázs „Megíratott 
értünk” – Bibliai gondolatok magányról 
és közösségrôl címû elôadásával folytató-
dik 18 órától a fenti helyszínen.  CsT

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejleszté-
si Tanács április 29-i ülésén döntést ho-
zott, hogy 2009-2010. évi akciótervének 
támogatott fejlesztései között szerepel 
a Batthyány-várkastély értéknövelô meg-
újításának I. üteme, a „Kapuprojekt”, 
melyre Körmend Város Önkormányzata 
nyújtott be pályázatot 2 milliárd forintos 
uniós forrás elnyeréséért.

Sajtótájékoztatót tartott Körmenden 
Bebes István az önkormányzat és Tompa 
László, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács képviseletében. A 
sajtótájékoztató témáját az adta, hogy 
nevesítették a Nyugat-dunántúli Operatív 
Program kiemelt projektjavaslatait. Tompa 
László mérföldkônek nevezte ezt a döntést, 
hisz míg tavaly a kastély felújítása a tarta-
léklistán szerepelt, addig idén bekerült a ki-
emelt turisztikai 
projektek közé. 
A támogatásra 
javasolt – 150 Ft 
híján – kétmil-
liárdos összeg 
ve teksz i k  az 
Esterházy- és a 
Festetics-kastély 
felújítására jó-
váhagyott kere-
tekkel. Már csak 
a kormány jóvá-
hagyó döntésé-
re várnak, mely 
remélhetôleg 
nyáron, ôsz elején megszületik. Tompa 
újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy 
csak nagyon különleges helyzetben tudja 
elképzelni, hogy ez a rábólintás a kormány 
oldaláról ne történjen meg. A maga részérôl 
95 százalékos esélyt mindenképp lát a 
jóváhagyásra.

Bebes István szerint kormányzattól függet-
lenül haladnia kell az uniós projekteknek, 
így ô is igen bízik a végsô döntésben. A 
polgármester felidézte, hogy milyen hosszú 
folyamaton keresztül jutottak el a kastéllyal 
kapcsolatos elképzelések eddig a pontig, míg 
a régió öt kiemelt fejlesztése közé került. 

Emlékeztetôül Bebes István elmondta: az 
északi kapuprojekt keretében a Narancshá-
zak (a kastély északi kerti épületei) rekonst-
rukciója, az egykori kertészet, pálmaház 
helyreállítása, kapcsolódó korszerû látogató 
központ, kiállítótér, hangulatos kávézó és a 
vendégek figyelmét lekötô egyéb létesítmé-
nyek kialakítása valósulhat meg, valamint az 
É-i kert revitalizációjára is sor kerül. A nyugati 
kapuprojekt a színház épületét kívánja kon-
ferenciák, rendezvények lebonyolítására is 
alkalmassá tenni a kulturális rendezvények 
(színház, koncert) mellett.

A projekt költségvetésének fôösszege 
2.352.941.000 Ft, melybôl 1.999.999.850 Ft 

a támogatási igény, 352.941.150 Ft pedig 
az önkormányzati önerô. Az építési költ-
ségek összege 2.014.333.000 Ft, míg az 
elôkészítés és egyéb költségek (tervezés, 
régészeti kutatás, környezeti tanulmányok, 
pályázatírás, projektmenedzsment, mûszaki 
ellenôrzés, közbeszerzés, könyvvizsgálat, 
stb.) 338.608.000 Ft-ot tesznek ki. 

Az elôkészítô munkálatokra továbbra is 
nagy hangsúlyt kell fektetni, hisz pozitív 
kormánydöntés esetén csupán 6 hónap áll 
rendelkezésre a támogatási szerzôdés meg-
kötésére. Épp ezért az önkormányzat számos 
– a pályázatban elszámolható – elôkészítô 
tevékenységet (pl. a régészeti, mûemléki 
feltárásokat, tervezési feladatokat) már most 
végeztet. Kedvezôen alakulnak a kastély 
vagyonkezelôi jogának megszerzése érde-
kében folytatott tárgyalások a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelô Zrt-vel is – tájékoztatott 

a polgármester. 
Az önkormány-
zat teljesítette a 
szükséges felté-
teleket, rendel-
kezésre állnak 
azok a kezelôi 
jogról történô 
lemondó nyilat-
kozatok, illetve 
hozzájárulások, 
a m e l y e k e t  a 
vagyonkezelô 
szervezet felté-
telként szabott 
(Ôrségi Nemzeti 

Park Igazgatóságától, Vas Megyei Önkor-
mányzattól, illetve az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól). Jelenleg a vagyonátadási 
szerzôdés tartalmi elemeinek egyeztetése 
zajlik, kisebb módosítások szükségesek 
ahhoz, hogy végleges formát öltsön az 
okirat, melynek aláírására 2009. június 30-át 
határozták meg. Ezzel újabb fontos lépés 
valósul meg, hisz a támogatási szerzôdés 
megkötésének elôfeltétele, hogy az Ön-
kormányzat rendelkezzen a vagyonkezelôi 
joggal – hangsúlyozta Bebes István.

Tompa László kiemelte, fontos szem-
pont volt a Tanács döntésében, hogy 
olyan projekteket támogassanak, amelyek 
elôkészítettségük alapján még 2009-ben 
indíthatóak, ugyanis megvalósításukra 24 
hónap áll rendelkezésre. A Batthyány-kas-
tély pedig ezek közé tartozik. 

Kérdésekre válaszolva Bebes István pol-
gármester elmondta, hogy a beruházás mé-
retei miatt minden részében közbeszerzési 
eljárás alá esik, a lebonyolításhoz pedig pro-
jektmenedzsmentet kell létrehozni. Szem 
elôtt tartják azt is, hogy lehetôség szerint 
helyben is munkalehetôséget teremtsen a 
fejlesztés, az elôkészítés során például a fal-
kutatások, régészeti feltárások tevékenysé-
gét bevonták a közmunkaprogramba. mp.

Cél elôtt a „Kapuprojekt”
A régió kiemelt fejlesztései között a kastély
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Április utolsó szombatjának délelôttjén 
ingyenes kastély és várkert-látogatásra 
várták az érdeklôdôket. Az Ôrségi Nem-
zeti Park, a Városszépítô Egyesület, a 
Tourinform iroda összefogásának ered-
ményeképpen megvalósult túra során 
esélyt kínáltak a közönségnek Körmend 
történelmének megismerésére. 

A mostani kirándulás egy a „Szent Márton 
nyomában” címet viselô programsorozat 
elsô állomása volt. A túravezetôk az Ôrségi 
Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai: 
Szekeres Zsófia természetvédelmi ôr és Kevy 

Albert természetvédelmi és ökoturisztikai 
osztályvezetô voltak. Noha Szent György-napi 
túra volt, a szervezôk Szent Márton nyomába 
eredtek, s így lesz ez még több alkalommal is, 
egészen novemberig, amikor valódi libavacso-
rával zárul a programsorozat. Szent Mártonról 
sokat megtudhatnak az érdeklôdôk, hiszen 
Nádasd, Alsócsöde, Hegyhátszentmárton, 
Kercaszomor látogatásával végigjárhatják a 
315-ben Savariában (Szombathely) született, 
késôbb Franciaországban püspökké kineve-
zett szent életének környékbeli vonatkozási 
pontjait. Kevesen tudják, hogy Körmenden állt 
az egyik legrégebbi Szent Márton-templom, 

amelynek romjait máig sem lelték meg. Feltéte-
lezések szerint a Kölcsey utca környékén (alatt) 
található. No, visszatérve a túra útvonalára: 
elôször a kastélyt, annak kápolnáját, a múzeum 
kiállításait csodálták meg a fôleg kisgyermekes 
családokból álló jelenlevôk. Utóbb a Várkert és 
a Rába-part került sorra. A keményfás ligeterdô 
nyomai, a Rába viszonylag természet közeli ál-
lapota nagyobb odafigyelést kívánna, melynek 
esélyét a remények szerinti városi tulajdonba 
kerülés adja meg. 

Az ilyen alkalmak, mint a mostani túra, ráirá-
nyíthatja az itt élôk figyelmét azokra az értékek-
re, amelyekrôl sajnos, sokan nem is tudnak. Kéki

Tudjuk-e, hol élünk?
Ingyenes túrák Szent Márton nyomában

A Szentírás az ihletôje két festômûvész, 
egy fafaragó- és egy fotómûvész közel-
múltban nyílt kiállításának is. Árvai Márta 
festômûvész képei a Bibliaházban, Szúdy 
Nándor református lelkész festményei a 
Sala Terrena Galériában voltak láthatók. 
Németh Gyula fából készült alkotásait és 
Csûri Krisztina fotóit május végéig lehet 
megtekinteni a Bibliaházban.

Április 19-én a Bibliaházban Fürj György 
teológus nyitotta meg a Kaposváron élô Árvai 
Márta festményeibôl összeállított tárlatot, 
április 21-én pedig dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész Szúdy Nándor (1913-1975) „Egy 
elfelejtett festô” címû kiállítását. Tárlatvezeté-
se elején kijelentette, hogy Szúdy neve ugyan 
szerepel a Mûvészeti lexikonban, de csak kis 
szócikk található róla. Mûvészetét református 
lelkészi hivatása mellett gyakorolta. Hiába 
ismerték el alkotásait Prágától Glasgow-ig, ha-
zánkban politikai okok miatt lelkészi munkája 

miatt mellôzték. A több mint 100 eddig fellelt 
mûve közül a teljes életmûvet eddig Szegvá-
ron sikerült kiállítani, városunkban május 8-ig 
lehetett megtekinteni a csaknem 30 képet.

Május 9-én a Bibliaházban ugyancsak dr. 
Reisinger János nyitotta meg Németh Gyula 
fafaragó mûvész és Csûri Krisztina fotómûvész 
közös kiállítását, mely május végéig lesz 
városunkban. A budapesti Csûri Krisztina 
közelrôl fotóz virágokat, majd többszörös na-
gyítással speciális papírra viszi ôket. Németh 
Gyula Celldömölkrôl hozta négy ó- és négy 
újszövetségi tárgyú fadombormûveit és bibli-
ai alakokat ábrázoló botjait.      CsT

Bibliai tárlatok
Egy elfeledett festô képei

Szép körmendi 
siker
Hittanosok versenyeztek

A katolikus egyház Szent Pál-évnek hir-
det te meg az idei esztendôt, így az egy-
házmegyei hittanverseny kérdései is az 
apostol életéhez, szolgálatához, missziós 
útjaihoz kapcsolódtak. A megyei döntôben 
szép körmendi siker született.

A szombathelyi egyházmegye által az 
idei tanévben szervezett hittanverseny 
esperesi kerületi fordulói márciusban 
zajlottak. A körmendi esperesi kerületi 
megmérettetésen a városunk három 
általános iskolájának hittanosai mellett 
Szentgotthárdról, Vasszentmihályról, 
Rábagyarmatról érkeztek résztvevôk a 
katolikus plébániára. A 7-8. osztályosok 
között a Kölcsey Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
tanulói /Bognár Fanny, Kárnics Borbála, 
Kómár Nelli/ lettek az elsôk, ôk aztán a 
megyein negyedikek lettek. A kerületi 
második helyén az Olcsai-Kiss Zoltán 
Általános Iskola csapata /Szigeti Katalin, 
Kuráth Patrik, László Szilvia/ végzett, a 
megyei döntôn pedig korosztályukban 
megszerezték az elsô helyet. 

A megyei döntônek április 17-én a 
szombathelyi Martineum Felnôttképzô 
Akadémia adott otthont, a közel 120 
versenyzô az egyházmegye 35 plébáni-
áját képviselte, egyéniben és csapatban 
5 bizottság elôtt adtak számot a tudásuk-
ról. A kérdések legtöbbje Szent Pál apos-
tol életére, tevékenységére, a leveleiben 
kifejtett tanításra és missziós útjaira 
vonatkozott. Az evangelizáció témaköre 
is kérdésként szerepelt a verseny felada-
tai között. A gyôzteseknek járó jutalmat 
és oklevelet dr. Veres András megyés 
püspöktôl vehették át a gyôztesek, így 
az olcsais hittanosok is.            CsT

A korai ballagás után az elmúlt héten 
kezdôdtek meg az írásbeli érettségi vizs-
gák a Rázsó Imre Szakközépiskolában: 
43-an tesznek rendes, 11-en elôrehozott 
érettségi vizsgát. A szakmai írásbeli vizs-
gákat május 18-án rendezik, ezeken 89 
fô vesz részt, majd következnek a szak-
mai gyakorlati és szóbeli vizsgarészek.

Az érettségin kötelezôen választható 
tantárgyak változatos képet mutatnak, 
domináns az informatika, az elôrehozott 
vizsgázók körében pedig a kémia, de akad 
vizsgázó testnevelés tárgyból is.

A sportban jó eredményt tudhat magáénak 
az iskola V. korcsoportos kosárlabda csapata 
is, amelyik a Diákolimpia országos döntôjébe 

jutott Mohácson, és ott 7. helyezést ért el. 
A sikeres csapat tagjai: Sömenek Martin 9.A, 
Affian Ármin, Sólyom Gábor, Kovács Ákos 
10.A, Horváth Máté 11.A, Mezô Tamás, Anek 
Szabolcs 10/2, Bor Tamás 10/1 osztályos tanu-
lók. Felkészítô tanáruk Fertôszegi Péter.

Ugyancsak s ikeresen szerepelt  két 
mezôgépész tanuló a Szakma Kiváló Tanulója 
országos döntôjében Makón, ahol Jánoki Sán-
dor 4. helyezést, Laposa Zsolt pedig a 19. helye-
zést érte el. Szaktanáruk: Bujdosó Gábor.

Az iskola készül a hagyományosan megrende-
zésre kerülô „Jó ez a szakma” elnevezésû nyári 
tábor megszervezésére az iskolák 7. osztályosai 
számára. Az érdeklôdôk színes és változatos 
programok keretében ismerkedhetnek meg az 
egyes szakmák képzési sajátosságaival.

Tanév vége a „Rázsóban” 
Nyári tábor lesz 7. osztályosoknak
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 Az „Egy hét az anyaságról” rendez-
vény szerdai vendége Auxner Bea, aki 
fontosnak tartja, hogy a nôk jónak és 
szépnek éljék meg a szülésüket. Úgy 
gondolja, ô az, aki köszönetet mond-
hat, hogy a vajúdás nehéz órái után ott 
lehetett, amikor a csoda megtörtént: 
amikor a kisbaba megszületett. 

 Sok mindent megtudhatunk tôle az 
élet kezdetérôl: azt, hogy a szülés több 
szinten történik. Nemcsak 
testi szinten. A vajúdásnak, a 
szülésnek lelke is van, ezért 
is alakul annyiféle képpen. 
Függ az anyától, a babától, 
az apától, a családtól, a 
jelenlevôktôl, a jelen nem 
levôktôl. Felbukkanhat a féle-
lem a fájdalommal szemben, 
az elengedéssel szemben, 
a testi képességekkel szem-
ben. Mindemellett a szülés 
során a hormonoknak is 
hatalmas feladatuk van. Az 
oxitocin nevû az egyik ilyen. Michel Odent, 
francia szülészorvos, sebész, a szeretet 
hormonjának nevezi. És a könyvében leírja, 
hogy melyek azok a dolgok, amelyek ennek 
a hormonnak az áradását pozitívan és me-
lyek azok, amelyek negatívan befolyásolják. 
Segíti az oxitocin termelôdését a félhomály, 
a biztonságérzet. Az erôs fény, ha az embert 

figyelik, ha gondolkodtatják, kérdéseket 
tesznek fel neki, ha viselkednie kell, ha 
fél - ezek mind-mind gátló tényezôk. Ezek a 
dolgok egyszerûnek, magától értetôdônek 
tûnhetnek. De fogalmazhatunk úgy is, hogy 
a neokortex stimulálásával kiválthatók az 
adrenalin típusú hormonok, amelyek gátolják 
a szülés haladását. 

A vajúdást és a szülést támogathatjuk a 
természet erejével. Egyrészt szóba jöhetnek 
természetes, kíméletes szerek. Ilyen például 

az illóolaj, a homeopátia 
vagy egy gyógynövény. Ezek 
még csak beavatkozásnak 
sem tekinthetôek, hiszen 
nincsenek mellékhatásaik, 
és nem hoznak magukkal na-
gyobb eséllyel egy következô 
beavatkozást. Másrészt nem 
hanyagolható el a lelki támo-
gatás ereje, ami elsôsorban 
személyes. 

Továbbá szó lesz még a le-
pényi szakról, a szoptatásról, 
a gyerekágyról mind az anya, 

mind a baba szemszögébôl. Hiszen ôk ketten 
még igazából egyek, ún. duálunióban élnek. 

Ebbôl a másfél órából mindenki csak erôt 
meríthet, hogy a teste és a lelke képes arra, 
amire készül vagy készült: a kisbabáját a 
testétôl és a lelkétôl egy kicsit messzebb ten-
ni. Megszülni. A baba pedig, elhihetjük, ké-
szen áll az útra, az új életre.          Fentôs E.

A természetes szülés, születés
Auxner Bea, hatgyermekes édesanya, dúla, bába, természetgyógyász...

Az idei évben megrendezésre kerül város-
unkban egy programsorozat a „Születés 
hetén”, „Egy hét az anyaságról” címmel. 
A szülôk itt hallhatnak sok érdekes téma 
mellett a csecsemômasszázsról is.

Emberi kapcsolatainkban nagyon fontos az 
érintés. Csak a hozzánk közel álló és nekünk 
kedves embereket öleljük át, simogatjuk meg. 

A szoros testi közelséget a magzat az 
anyaméhben átéli. Ha megszületik, számára a 
legnagyobb biztonságot az adja, ha érzi anyja 
bôrének illatát és melegét. Mindezt átéli a 
baba a szoptatás, ölelés, masszázs közben. 

A babamasszázs több ezer éves múltra 
tekint vissza. Ez egy ôsi hagyomány mely az 
indiai, svéd, eszkimó és az ír kultúrában is 
fellelhetô. A napjainkban oktatott masszázs-
fogások kidolgozása Vimala McClure nevû 
amerikai hölgy nevéhez fûzôdik. Ötvözte a 
jóga az indiai, svédmasszázs és a reflexológia 
alapjait. A babamasszázs a gyermek összes 
érzékszervét serkenti. Lehetôséget ad arra, 
hogy a szülô elmélyítse kapcsolatát gyereké-
vel, megismerje jelzéseit, közelebb kerüljön 
hozzá. A bôrnek, testünk legkiterjedtebb 
érzékszervének szeretetteljes érintése. 

Csillapítja a csecsemôk körében oly gyakori 
hasfájást. Az izomrendszert erôsíti, az egyen-
súlyérzéket fejleszti, a jobb-bal agyfélteke 
mûködését összehangolja. Jótékony hatása 
van a szoptatásra. Segíti a salakanyag kiürülé-
sét és a tápanyag felszívódását. Feszültséget 
old a babában és az anyában. A masszázs az 
apáknak is lehetôséget ad arra, hogy része-
sei legyenek annak a szoros kapcsolatnak 
a babával, amely a szülés és a szoptatás 
révén legtöbbször csak az anya kiváltsága. A 
csecsemômasszázs az összetartozás, boldog-
ság és bensôségesség érzését nyújtja. Egy 
nyelv, amely többet jelent minden szónál.

Dériné Tóth Andrea védônô
 babamasszázs oktató

Az érintés hatalma

Egy hét az 
anyaságról 
Gondolatok a várandósság és a  
szülés témakörében

Idén májusban újra lesz egy elôadás-
so rozat, amely ezúttal az „Egy hét 
az anyaságról” címet viseli. Újra nôi 
szemmel, anyai szemmel indítsunk el 
gondolatokat egymás között ezúttal a 
várandósság, a szülés, a születés té-
makörében! Azért „ezúttal”, mert úgy 
alakult – amire nem számított senki 
–, hogy marad annyi pénz, hogy talán 
nyáron lesz „Egy nap az anyaságról”, 
amikor szó lehetne másról is: neve-
lés, egészségvédelem vagy bármi, 
amit választanak az érdeklôdôk.

Most viszont a kezdetekrôl, az indulásról 
lenne szó. És ezt nem is lehet olyan könnyen 
szavakba önteni. Sem a meghittségét, sem a 
szépségeit, sem a terheit, sem a jelentôségét, 
sem a hatásait, sem a befolyását az életünk-
re, a kapcsolatainkra, a nôiségünkre.

2009. május 18-23.
Hétfô
10.00 – Szülôszoba látogatása egy szülésznô 

kíséretében, ahol minden kérdést 
fel lehet tenni. Batthyány Strattmann 
László Kórház.

16.00 – A változás csodái: anya születik.  
Bulin Andrea pszichopedagógus.  Ne-
velési Tanácsadó (Bartók ovi mellett)

Kedd Nevelési Tanácsadó (Bartók ovi mellett)
16.00 – Ismerkedés a dúlákkal. Életkapu 

Dúlakör: Dézsi Réka, Kajzinger Ildikó, 
Mihácsi Melinda, Hercegh  Rita, Rádlné 
Hajtós Zsuzsa, Dériné Tóth Andrea, 
Fentôs Eszter, Puskás Márta. Ki a dúla, 
miben tud segíteni? A beszélgetésben 
segít Novák Ágota védônô

17.00 – Hordozásra születik. Kajzinger Ildikó 
tanár, hordozókendô-oktató

Szerda Dienes Lajos Óvoda
16.00 – A természetes szülés, születés.  

Auxner Bea szülésznô, dúla, bába
17.30 – Filmvetítés: A szülés természete. A 

Napvilág Születésház engedélyével
Csütörtök Dr. Batthyányné Coreth Mária 

Óvoda (Bartók utca)
16.00 – Szoptatás az elsô órában, az elsô 

nap, az elsô héten. Tények és tévhitek. 
Dériné Tóth Andrea védônô, dúla, 
babamasszázs-oktató

17.00 – Babamasszázs. Dériné Tóth Andrea 
védônô, dúla, babamasszázs-oktató

Péntek Mátyás ovi
16.00 – A várandósság, a szülés, a gyerek-

ágy és a szoptatás alatt használható 
gyógynövények, praktikák. dr. Szabó 
Ágnes orvos, pszichiáter, természet-
gyógyász

Szombat Mátyás ovi
 9.30 – Játékkal, mesével a születésrôl gye-

rekeknek - Fentôs Eszter óvónô, dúla
10.00 – Beszélgessünk az intimtornáról! Bojtor 

Ildikó, Kriston-intimtorna tréner
Támogatók: Körmend Város Önkörmányzata, 

Hadnagy Ádám és Krisztina, Dr. Abdel 
Hameed, Lions Klub, Horváth Sándor, Né-
meth Méhészet, L.P.T. Computer Bt.
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Az Egy hét az anyaságról c. rendezvény-
sorozat elsô napjának délutánján egy 
interaktív elôadást, találkozást tervez 
Bulin Andrea pszichopedagógus. Hogy 
a téma milyen keretek között mozog 
majd, a jelenlévôk határozzák meg.

Amikor egy kislány megszületik, és amíg 
felnô, több szerepleosztást kap az élettôl. Ezt 
természetesen a mindenkori életkor és életcik-
lus változásai befolyásolják. Ezen belül egyéni 
választásaink is hoznak különbözô nôi szere-
peket, ami minôségében és idôtartamában is 
különbözô lehet. Az anyává válásnak biológiai 
és pszichés tényezôje van, ami eleinte nem 
esik egybe, de eljön azaz életszakasz, amikor 
a kettô egymáshoz igazodik, és ezt megérzi 
a nô. Érzékenyebbé válik, felerôsödik benne 
a gondoskodási ösztön; eleinte talán nem is 
tudatos ez a változás, de elôbb-utóbb minden-
képpen felszínre tör.

Beszélgetünk majd arról is, mi lehet a gátja 
vagy akadálya egy-egy nôi szerep kiteljesedé-
sének. Továbbá a szükséges vagy váratlanul jött 
szerep elfogadásáról vagy éppen elutasításá-
ról. Szó lesz a nôi szerepek mitikus-mitológiai 
létérôl, s hogy milyen eszközeink vannak arra, 
hogy átörökítsük ezeket.             Károly K.

A változás csodái

Csecsemô- és gyermek elsôsegélynyújtó 
tanfolyam keretében a Magyar Gyer mek-
mentô Alapítvány munkatársaitól kaphat-
tak választ a fenti kérdésre délelôtt azok 
a leendô és gyakorló szülôk, nagyszülôk, 
délután pedig a gyermekközösségekben 
vagy egészségügyi területen dolgozó szak-
emberek, akik részt vettek a városi Védônôi 
Szolgálat által szervezett színvonalas prog-
ramon április 18-án, szombaton a Körmen-
di Kulturális Központ nagytermében. 

Az ingyenesen elsajátítható rendkívül 
hasznos elméleti és gyakorlati ismeretekre 
kíváncsi résztvevôk nemcsak Körmendrôl, ha-
nem a környezô városokból, településekrôl 
is szép számmal jöttek. A megjelenteket 
Darázsné Pass Ildikó védônô köszöntötte, 
kiemelve, hogy a szakszerû elsôsegélynyújtó 
ellátás gyermekéletet menthet, maradandó 
egészségkárosodást elôzhet meg.

 „Úgy vigyázz rá, mint a szemed világára!” 
vagy „Inkább a gyerek sírjon, mint a szülô!” 
– szokták mondani az idôsebbek az ifjú 
szülôknek, tudván, hogy egy szempillantás 
alatt megtörténhet a nagy baj. Noha azon sú-
lyos, életveszélyes esetek 90 százaléka, me-
lyekhez a Magyar Gyermekmentô Alapítványt 
riasztják, elkerülhetô, megelôzhetô lett volna. 
Dr. Gesztes Éva, az alapítvány elnöke, a Heim 
Pál Kórház Gyermek Intenzív Osztályának 
orvosa és Doroszlai Richárd mentô fôápoló, 
az alapítvány titkára adtak gyakorlati jó taná-
csokat arra vonatkozóan, hogy mit tehet a 
szülô abban az ún. „gyémánt tízpercben”, 
ami a mentô megérkezéséig eltelik.

Mindenekelôtt azzal kezdték, hogy a 
mentôk 104-es számon történô hívásakor 
nem szabad letenni a telefont akkor sem, ha 
csak gépi hangot hallunk. Fontos a mentôk 
pontos, rövid tájékoztatása a történtekrôl. 
Értékes percek nyerhetôk azzal, ha valaki 
várja, a helyszínre irányítja a mentôt. 

A légzési problémák között szó esett a 
bölcsôhalálról, a kruppról, asztmáról, al-
lergiáról és az idegen test félrenyelésérôl. 
Az utóbbi esetén a gyerek ösztönös hátba 
veregetése helytelen, mert ezáltal az ételt 
vagy apró tárgyat nem kifele, hanem befele 

juttatjuk. A lábánál fogva rázás sem ajánla-
tos, ugyanis sérülhet a nyaki gerinc. Ehelyett 
a csecsemôt az alkarra (fejét villaszerû fogás-
sal támasztva), a nagyobb gyereket pedig a 
combra fektetve a fejét lejtôztetve a lapockái 
közé kell ütni ötször, majd megfordítva a 
szegycsont alsó harmadára kell öt nyomást 
gyakorolni kisbabáknál két ujjunkkal, a 
nagyobbaknál a Heimlich-féle mûfogással. 
Mindezt az érdeklôdôk a gyakorlatban is 
elsajátíthatták, de a speciális babákon min-
denki megtanulhatta a helyes újraélesztés 
lépéseit is. (A felvételen ez látható.)

Továbbá segítséget kaptak a résztvevôk 
a lázgörcs, kiszáradás, ájulás, égési vagy 
baleseti sérülés ellátására vonatkozóan. 
Elhangzott, hogy horzsolásos vérzéskor csak 
a seb környékét, míg harapásnál magát a 
sebet is fertôtleníteni kell. Viszont az artériás 
vérzésnél már nem javasolt a nyomókötés és 
az elszorítás, hanem a vérzô felületre steril la-
pot kell erôsen rányomni, majd, ha átvérzett, 
mindig újabbat föléje tenni. Mérgezés esetén 
érdemes felhívni a Heim Pál Kórház Mérgezé-
si Osztályát a 06-1-333-5070-es számon, mert 
a legtöbb anyagra vonatkozóan rendelkeznek 
adatokkal, valamint az orvoshoz a mérgezô 
anyagot is vinni kell. Nem árt tudni, hogy 
habzó anyaggal (pl.: mosópor) történt mér-
gezés esetén ne itassuk a gyereket, ha savas 
anyagot nyelt, akkor pedig tilos a hánytatás, 
helyette tejjel vagy vízzel kell itatni. 

A tanfolyamon elhangzott ismeretek egy 
része hozzáférhetô az alapítvány honlapjain: 
www.mgya.org és www.oktatas.mgya.org, hogy 
mindent megtegyünk a rendezvény mottójául 
választott gondolatért: „Az egészséges gyer-
mek mosolyért!”         Takács Marietta 

Gyermekmentés otthon
Mit tehet a mentô megérkezéséig a szülô?

Dr. Szabó Ágnes orvos, pszichiáter és 
természetgyógyász. Ennyi dolog isme-
retében hitelesen hangzik, hogy az 
egészség több tényezôbôl épül fel. 

Test és lélek. A kettô szoros kapcsolatban van. 
A gyógynövények olyan tiszta információkat, 
rezgésszámot hordoznak, amelyek a test és a lé-
lek gyógyulását is segítik. Emelik a rezgésünket, 
enyhítik vagy megszüntetik a panaszainkat.

 A baba várását többféle kellemetlenség 
is kísérheti: émelygés, hányinger, magas 
vérnyomás, ödéma, alvászavarok, gyomor-
égés... Ilyenkor lehet a természet által kínált 
patikából meríteni gyógy "szert". Vegyünk egy 
konkrét példát, ami elég gyakori. Ez a vashi-
ány. Sokszor elegendô lehet egy teakeverék 
is csalánnal, sóskával és petrezselyemgyö-
kérrel. Fontos tudni, hogy a vas felszívódása 
C-vitamint igényel, tehát a teába elfér néhány 
csepp valódi citromlé, és ha vastartalmú 
ételt eszünk, fogyasszunk hozzá C-vitamin 
tartalmút is (alma, paprika). Vasat tartalmaz a 
cékla, sárgarépa, szeder, málna, dió, mogyo-
ró, tökmag, napraforgómag. Az utóbbiak sok 
E-vitaminnal is bírnak, ami a gát szöveteit is 
felvértezi rugalmassággal. A vas felszívódását 
pedig gátolja a koffein és a cukor.

 A régiek kapcsolatban voltak a földdel, 
a növényekkel. Mostanra már eltávolod-
tunk. A kérdés nem az, hogy vissza lehet-e 
találni, hanem, hogy hogyan lehet a régi 
tudást a mai korban használni.    FE

A gyógynövények

A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga, a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeumés a Körmendi Kulturális 
Központ tisztelettel meghívja Önt, 
családját és barátait

2009. május 18-án 16.00 órára a 
körmendi Batthyány kastély kápolna 
kiállítóhelyiségébe a "Kegyurak, mecéná-
sok, fõpapok – A Batthyány család és az 
egyház" címû kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: dr. Gyürki László 
kanonok, pápai prelátus. 

A megnyitón fellép: a Ludbregi Egyházi 
Kórus.

A kiállítás védnökei: Gróf Batthyány Lász-
ló, dr. Veres András megyéspüspök

•
A kiállítás megtekinthetõ 2009. augusz-

tus 8-ig a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum nyitvatartási idejében.

Kegyurak, mecénások, fõpapok
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Szombathelyen az Oladi Mûvelôdési 
Központ Teleki Blanka Szakképzô Isko-
lájában április 19-én zajlott a 3. Szom-
bathelyi fodrász-, kozmetikustanulók 
versenye, melyen klasszikus férfifrizu-
rájával elsô, a nôi divatfrizurával pedig 
harmadik helyezést ért el Nagy Evelin, 
a Simon Hajszalon fodrásztanulója. 

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által meghirdetett regionális verseny volt az 
elsô megmérettetés, melyen a másodéves fod-
rásztanuló nemcsak részt vett, hanem nagyon 
szépen teljesített. A klasszikus férfi frizura kate-
góriában Evelin munkáját ítélte a legjobbnak a 
szakmai zsûri, a nôi divatfrizura kategóriában 
pedig a harmadik helyre sorolta. Még egy 
versenyszámban indult, de ott a kiírásban 

szereplô elvárások eltérô értelmezése miatt 
nem értékelték a tollal ékesített kontyot. 

Nagy Evelin a gimnáziumi érettségije 
után, két évvel ezelôtt választotta a fodrász 
szakmát. Úgy tûnik, jól döntött, hiszen te-
hetségével máris kitûnt a mintegy hetvenfôs 
mezônybôl, miközben minden mozdulatán 
látszik, hogy szereti, amit csinál: udvariasan 
és intelligensen cseveg a vendéggel, de a 
keze is szorgosan jár. Ráadásul szakmai fel-
készítését két nemcsak városszerte, hanem 
azon túl is ismert és elismert kiváló szak-
ember végzi. Evelin a szakma csínját-bínját 
Simon Tibor fodrászmester és édesanyja, a 40 
éves tapasztalattal rendelkezô Simon Tiborné, 
Zsuzsa néni segítô kezei között sajátítja el. A 
Bartók lakótelepi Simon Hajszalonban gyakor-
ta „hatkezest ad elô” a három generáció.

A mostani siker mögött csapatmunka 
áll. Ugyanis a modell látványos frizuráját 
még inkább kiemelte a Karcsics Andrea 
kozmetikus által készített smink. (Képünkön 
a mester és tanítványa, valamint a kozmeti-
kus látható a modell mellett.)   TM

Remekelt a fodrásztanuló
Nagy Evelin elsô és harmadik helyezése

Évente hatezer fejlesztésre szoruló 
gyerek születik Magyarországon, kö-
zülük azonban csak kétezren kapnak 
segítséget elsô éveikben. A többi gyer-
mek iskolába induláskor „kerül elô” 
különbözô problémákkal, de ekkor már 
jórészt késô a segítség. Hiszen a fej-
lesztésük annál eredményesebb, minél 
korábban kezdôdik. De kevés a hely és 
a szakember az országban, hogy még 
idôben foglalkozzanak velük. Körmend 
azon szerencsés kisvárosok közé tar-
tozik, ahol van rá mód. 

Körmenden biztosított a hely, a szak-
ember gárda, és komoly a szándék – a 
szülôk és a hivatal részérôl egyaránt –, 
hogy segítsék a Pedagógiai Szakszolgálat 
mûködését, fejlesztését. Novákné Bedôcs 
Andreával, a szakszolgálat vezetôjével 
a Dienes óvodában beszélgettünk, ahol 
nagyrészt mûködnek.

Mint elmondta, sok kisgyerek születik ko-
raszülöttként, ami általában kisebb fejlôdési 
elmaradással jár. De szinte 100 százaléko-
san behozzák ezt a lemaradást pár hónap 
alatt, ha más fejlôdési problémájuk nincs. 
Amennyiben egy újszülött számára helyben 
és azonnal ott van a segítség, akkor az 
egész életére nagyon pozitívan kihat.

A szakszolgálat indulásáról megtud-
tam, hogy jó 10 évvel ezelôtt szülôi 
kezdeményezésre, magánvállalkozásban 
kezdôdött el Andrea közremûködésével. 
Azóta a város felismerte e tevékenység 
fontosságát, és felkarolta ôket. Így 2006 
óta a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
tagintézményeként mûködnek a Dienes 
utcában. A szülôk maguk is bekopogtat-
hatnak hozzájuk, ha problémát észlelnek 
a gyermekük testi, értelmi, érzékszervi 

vagy beszédfejlôdésében. A város, sôt a 
kistérség óvodáiban pedig a szakszolgálat 
öt munkatársa maga végzi a szûrést. 

A logopédiai ellátást helyben végzik az 
ovikban heti egy-két alkalommal. Három 
logopédusok közel 150 gyermekkel foglal-
kozik jelenleg. Körmenden kívül Nádasdra, 
Molnaszecsôdre, Egyházasrádócra és Csá-
kány doroszlóra is kijárnak. Egy foglalkozá-
son két-három gyermek vesz részt egyszerre 

– jobb lenne az egyéni fejlesztés  –, de csak 
így tudnak minden komolyabb problémát or-
vosolni, mert kevesen vannak hozzá. Fôként 
a nagycsoportosok szûrését és fejlesztését 
végzik, a kisebbek közül a nagyon indokolt 
eseteket – mint a nem beszélô gyerekeket – 
tudják csak felvállalni.

– Egyre több pedig a gyermek, akinek 
beszédhibája van, mely jórészt abból ered, 
hogy mind kevesebbet foglalkoznak velük a 
szülôk. Egyre kevesebbet mesélnek nekik – 
egyszerûbb leültetni ôket a tévé elé –, egyre 

kevésbé javítják a kiejtésüket, és nincs ide-
jük a kiadott feladatok gyakorlására sem. 

– A korai fejlesztésben és konduktív neve-
lésben – mely a mozgássérültek sok irányú 
fejlesztése – viszont nagyon jók a tapasztala-
taink – mondja a szakember. Itt közvetlenül 
együtt dolgozunk a szülôkkel, szinte részt 
veszünk a család életében. Látjuk azt az 
áldozatot, amit megtesznek, hogy gyerme-
keik minél hatékonyabban fejlôdhessenek. 
Nagyon jó szülôi körünk szervezôdött az 
évek során: közös kirándulásokat, fórumokat 
és jótékonysági bálokat szervezünk a gyere-
kek javára. A városban is egyre nyitottabbak, 
elfogadóbbak az emberek, és ez mind segíti, 
hogy gyerekeink beilleszkedhessenek.

Összesen hatan tevékenykednek a 
szakszolgálatban: a logopédusok mellett 
egy gyógypedagógus, egy konduktor és 
egy gyógypedagógiai asszisztens, aki a 
fertôtlenítéstôl a szakemberek segítéséig 
sokféle feladatott ellát. 

Novákné Andrea szólt arról is, hogy na-
gyon jó az óvónôkkel a kapcsolat, a sérült 
óvodáskorú gyerekek fejlesztése integráltan 
az óvodai csoportokban és egyénileg ambu-
láns keretek között történik. De nyugodtan 
kopogtassanak be hozzájuk a kisebb és 
nagyobb gyermekek szülei is  0-tól 14 éves 
korig, hogy személyesen tudják megbeszél-
ni a szakértôi vélemény beszerzésének és a 
segítségnyújtás lehetôségeinek formáit.

– Annál hatékonyabb a fejlesztésünk, 
minél elôbb kezdhetjük. Egy sérült gyer-
mek sokkal több türelmet, odafigyelést 
igényel. Sokkal lassúbb az ô fejlôdésük, 
de csodálatos élmény, amikor elérjük, 
hogy megforduljon, felüljön vagy épp fel-
álljon egy gyermek. Szinte minden héten 
elérnek valami olyat, ami örömkönnye-
ket csal szemünkbe.         Mayer J.

Értékeink, amelyekre büszkék lehetünk
A Pedagógiai Szakszolgálat szerepe a városban
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A megyei I. osztályú labdarúgó bajnok-
ság tabelláját a Körmend FC Boldizsár 
Trans vezeti. A listavezetô az NB III-ba 
való feljutást tûzte ki célul. Ifj. Molnár 
Károly vezetôedzôvel egy bajnoki for-
dulót megelôzô, pénteki edzés elôtt 
beszélgettünk.

Molnár Károly Táplánszentkeresztrôl érke-
zett a 2008/2009-es szezonra. Elôtte Bükön, 
Simaságon is megfordult, ahol feljebb is 
kerülhetett volna csapata, de az anyagiak 
mindig közbeszóltak. 

– Mi most a helyzet Körmenden?
– Babati Zoltán keresett meg, a csapat 
vezetôsége ugyanis az elsô három helyet 
tûzte ki célul. Hat játékossal érkeztem, 
a 19-20 fôs létszám egyszer csak 16-ra 
apadt, az utolsó pillanatban voltunk kény-
telenek igazolni. El nem küldtünk senkit, 
maguktól mentek el, például Ausztriába. 
Most négy körmendi játékosunk van. 
Véleményem szerint ebben az osztály-
ban kb. 10 csapat bír hasonló anyagi 
kondíciókkal, mint mi, az elosztás körül 
vannak inkább különbségek. Például 
„aláíráspénz” itt nincs: ha nyerünk, van 
pénz, ha nem, akkor nincs. A körülmé-
nyek korrektek, a hozzáállás nagyon jó, 

a feljutáshoz messzemenôen alkalmasak 
a körmendi viszonyok.

–  Mi kell az NB III -hoz?
– Elôször is meg kellene nyernünk a baj-
nokságot. Május eleje van, túljutottunk 
az egyik nehéz meccsünkön Nádasdon. 
Tartjuk a 7 pontos elônyünket, ez jó, de a 
sorsolás szerint a riválisok még hátra van-
nak: Rum, Rábatótfalu, Magyarszecsôd, stb. 
Csupa rangadó. A nagyobbik baj, hogy négy 
meghatározó játékosunk sérült, közülük 
ketten talán, ketten egyáltalán nem jöhet-
nek számításba ebben a szezonban. Nagy 
érvágás például Sátori Barnabás söprögetô 
súlyos sérülése miatti kiválása, tavaly az 
év játékosának jelölték ôt a szurkolók. A 
helyzet dacára azt mondhatom, hogy min-
denki szeretne felsôbb osztályban játszani! 
Minket még két góllal senki sem vert meg, 
csalódott lennék, ha nem kerülnénk fel.

Ha sikerül a feljutás, akkor jöhet a fejvaka-
rás. Számolni kell azzal, hogy ifi- és serdülô 
csapattal, nevezési díjakkal (duplája, mint 
most), útiköltséggel, bírók, partjelzôk 
fizetésével a sokszorosa egy NB III-as csa-
pat költségvetése. A jelenlegi gazdasági 
helyzetben nem lesz könnyû elôteremteni 
a szükséges anyagiakat. Átlagban kb. 150 

nézô kíváncsi a meccsekre, ennek több mint 
fele elkíséri idegenbe is a focicsapatot. Akit 
érdekel a körmendi labdarúgás, az kedden, 
szerdán és pénteken az esti edzéseket, 
míg a szombat délután a hazai meccseket 
tekintheti meg. Hajrá Körmend!  Kéki

A feljutás a cél a focistáknál
A Körmend FC Boldizsár Trans az elsô

Nagy Martin 11 éves, 1998. március 30-án 
született Körmenden. Nevelôegyesülete 
a Szombathelyi Asztalitenisz Kör. Edzôje 
Vaida Florin. Április elsején fiú egyéni-
ben korosztályos megyei bajnokságot 
nyer. A regionális versenyen korosztá-
lyában 3. és az eggyel magasabb korosz-
tályban is 3. lett. Április 27-én meghívást 
kapott a korosztályos válogatottba.

Nagy Martin a Kölcsey Ferenc Utcai Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény negyedikes tanulója. A sport a 
család minden tagjának lételeme, hiszen 
édesanyja kézilabdában, édesapja a fociban 
jeleskedett. Most kosárlabdázó, akkoriban 
pingpongozó bátyját, Mátét látva kapott rá az 
asztaliteniszre. A hét 6 napján délután 4 órára 
hordják szülei az Aranyhíd Utcai Általános 
Iskolába, ahol a Szombathelyi Asztalitenisz 
Kör mûködik. A jobb kezes, nagyon jó reflexû 
fiú kiváló eredményei mellett jó tanuló is, 
tehát nem megy a sport a tanulás rovására. 
A megyei matematikai csapatversenyen har-
madikak lettek, míg egyéniben 12. helyezést 
ért el az Országos Zrínyi Matematikai Verse-
nyen, mindezt heti hat (!) edzés mellett! A 
fiatal pingpongozó, mint mondta, látott már 
világbajnokokat élôben is Celldömölkön, ahol 

köztudomású, erôs az asztalitenisz. A svéd, 
koreai, kínai, japán asztalitenisz nagyhatal-
mak közé befurakodott a magyar asztalite-
nisz sport is, gondoljunk csak Nagy Martin 
„elôdeire”: Jónyerre, Klampárra, Gergelyre. 

Martinnak az elsô lépések jól sike-
rültek a sportágban. Legközelebb má-
jus 18-22 között a tiszafüredi sportcent-
rumban bizonyíthat a válogatott keret-
ben az ifjú körmendi tehetség.  Kéki

Tehetség és szorgalom
Nagy Martin a válogatott keretben

Drogmentes  
Magyarországért 
Maraton
A legújabb: az amnéziát okozó drog

Április 18-án a Parlament elôtti 
térrôl rajtolt immár 8. alkalommal 
a Drogmentes Magyarországért 
Maraton, melynek tagjai 42 nap 
alatt az országot körbe futva Kör-
mendre is eljutottak.

Magyarországon a fiatalok mintegy 
30 százaléka kipróbált már valamilyen 
illegális szert. Legnépszerûbbek a mari-
huána-származékok, ezt követik a parti-
drogok. Az OEP csaknem 4 milliárd Ft-ot 
költ évente a függôségek kezelésére.

Dr. Nagy Gábor, az IRM Bûnügyi 
Szakértô- és Kutatóintézet fôtanácsosa 
szerint a legfrissebb fenyegetést a 
GHB fogyasztás jelenti. Színtelen, szag-
talan jellege miatt a lányok italába 
keverve teljes amnéziát okoz, így sze-
xuális bûncselekmények elkövetésére 
ad lehetôséget. Sajnos a GBL – amely 
a szervezetbe kerülve GHB-vá alakul – 
legális szer, ezért kizárólag a megfelelô 
információk biztosításával lehet védekez-
ni a nem kívánt következmények ellen. 
Ezért is rendkívül fontos, hogy az állami 
feladatot ellátó intézményeken felül az 
olyan alulról jövô civil kezdeményezések 
is teret kapjanak, melyek más módokon, 
lazábban, „személyre szabottan” szólítják 
meg preventív szándékkal a „célközön-
séget”, azaz iskoláskorú gyermekeinket. 
Ez az oka annak, hogy Drogmentes Ma-
gyarországért Maraton csapata immáron 
nyolcadik alkalommal vállalkozik 2100 
km-es futására. A 19 fôs csapat mellé 
idén 60.000 gyermeket hívtak, akik pre-
venciós elôadáson és egy „Drogmentes 
Kapitányi” eskün is részt vettek. 
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Sok résztvevô indult a versenyen
Évek óta egyik színhelye városunk a CERR-CUP elnevezésû nemzetközi futóverseny-kupasoro-
zatnak. Az idén immár a 13. Körbe’ Körmenden vehettek részt a magyar és külföldi futók.

A CERR-CUP /Central European Region Running Cup/ Ausztria, Magyarország és Szlovénia 10 
helyszínen zajló futóversenye, melynek évek óta egyik állomása Körmend. Április 25-én a tava-
lyinál több résztvevôt vonzott a megmérettetés, háromszáznál is többen rajtoltak a különbözô 
távokon. Szerencsére az idôjárás is kegyeibe fogadta a versenyzôket, kellemes tavaszi idôben 
teljesíthették a távokat. Az eredményhirdetésre várakozva a Ráspoly zenekar ifjú zenészei vará-
zsoltak kellemes hangulatot a rajt – cél helyéül szolgáló Batthyány-kastély udvarára. A 300, 800, 
2000, 5000 és 10 000 méteres táv eredményei váro sunk honlapján olvashatóak.         cs

Az Sz+Sz Csoport – a Polaroid - Lami-Véd 
Körmend tulajdonosa – április 23-án be-
jelentette, hogy a szezon végén átadja 
tulajdonjogát, és tovább nem kíván aktívan 
részt venni a csapat irányításában. Ennek 
kapcsán Szabó Szabolcs az alábbiakat nyi-
latkozta a cégcsoport képviseletében. 

– Véget ért a 2008/2009-es bajnokság alap-
szakasza, a tulajdonos hogyan értékeli a 
látottakat?
– Nehéz ezt a szezont értékelni, mivel nagyon fe-
lemásra sikerült. A kupában viszonylag jól szerepel-
tünk, a bajnokságban sajnos nem a várakozásnak 
megfelelôen teljesített a csapat. Ennek ellenére 
kiléptünk a nemzetközi porondra is, amely a klub 
történetében nagyon rég adatott meg, és vélemé-
nyem szerint nem is vallottunk szégyent.
– Távozása tervezett lépés, vagy a szezon 
kudarcának az eredménye? Anno három éves 
szerepvállalásról beszélt... 
– Mi már a szezon elején bejelentettük, hogy 
legkésôbb a következô szezon végén távozni 
fogunk. Így természetesen tervezett távozásról 
kell beszélni, és nem arról van szó, hogy ez a 
rossz szereplésnek a következménye. Szerettük 
volna eredményesebben zárni a szerepvállalá-
sunkat, és egy jobb helyezést elérni, azonban 
ez most így alakult! Most, ebben a helyzetben a 
körmendi kosárlabdának a 2009/2010-es szezon-
ban olyan vezetôre van szüksége, aki közép vagy 
hosszú távon tud gondolkodni, és gazdaságilag 
is erôsebb, mint az általam képviselt cégcsoport. 
Tény, hogy gazdasági válság hatása miatt mi sem 
tudnánk olyan mértékben támogatni a csapatot, 
ahogyan az egy tulajdonostól elvárható lenne.
– Mi lesz a Körmendi kosárcsapat jövôje, ki 
lesz az új tulajdonos?
– A hihetetlenül nehéz anyagi helyzetben lévô 
csapattal kapcsolatosan annak idején Bebes 
István polgármester úrral egyeztettünk, így most 
is neki jeleztük visszavonulási szándékunkat, 
lehetôséget biztosítva arra, hogy tárgyalásokat 
folytasson olyan potenciális tulajdonosakkal, 
akik megfelelnek a fenti követelményeknek. 
Egy biztos, mi nem kívánunk nyerészkedni, egy 
forintért adjuk át a tulajdonrészünk. A vezetôség 
sem volt tétlen, már több hónapja gôzerôvel 
folyik a munka, hogy megtaláljuk a megfelelô 
utódot, amilyent a Körmendi Kosárlabda Klub 
megérdemel.
– Milyen gazdasági állapotban van jelen pillanat-
ban a csapat? Mi valósult meg a szerepvállalás 
elején meghatározott elképzelésekbôl? Mivel 
elégedett és mi az, amin még dolgozni kell?
– Röviden összefoglalva: részben mindennel 
elégedett vagyok, de semmivel sem vagyok 
teljesen elégedett. A szerepvállalásunk kezde-
tekor meghatározott célt, miszerint a körmendi 
kosárlabda csapatot életben kell tartani, azt 
gondolom, hogy maximálisan megvalósítottuk. 
A csapat életben van. Az adósságállománya 
csökkent, a konszolidáció folyamatosan zajlik. 
Természetesen nem értünk az út végére, a 
gazdasági válság sem segítette munkánkat. 

Úgy gondolom, hogy ezt a megkezdett utat már 
könnyebb lesz folytatni, mint annak idején a mi 
helyzetünkben a konszolidációt elkezdeni.
– Nem fél attól, hogy nem lesz új tulajdonosa 
a Körmendi Kosárlabda csapatnak?
– Nem félek, mert a Körmendi Kosárlabda 
csapat egy nagy érték! A tradíció és a légkör az, 
amely értéket ad a csapatnak. Ezt nem lehet 
a semmibôl felépíteni, ezt mindenki tudja. A 
szurkolók csodálatosak, a játékosok fanatiku-
sak tudnak lenni, ez pedig hozza magával a 
szenzációs eredményeket. Jómagam soha nem 
fogom elfelejteni a tavalyi ezüstérem átadása-
kor tapasztalt szeretetet és örömöt, amelyet 
egy ilyen csapat sikere tud jelenteni egy földi 
halandó számára.
– Ha összegzi az elmúlt két évet, akkor mik 
azok a dolgok, amiket másként csinálna? 
– Nagyon sok dolog van, amit másként csinál-
nék. Tisztában kell lennie mindenkinek azzal, 
hogy mi rutintalanul kezdtük el ezt a munkát. 
Idôbe tellett, amíg megszoktuk a légkört, a 
kosárlabda sport vezetéséhez szükséges feltétel-
rendszert, illetve az ottani körülményeket. Ezért 
mondom azt, hogy a továbbiakban is fontos lesz, 
hogy olyanok vezessék a csapatot, akik lokálisan 
elfogadottak. Én körmendi vezetôt várok a csa-
pat élére, ez nagyon fontos, ezt bizonyította az 
elmúlt idôszak is.
– Nehéz egy ilyen csapatot vezetni?
– Mellékállásban nehéz, azt gondolom, hogy 
egy ilyen csapatot nem is lehet mellékállásban 
vezetni. Az is bebizonyosodott továbbá, hogy 
olyan emberek jelenlétére van szükség a csapat-
ban, akiket ikonként kezelnek a körmendi ko-
sárlabdában, mert nélkülük nagy a széthúzás és 
sokkal nehezebb a munka. Kívánom az utódom-
nak, hogy sikerüljön az anyagi konszolidáción 
kívül erkölcsileg is összekovácsolni a különbözô, 
széthúzó érdekcsoportokat és megteremteni 
azt, ami szükséges ahhoz, hogy a szurkolók 
szeretete és rajongása megmaradjon.
– Mit gondol mennyire fogadták Önt el, illetve 
mennyire volt jó a viszonya a játékosokkal, a 
polgármesterrel, a körmendi közeggel?
– Nézze, munkakapcsolatban voltunk, ami azt 
jelenti, hogy szükséges volt néha olyan döntése-
ket hozni, amelyek sértették bizonyos emberek 
és embercsoportok érdekeit. Ennek megfelelôen 
ilyenkor biztos nem voltak a csapat vezetôi 
közkedveltek. Azonban a döntéseket meg 
kellett hozni, és ezeket a döntéseket nem bá-

nom a mai napig sem. Redukáltuk a költségve-
tést, sokkal jobban központosítottuk a csapat 
irányítási rendszerét, és természetesen a szur-
kolók felé való kommunikációval is próbáltuk 
szorosabbá tenni a viszonyt. Sietve hozzáteszem 
azt, hogy az idei év elején a marketing oldalon 
komoly hibát követtünk el azzal, hogy a mércét 
magasabbra tettük, mint szükséges lett volna. 
– Ma már más célkitûzést állítana a csapat elé? 
– Én szurkolóból lettem csapatvezetô, ennek 
megfelelôen mindig arra vágytam, hogy a csapat 
jól szerepeljen. Tavaly, amikor megnyertük az 
ezüstérmet és kiálltam a szurkolók elé a pódium-
ra, azt ígértem, hogy megpróbálunk eggyel jobb 
helyezést elérni. Ennek megfelelôen bajnokcsa-
patot szerettünk volna építeni, holott a realitás a 
nyolcba kerülés lett volna, és egy sokkal kisebb 
költségvetéssel folytathattuk volna a konszoli-
dációt. Azt gondolom, hogy a most következô 
vezetésnek sem lesz más lehetôsége, mint, 
türelmet kérni a szurkolóktól, és elfogadtatni, 
hogy sajnos a szurkolók teherviselésén sokat 
könnyíteni nem lehet a klub fenntartása érdeké-
ben, illetve a reális elvárás ma és az elkövetkezô 
idôszakban a nyolcba kerülés lehet csak. 
– Hátra van még a rájátszás. Milyenek az 
esélyek és milyen csapattal vágnak neki az 
alsóházi rájátszásnak? 
– Minden játékosunknak élô szerzôdése van, 
Banks-nek is. Ez a szakmának a felelôssége, 
mert úgy gondolom, hogy az alsóházi rá-
játszás, már arról kell, hogy szóljon, hogy 
a jövôt készítjük elô, ahogy mi ezt meg is 
hirdettük. Ennek megfelelôen kell dolgoznia 
a szakmának. Mielôbb edzôt kell keresnünk, 
mielôbb új tulajdonost kell keresnünk, és el 
kell kezdenünk a felkészülést egy sikeres és 
hosszútávon gyümölcsözô új körmendi ko-
sárlabda koncepcióra.             KKC Infó

Távozik az Sz+Sz Cégcsoport
Interjú Szabó Szabolccsal, a Körmendi Kosárlabda Klub tulajdonosával
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Körmendi Híradó városi újság

• 1 szobás, 42 m2-es, felújított, földszinti lakás eladó. Érdeklôdni: 
30/300-7885.

• Körmenden 8-tól 16 óráig bármilyen, szaktudást nem igénylô 
munkát vállalnék. Bármi sürgôsen érdekel. Tel.: 70/511-3192.

Apróhirdetés

Rendezvények
Május 15. 14 óra Batthyány-kastély - Színház

Drámafesztivál a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI  
szervezésében

Május 16. 16 óra Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Milton Bernal Castro kubai festômûvész „Olaj és dohány 
között” címû kiállításának megnyitója. Megtekinthetô: 
május 31-ig.

Május 16. 19 óra Batthyány-kastély – Színház
- 30 éves a körmendi Színház -
„Kôválasz” – Baltazár Színház elôadása
Szereplôk: a Baltazár Színház színészei, Varga Klári, Kecskés 
Karina, Müller Péter Sziámi, Lukács Ábel, Darvas Ferenc. 
www.baltazarszinhaz.hu. Belépôjegy  2.000,-Ft

Május 19. 19 óra Batthyány-kastély – Színház
- 30 éves a körmendi Színház - 
Indul a bakterház – Soproni Petôfi Színház elôadása
Szereplôk: Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly, Tóth 
Judit, Cseke Péter, Nyírô Bea, Bozsó József, Gyôri Péter, Sza-
bó Anikó, Rusz Milán, Beszterczey Attila. Rendezô: Cseke 
Péter. www.prokultura.hu; Belépôjegy:  2.800,-Ft

Május 21. 17 óra Batthyány-kastély - Színház
Zeneiskolai tehetséges növendékek gálamûsora
a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI szervezésében

Május 23. 20 óra Batthyány-kastély - Színház
Jess Robin & Band koncertje. Sztárvendég: Casey Jones 
(Anglia) Belépôjegy: felnôtt: 1.800,- Ft nyugdíjas: 900,-Ft   
15 év alatt ingyenes

Május 26. 18 óra Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
A Körmendi Kulturális Mûhely kaszinói estje
Vendég: Halmágyi Miklós, a Vas Népe fôszerkesztôje

Május 29. 16 óra Batthyány-kastély – Színház
Néptánciskola évzáró vizsgaelôadása

Május 30. 19 óra Batthyány-kastély – Színház
Májusfakitáncolás – gálamûsor a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes rendezésében

Május 31. 11 óra Hôsök tere
Hôsök napja városi megemlékezés
Beszédet mond: Mészáros Árpád igazgató
Mûsor: Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI

Május 31. 15 óra Batthyány-kastély
Városi Gyermeknap

Június 1. 18 óra Evangélikus templom
Horváth Róbert hegedûmûvész estje az Evangélikus 
Egyházközség hagyományos Pünkösdi hangversenye ke-
retében, a Körmendi Kulturális Központ rendezésében

Június 5. 18 óra Batthyány-kastély – Színház
Nemzetközi Várkoncert a Városi Vegyeskar Egyesület 
rendezésében. 
Fellépnek: Városi Vegyeskar – Körmend, Vasvári Kórus, 
Stefan Kovac Városi Énekkar – Muraszombat, Szlovénia. 
Nile Group – Szudán

Június 6. Batthyány-kastély
V. Szudáni nap 
Dr. Abdel Hameed és a Körmendi Kulturális Központ 
szervezésében

17 óra Városi Kiállítóterem
Szudáni kiállítás megnyitója

18 óra Színházterem
Nile Group szudáni együttes koncertje
Szudáni népitánc együttes mûsora
Burkina Faso-i afro zenekar mûsora

Június 6. 18 óra Református templom
Rákász Gergely koncertorgonista „Ráadás” címû 
koncertje

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

Kiállítás
május 11–24. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

Testvérmúzsák – Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI; 
Vas megyei Rendôrkapitányság rajzpályázat; Körmendi 
általános iskolások rajzpályázata a holland testvérvárosi 
kapcsolat jegyében

A kiállítás megtekinthetô: hétfô–péntek 10–16 óráig

Programajánló Postánkból
Nyílt levél!
18 év után megszûnt a lehetôség, hogy rendszeres rock koncerteket tartsunk 
városunkban, az egyetlen lehetséges helytôl megvonták ezt a „kiváltságot”! 
Ez volt az a hely, ahol a helyi zenekarok rendszeres és állandó fellépési 
lehetôséghez juthattak… az egyetlen! Három kérdést szeretnénk megfogal-
mazni az illetékesekhez, hogyan tovább, illetve lesz-e tovább és hogy hol 
lelhetünk otthonra ezek után mi, körmendi rock-kedvelôk?! Aláírásainkkal 
ilyen jellegû igényeinknek szeretnénk hangot adni!
 Ezúton is köszönjük Rózsa Miklósnak az elmúlt évek munkáját, a 
jó bulikat. Bíz(z)unk a folytatásban!

Körmendi zenekedvelôk

Lapunkban több ízben írtunk a Rózsa Miklós (Duky) szervezésében tartott 
koncertekrôl, összejövetelekrôl. Jeleztük, hogy az aluljárónál található 
sörözô adott helyet a helyi rock kedvelôknek. Mindenki számára egyértelmû 
volt, hogy ez nem az hely, ahol éjszakába nyúlóan lehet a zajos, hangos 
muzsikát „nyomni”, hiszen körben lakások találhatók, – a pihenés megjár 
mindenkinek! Most viszont ott tart az ügy, mert az lett belôle, hogy nincs 
hely a városban, ahol mondjuk havi 1-2 alkalommal játszhatnának, együtt 
lehetnének a gitárosok, dobosok, énekesek s a közönségük, barátaik. Biz-
tosan van (lesz) megoldás!? 
A fentiekben közölt nyílt levél 76 aláírója bízik benne.     (kéki)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
közmeghallgatása
2009. május 20. (szerda) 17.00 órakor a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat Közmeghallgatást tart, melyen részt vesz Szendrôdi 
Barnabás kapitányságvezetô is.

Téma: tájékoztató a Körmendi Rendôrkapitányság tevékenységérôl, 
különös tekintettel a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
kötött Együttmûködési megállapodásban foglaltakra.  
Helyszín: Volt MHSZ épület, Körmend, Rákóczi u. 53.

Útlezárás a Hunyadi úton
Körmend Város Polgármesteri Hivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy elôreláthatólag

2009. május 12-tôl május 26-ig
a Hunyadi J. utcában a piramistölgy fasor kijelölt egyedeinek kivágására kerül 
sor. A fakivágások idejére a munkálatok balesetveszélyességére tekintettel
 a Hunyadi utca szakaszosan 8.00 - 18.00 között lezárásra kerül.

 A munkálatok május 12-én (kedden) a Hunyadi utca Rákóczi utca 
felôli oldalán kezdôdtek.
 Az utca lakói és az intézmények számára az ingatlanok megköze-
lítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan biztosítja.
 Megértô együttmûködésüket köszönjük.

Forgalmi rend ideiglenes változása
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az Arany J. utca Kossuth és Deák 
utcák közötti szakasza május 11-tôl egyirányúsításra került a Deák F. 
utca irányában. Az intézkedésre a meghibásodott csapadékvíz-csatorna 
helyreállítási munkái miatt került sor, és várhatóan 10 napig tart.
 Kérem szíves megértésüket és türelmüket.

Lôgyakorlat
Értesítem a lakosságot, hogy a nádasdi lôtéren a Körmendi Rendészeti 
Szakközépiskola éles lôgyakorlatot hajt végre az alábbi idôpontokban:
 2009.  május 15. 08.00 órától 16.00 óráig, 
  május 20. 08.00 órától 15.30 óráig, 
  május 29. 08.00 órától 16.00 óráig.
A balesetek megelôzése érdekében a megjelölt idôszakokban kerüljék 
el a lôtéren, és közelében való tartózkodást.

Gombásné Nardai Ibolya
jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô sk.


