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Két nagy témakörben volt sajtótájé-
koztató április 11-én a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében. Bebes István 
polgármester, országgyûlési képviselô 
ismertette a kastéllyal és a szennyvíz-
elvezetéssel, szennyvíztisztítással, va-
lamint a térségi vízmû ivóvízjavításával 
kapcsolatos pályázatokat.

Bebes István a sajtótájékoztató elején 
elmondta, hogy az önkormányzat már 2003 
óta tervezi a Batthyány-kastély megújítását, 
azóta már számos ezzel kapcsolatos fel-
adatot megoldottak. 2004-ben sikeresen 

vettek részt a Phare CBC egyik pályázatán, 
és így elkészülhetett a megvalósíthatósági 
tanulmány. A kastély fejlesztési programját 
az elmúlt év végén továbbra is a kiemelt pro-
jektek között támogatta a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács, ami azt jelenti, 
hogy ezek között az elsô helyen szerepel. (A 
kiemelt projektek között található a keszthe-
lyi Festetics-kastély megújítása, és a Csodák 
Palotája építése Mosonmagyaróváron.) A 
képviselô-testületnek április 9-én rendkívüli 
testületi ülést kellett tartania, hogy április 15-
ig be tudják nyújtani a továbbfejlesztett pro-
jektet a Regionális Fejlesztési Tanácshoz.

A pályázat változatlanul Kapuprojekt néven 
fut, és az északi kapuprojekt keretében a 
Narancsházak rekonstrukciója, az egykori ker-
tészet, pálmaház helyreállítása, kapcsolódó 

korszerû látogatóközpont, kiállítótér, hangu-
latos kávézó és a vendégek figyelmét lekötô 
egyéb létesítmények kialakítása valósulhat 
meg, valamint az északi kert revitalizációjára 
is sor kerül. A nyugati kapuprojekt pedig 
a színház épületét kívánja konferenciák, 
rendezvények lebonyolítására alkalmassá 
tenni a kulturális programok mellett. Az ön-
kormányzatnak több területen kell elôkészítô 
munkát végeznie annak érdekében, hogy a 
pályázat támogatása esetén a támogatási 
szerzôdés megkötésének idôpontjára – a 
támogató döntést követô hat hónapon belül – 
minden szükséges feltételt teljesítsen. El kell 
végezni a régészeti, mûemléki feltárásokat, 
melyeket a Kulturális Örökségvédelmi Szak-
szolgálat hajt végre a kutatási engedélyek 
birtokában. A Regionális Fejlesztési Tanács 
2 milliárd forintban maximálta a támogatás 
összegét. Ennek megfelelôen a projekt költ-
ségvetésének 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 költségek összege 2.014.333.000 
Ft, míg az elôkészítés és egyéb költségek 
(tervezés, régészeti kutatás, környezeti tanul-
mányok, pályázatírás stb.) 338.608.000 Ft-ot 
tesznek ki. A kastély 2011-ben már megújult 
formában fogadhatja látogatóit.

A sajtótájékoztató ideje alatt érkezett meg 
a levél az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
umból, hogy jóváhagyják a kastély kezelôi 
jogának átadását a város számára. Várhatóan 
még április közepén elkezdôdhetnek a tár-
gyalások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô 
Zrt. képviselôivel a vagyonkezelési jog át-
adásával kapcsolatos szerzôdésrôl.

Ugyancsak a kastélyhoz kapcsolódik a 
Körmend-Güssing Interreg pályázat benyúj-
tása, ami olyan felújítást tesz lehetôvé, ami 
a nyugati szárnyban a délnyugati toronytól a 
kápolnáig a földszinti és az 1. emeleti terme-
ket, valamint a 2. emeleten a díszterembôl 
megközelítendô Batthyány-szalont és a 
délkeleti saroktorony termét érinti. Az ösz-
szességében 667.147 euró költségvetésû be-

ruházáshoz szükséges 5 százalékos önerôt, 
33.358 eurót az önkormányzat biztosítja. A 
Várkert is megújul, ezt Körmend Muraszom-
bat és Gornja Radgona településekkel kö-
zösen teszi meg a „Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
2007-2013” elnevezésû pályázat keretében. 
A legfontosabb feladat a Várkert vízutánpótlá-
sának biztosítsa, mert a fák egy részénél már 
megfigyelhetô a csúcsszáradás. A tervezési 
feladat 18,2 millió Ft-ot, a kivitelezés pedig 
146,1 millió Ft-ot igényel, a testületnek össze-
sen 10,4 millió Ft önrészt kell biztosítania.

Körmendet, valamint Magyarnádalja és Va-
salja községeket összesen 13 mélyfúrású kút 
látja el. Vízkezelés jelenleg a térségi vízellátó 
hálózaton nincs, de a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében a vízbázis 
védelmével kapcsolatos beruházás elôkészítési 
feladataira lehetett pályázni. Az elsô forduló-
ban eredményes volt a város pályázata, így a 
nettó 9,5 millió Ft-os elôkészítési költségekhez 
8 millió 75 ezer Ft támogatást ítéltek meg, ez 
az igényelt összeg 100 százaléka. A tervezett 
fejlesztéssel a hiányzó vízkezelési létesít-
mények kerülnek megépítésre, valamint az 
északi mezô kútjainak azbesztcement anyagú 
bekötô vezetékeit építik át. A 2. forduló is 
remélhetôleg sikeres lesz Körmend számára

Szintén a KEOP keretében nyert a város 
28 millió 645 ezer Ft-ot, ami elôkészítési 
feladatokra – megvalósíthatósági tanulmány, 
tervezési feladatok, közbeszerzés költsé-
gei stb. – elegendô ahhoz, hogy a város 
fej leszthesse szennyvíz-csatornázottságát 
Alsóberkifalu, Felsôberkifalu és Horvátnádalja 
bevonásával. A 2. fordulója a megvalósítást 
támogatja, remélhetôleg ismét sikeres lesz a 
benyújtandó pályázat.  Csihar Tamás

A mi színházunk
Csehov-bemutató Jordán Tamás rendezésében

Újabb sikeres bemutatón van túl a szom-
bathelyi Weörös Sándor Színház, Csehov 
Cseresznyéskert címû drámáját mutatták 
be a közelmúltban nagy sikerrel.

Szeptemberi vidékjáró, bérleteseket 
toborzó kampánya során városunkban is 
bemutatkozott a szombathelyi Weörös 
Sándor Színház, hogy minél több körmendit 
nyerjen meg magának. Elsô elôadásukon, 
a „9700” bemutatóján aztán a darabba 
beleszôve meg is kérdezték – mint a többi 
vasi várost is –, hogy a körmendiek itt van-

nak-e? Igen ott voltak, és jó érzéssel 
fogadták, hogy rájuk is számítanak. 
A mi jelenlétünk is fontos, hogy a 
vasi színház mûködhessen, és általa 
olyan élményekkel gazdagodhas-
sunk, mint most a „Cseresznyéskert” 
bemutatásakor.

Jordán Tamás, a színház igazgatója 
és a darab rendezôje úgy értékelte: Csehov 
nagyon nagy erôpróba, de úgy néz ki, hogy 
gyôztünk. Azt hiszem: meggyôzte Szombat-
helyen a színházszeretô közönséget, hogy ez 
egy nagyon erôs társulat.  A „Cseresznyéskert” 

szereplôi: Tóth Ildikó (a képen), Csonka Szil-
via, Czapkó Antal, Péter Kata, Szerémi Zoltán, 
Czukor Balázs, Endrôdy Krisztián, Németh 
Judit, Orosz Róbert, Bálint Éva, Szabó Tibor, 
Vass Szilárd, Horváth Ákos. (Fotó: wssz.hu)

Pályázatok a kastéllyal kapcsolatban
A városé a kezelôi jog és több más pályázati támogatás
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Közfoglalkoztatási terv

A települési önkormányzatoknak minden évben el kell készíteni 
foglalkoztatási tervüket, melyet egyeztetni kell az állami foglalkoz-
tatási szervvel, 2000 fôs lakosságszám felett pedig a szociálpolitikai 
kerekasztallal is. 

A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási 
támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak 
a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket 
részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, 
továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz 
rendelkezésre álló forrásokat. Az idei évben április 15-ig kellett a 
közfoglalkoztatási tervet véglegesíteni, melynek kidolgozásában 
támogató együttmûködéssel részt vett a Munkaügyi Központ Kiren-
deltsége is. A képviselô-testület március 26-i ülésén egyhangúlag 
elfogadta az „Út a Munkához” program gyakorlati megvalósítására 
készített közfoglalkoztatási tervet.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerô-piaci 
programjának részeként pályázatot hirdettek közfoglalkoztatást 
szervezôk foglalkoztatásának támogatására. Segítségével az aktív 
korúak ellátására jogosult, hátrányos munkaerô-piaci helyzetû sze-
mélyek közfoglalkoztatási programokba történô bevonását kívánják 
hatékonyabbá tenni. A közfoglalkoztatást szervezôknek szerepük 
lesz a közfoglalkoztatás hatékony megszervezésében, és az ehhez 
kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentésében. Körmend tér-
ségében egy fô 4 órás foglalkoztatására van lehetôség, az ehhez 
kapcsolódó pályázatot – a képviselôk felhatalmazása alapján – a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújthatja be, 
s köthet majd munkaszerzôdést az alkalmazandó személlyel.

Óvoda és bölcsôde felújításáért

 „A bölcsôdék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzésének támoga-
tására” írt ki pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium, ami lehetôséget kínál a Mátyás király utcai óvoda 
és bölcsôde felújítására. A kiírás nemcsak az építési-felújítási mun-
kálatokat támogatja, alkalmat biztosít eszközellátásra is maximum 
20 százalék erejéig. A támogatás maximális mértéke 20 millió Ft, 
intenzitása 80 százalék. A bölcsôdék felújítására 500 millió Ft-os 
keret áll rendelkezésre.

A Mátyás király utcai bölcsôde és óvoda egy intézmény, ezért 
az óvodai fejlesztések is elszámolhatók a pályázat keretében. A 
tervek szerint a bölcsôdei részben sor kerülne a lapostetô hô- és 
vízszigetelésére, homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzati 
falak hôszigetelésére, mozgáskorlátozott rámpa építésére, melyek-
nek bekerülési költsége bruttó 16 millió Ft lenne. Udvari játékokra, 
eszközökre, udvarrendezésre 4 millió Ft kerülne felhasználásra, 
míg az óvodai részben a vízvezeték hálózat cseréje, burkolatok 
helyreállítása 5 millió Ft-ba kerülne. A pályázat teljes összege 
így 25 millió Ft, melynek önrésze 5 millió Ft. A képviselô-testület 
egyhangúlag döntött a pályázat benyújtásáról, és biztosította az 5 
millió Ft önrészt az intézményi felújítási keret terhére.

Batthyány-ösztöndíj

Az Oktatási Kulturális és Sport 
Bizottság, valamint az Egész-
ségügyi Bizottság – átruhá-
zott hatáskörben – elbírálta a 
„Boldog Batthyány-Strattmann 
László ösztöndíj” pályázatait. 
2009. elsô félévében szociális 
indokok alapján Kovács Szilvia, 
Floruta Gábor és László Balázs, 
tanulmányi eredmény alapján 
pedig Sass Szilvia részesül a ren-
deletben meghatározott 25 ezer 
Ft/hó összegû támogatásban.

Változás a  
szociális ellátásban

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló törvény 
változásainak hatályba lépése 
miatt vált szükségessé az önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Az aktív korúak ellátásában az 
önkormányzati rendeleti szabály 
csak az 55 év felettiek, valamint 
a 14 éven aluli kiskorú gyerme-
ket nevelô, illetve a gyermek 
ellátását intézményben bizto-
sítani nem tudó aktív korúak 
rendszeres szociális segélyében 
részesülô személyekre terjed 
ki. A rendeletben szabályozás-
ra került, hogy a rendszeres 
szociális segély folyósításának 
feltételeként a segélyezettnek 
együtt kell mûködni a Szociális 
Szolgáltató és Információs Köz-
pont Családsegítô Szolgálatával. 
Meghatározza a rendelet az 
együttmûködés eljárási szabá-
lyait, a beilleszkedést segítô 
programok típusait, és rögzíti 
az együttmûködés megszegé-
sének következményeit. 

A rendelet módosítása tartal-
mazza a szociális ellátásokért 
április 1-tôl fizetendô térítési 
díjakat is, melynek megállapítá-
sának szabályait törvény rögzíti 
(Lásd melléklet a 10. oldalon). 

Megbízás jegyzôi 
feladatok ellátására

A város jegyzôje, dr. Stepics 
Anita március végétôl táppén-
zes állományba vonult. Távollé-
te gyermekének születése miatt 
tartós lesz. Az önkormányzati 
törvény értelmében a jegyzô ál-
talános helyettese az aljegyzô, 
s a képviselôk úgy határoztak, 
hogy erre az idôszakra nem 
alkalmaznak megbízott jegyzôt, 
hanem Gombásné Nardai Ibolya 
aljegyzôt bízzák meg a jegyzôi 
feladatok ellátásával. 

Pályázati felhívás

Körmend Város Önkormányzata a 
helyi építészeti örökség védelmérôl 
szóló 8/2004. (III.1.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján az alábbi 
pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata a he-
lyi védelem alá tartozó épületek, épü-
letegyüttesek, azok szûkebb környe-
zete, illetve tartozékaik karbantartása, 
felújítása, rekonstrukciója érdekében 
végzett munkák költségeit pályázati 
úton elnyerhetô támogatással segíti.

A védelem alá tartozó épületeket a 
rendelet melléklete tartalmazza.

Helyi értékvédelmi támogatás elnye-
résére pályázatot nyújthat be olyan ma-
gánszemély, gazdasági társaság, civil 
szervezet, mely a helyi védelem alatt 
álló épület vagy egyéb természeti érték 
tulajdonosa, bérlôje, használója.

A benyújtott pályázatnak tartal-
maznia kell:
– az építési engedélyezési tervdo-

kumentációt, valamint a jogerôs 
engedélyezési határozatot;

– a megvalósítást szolgáló tételes 
költségvetést;

– színezett homlokzati rajzot,
– a megpályázott munka elkészülé-

sének tervezett határidejét;
– a megpályázott pénzösszeg megje-

lölését, felhasználásának tervezett 
módját és határidejét;

– elôzetes kötelezettségvállalást 
arra, hogy a támogatás elnyerése 
esetén a kapott összeget a pályáza-
ti feltételek szerint használja fel.

A támogatás visszatérítendô kamat-
mentes, vagy vissza nem térítendô 
támogatás formájában nyújtható. A 
visszatérítendô támogatás természe-
tes személy esetén max. 500.000 Ft, 
társasház, gazdasági társaság, illetve 
civil szervezet esetén max. 2.500.000 
Ft lehet. A vissza nem térítendô támo-
gatás maximális mértéke 500.000 Ft 
lehet. A támogatást az önkormányzat 
elôfinanszírozás formájában nyújtja.

Az önkormányzat támogatást nyújthat 
továbbá központi finanszírozású pályá-
zatok benyújtásához szükséges önerô 
biztosításához, amennyiben a pályázat 
összefügg az értékvédelem céljával. A 
pályázati önrészként nyújtható támo-
gatás max. 500.000 Ft, melyet sikeres 
pályázat esetén vissza nem térítendô 
támogatásként nyújt az önkormányzat. 

A pályázatok benyújtási határide-
je: 2009. június 2.

A pályázatok benyújtásához szük-
séges formanyomtatványok, valamint 
további információk beszerezhetôk: 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Építéshatósági Iroda (Körmend, Sza-
badság tér 7. 94/592-942).
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Ötvenmilliárd forintos korszerûsítésre 
készül a GYSEV Zrt. a Szombathely-
Szentgotthárd vasútvonalon. A tervek 
szerint a vonatok 120 kilométer/órás 
sebességgel közlekednek majd a jelen-
legi 60 kilométer/óra helyett. Többek 
között errôl is beszéltek a szakemberek 
a március 17-i lakossági fórumon. 

A Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben március 17-én megtartott lakossági 
fórum kezdetekor elhangzott a GYSEV 
Zrt. részérôl, hogy ennyire sokan – húsz-
harminc ember – még nem vettek részt 
hasonló rendezvényükön. A fórum elején 

Bebes István polgármester, országgyûlési 
képviselô köszöntötte a megjelenteket, és 
röviden összefoglalta az eddig elvégzett 
korszerûsítési munkálatokat. Elmondta, 
hogy a regionális operatív programokon 
már eddig is sikeresen pályázott a város, 
és további pályázatokkal lehetôvé válik 
olyan célkitûzések megvalósítása is, mint 
például az állomás épületének biztonsá-
gos és korszerû megközelítése. 

Weinberger Károly, a GYSEV Zrt. 
fômunkatársa tájékoztatójában röviden 
összefoglalta cége történetét. Elôször 

1872. október 15-én Gyôr-Sopron-Neufeld 
között indították meg a vasúti közleke-
dést. Egy nagy ugrás az idôben: a GYSEV 
Zrt. 2001. december 1-jén vette át a 
Sopron-Szombathely vonalat, és kezdte 
meg felújítását. 2006 decemberében 
történt meg a Szombathely-Szentgott-
hárd vonal átvétele, azóta ezen kisebb 
felújítások történtek. Magyarországnak és 
Ausztriának is közös érdeke a fejlesztés, 
hiszen évrôl évre egyre több utas veszi 
igénybe a szolgáltatásukat. A vonal része 
a nemzetközi TENT-T hálózatnak, és kap-
csolódási lehetôséget biztosít az Európai 
Prioritási Tengelyhez. A magyar kormány 

tavaly decemberben döntött 
a Szombathely-Szentgotthárd 
vasútvonal fejlesztési támoga-
tásáról, ami összesen ötven-
milliárd forintból valósítható 
meg. Ez az összeg lehetôvé 
teszi a Sopron-Szombathely 
vonal korszerûsítésének befe-
jezését, a Szombathely-Szent-
gotthárd vonal teljes rekonst-
rukcióját. A munkálatok az év 
második felében kezdôdnek, 
és 2011-ben fejezôdnek be. 
Vágányzár lesz június 16-tól 
augusztus 18-ig, mert akkor 

kevesebb diák utazik. 2010-ben már csak 
Körmend és Szentgotthárd között lesz 
vágányzár ugyancsak a nyári hónapokban. 
Mindkét idôszakban vonatpótló buszok-
kal oldják meg az utasok szállítását. A 
jelenlegi 60 km/h-s sebességet a rekonst-
rukciót követôen 120 km/h-s sebesség 
váltja fel. 80 km/h-s sebességkorlátozás 
Horvátnádaljánál és Egyházasrádócnál 
lesz. Nô a sínek terhelhetôsége, és új 
mozdonyokat is vásárolnak. Teljesen 
újraépítik a Pinka- és a Lapincs-hidat is. 
Megújulnak az állomásépületek, új vágá-

nyokat fektetnek, peronokat építenek és 
magasítanak 50 cm-re. 

Megszûnik a rátóti megálló, helyette 
Alsószölnökön alakítanak ki egyet, az 
irányító központnak a körmendi állomás 
ad otthont, melyet teljesen felújítanak. A 
lakókat kiköltöztetik, de önkormányzati 
segítséggel senki sem marad majd fedél 
nélkül, mindenki számára gondoskodnak 
megfelelô megoldásról. A vágányok mel-
lett zajfogó falakat állítanak fel, az érintett 
lakások ablakait zajszigeteltekre cseréli a 
vasúttársaság. A tervek szerint szükséges 
a felüljáró elbontása, ehelyett aluljáró 
kialakítása történik, de ehhez további 
sikeres pályázatokra van szükség, akár 
Felsôberkinél a többszintû keresztezôdés 
megépítésére. Jó hír, hogy a tarifa a fel-
újítást követôen sem változik.    CsT 

Március 21-én, szombaton, a ta-
vaszi napfordulón tartotta a Régió 
Hagyományôrzô, Kulturális és Sportegye-
sület immáron ötödik Tavaszünnepét a 
Batthyány-kastély udvarán. Talán a rossz 
idô miatt nagyon kevesen érdeklôdtek a 
körmendiek a rendezvény iránt. 

Délelôtt rekord indulóval tartották meg az 
íjász-versenyt: 119 versenyzô vett rész a vár-
kerti nyílreptetésen. A programokat szemlélve 
érdekesség volt Horváth József vadászkönyvé-
nek bemutatója, melynek fényképes illusztrá-
cióit Móricz Péter megbízott múzeumigazgató 
készítette. A gyönyörû természetfotókat külön 
kiállításon is megtekinthettük. Volt XXI. száza-

di vérszerzôdés, azaz véradás, 
idén is fellépett a magyar nép-
zenét játszó Ráspoly-zenekar. A 
kíváncsiskodók megszólaltathat-
ták az ausztrál népi hangszert, a 
„didzseridu”-t, s nem maradt el 
a télbáb égetése sem. 

A szervezôk azonban csa-
lódottan nyugtázták a gyér 
érdeklôdést, pedig ingyen kí-
náltak színvonalas programokat 
a közönségnek. A csípôs, hideg idôben 
a kevés vásározó rövid tartózkodás után 
szedte a sátorfáját, és továbbállt. Estére az-
tán, mintegy varázsütésre benépesedett a 
színház elôcsarnoka. Talán a védett, meleg 

hely oltalmának köszönhetôen, a Moldva-
expressz koncertjére és táncházára szépszámú 
„télûzô” gyûlt össze, akik jókedvûen ropták 
a táncot, megnyugtatva a rendezôket: van 
létjogosultsága a Tavaszünnepnek.  Kéki

Megújul az állomás épülete 
Körmendet is érinti a GYSEV Zrt. 50 milliárd forintos felújítása

Tavaszünnep ötödször
A Régió Hagyományôrzô, Kulturális és Sportegyesület rendezvénye

Hirdetmény
A Magyar Köztársaság elnöke 2009. 

június 7-re kitûzte az EURÓPAI PARLA-
MENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT.

A választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükrôl 2009. április 10-ig 
értesítést kaptak. 

A választáson listát ajánlani 2009. 
május 8-ig ajánlószelvénnyel lehet, me-
lyet a választópolgárok az értesítôvel 
együtt kaptak meg. Egy választópolgár 
egy listát ajánlhat.

A listaállításhoz legalább 20.000 vá-
lasztópolgár ajánlása szükséges.

Részletes tájékoztatásért a Polgár-
mesteri Hivatalban mûködô választási 
irodához fordulhat.

Választási Iroda
(www.valasztas.hu)
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Március 29-én, vasárnap tartotta a Kör-
mendi Kastélyszínház Társulata idei 
elsô bemutató elôadását. H.P. Biggest: 
Hab címû bohózatát Mihály Péter ren-
dezte. A hat szereplôs, két felvonásos 
darab zajos sikert aratott a városban.

Március 27-e Színházi Világnap, így erre 
idôzítette a KASZT tavaszi premierjét. „Mi 
történik, ha az éppen elküldött MÁV-al-
kalmazott táviratot kap Ausztráliában élô, 
sosem látott nagymamájától, ami mesés 
örökséggel kecsegteti? A feltételek teljesü-

léséhez csupán egyetlen apróság hiányzik: 
egy család. Gond egy szál se, hisz még 
maradt fél órája, hogy beszerezze az örök-
séghez feltételül szabott családot, vagyis in-
kább a hozzávalókat: egy szeretô feleséget, 
és két tizenéves lánygyermeket. Klasszikus 
vígjátéki alaphelyzetekre, a félreértésekre, a 
csúsztatott, megkésett információáramlásra, 
egy-egy jellemzô emberi tulajdonság végle-

tekig történô kifigurázására, az önmagun-
kon nevetni tudás – csupán az emberben 
meglévô – képességére épít új bemutatónk, 
a Hab” – hirdette az elôadás színlapja. 

A történet szeretni való, csetlô-botló, 
sorsverte figurái: Emil szerepében Vörös 
Attila viszi a hátán az elôadást, Mici – Si-
mon Mária nagyon él a színpadon, Margó 
– Jóna Andrea a lemondás és a remény 
megtestesítôje, Selyem – Rajner Tibor, a túl-
élésre berendezkedô fazon nagyon emberi. 
Viki és Tünde a két intézetis, örökbefoga-
dott, kamaszodó lány: Mesterházy Dorina 
és Kozmits Christina Jázmin a társulat 
stúdiójából meggyôzô játékossá avanzsált 
szereplôk, hétköznapi „keserv-komédiáink” 
valódi megszemélyesítôi. 

Mihály Péter jól választott darabot, fel-
kérése arra szólt, hogy vidám, önfeledt, 
nevettetô elôadást kapjon a közönség. 
Egyszerû, de a teret kellôen betöltô és 
hangsúlyozó díszeletek, a sztorinak alá-
rendelt muzsika, a kimunkált részletek 
csupa telitalálat. A Zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színházból átruccant színészek is 
dicsérôen beszélnek kollégájuk, Mihály 
Péter rendezésérôl. A bô 300 fôt számláló 
közönség folyamatos hahotázása, a vörösre 
vert tenyerektôl eredô vastaps kirobbanó 
sikert jelez. Azóta többen kérdezték, mi-
kor lesz legközelebb elôadás, mert újra 
eljönnek, hozzák ismerôsüket, akik nem 
tudtak most eljönni. Ismétlés április 26-án 
18 órakor a színházteremben, utána folyta-
tás június 11-én, csütörtökön a Rába-parti 
Magyar Ünnep nulladik napján.  Kéki

„Hab-siker”
Vidám körmendi színházi bemutató a Színházi Világnapon

Március utolsó szombatján az ország 
szinte minden részébôl érkeztek vendé-
gek a Batthyány-kastély épületének belsô 
udvarára: valamennyien a Gueth család 
tagjai, akik képviseletében Gueth Lajos 
ekkor helyezte letétbe az egyik ôsüknek 
nemesi rangot adományozó oklevelet.

Sokan gyûltek össze március 28-án a vár-
kastély belsô udvarán. Valamennyien Gueth 
Kristóf ma élô leszármazottai, aki 1597. már-
cius 29-én kapott nemesi kiváltságot II. Rudolf 
császártól. A vendégek köszöntése után errôl 
is beszélt Gueth Lajos, aki az elmúlt években 
fontos szervezô munkát végzett azért, hogy a 
múlt nyáron létrejöhessen a Guethok találko-
zója, és az utódok visszaszerezhessék a ne-
mesi rangot adományozó oklevelet. Elmond-
ta, hogy a tavaly augusztus 17-i rádóckölkedi 
családi találkozó 192 résztvevôje egyetértett 
abban, hogy tegyenek lépéseket az adomá-
nyozó oklevél felkutatására. Elôször rossz 
nyomon, Zala megyében keresték, ám a ta-

lálkozóról a Vas Népében megjelent cikk fel-
keltette az egyik olvasó figyelmét, aki tudatta 
a leszármazottakkal, hogy évekkel ezelôtt 
egy budapesti aukción egy gyûjtôhöz került 
a dokumentum. Felajánlotta segítségét, így 
az utódok képviselôi kapcsolatba tudtak lépni 
a tulajdonossal, akitôl családi összefogással 
megvásárolták az oklevelet és az elôkerült 
viaszpecsétet is. Bevitték a szombathelyi le-
véltárba, ahol kiderült, hogy e korszakból ott 
16 oklevelet ôriznek, Gueth Kristófénál csak 
egy régebbi van, az az 1580 körüli évekbôl 
származik. Ekkor felmerült egy nehéz kér-
dés: hol helyezzék el a családi ereklyét? A 
levéltárban csak egy lenne sok írás között, és 
bonyolult volna a megtekintése, ezért aztán 
Móricz Péterhez, a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum igazgatójához fordultak, 
aki örömmel fogadta megkeresésüket. A 
letétbe helyezés biztosítja a dokumentum 
szakszerû megôrzését, és bármikor bárki 
megtekintheti. Mindezt a letéti szerzôdés 
is megerôsíti. 

Móricz Péter múzeumigazgató köszö-
netet mondott a megôrzésre való felkéré-
sért, H. Vörös Márta múzeumi mediátor, 
a Savaria Múzeum PR és közmûvelôdési 
csoportvezetôje elmondta, hogy méltó 
körülmények között kerül a nagyközönség 
elé a dokumentum. 

Befejezésül Szakál Péter egyházasrádóci 
református esperes szólt az egybe gyûltekhez. 
Elmondta, hogy e családnak számos refor-
mátus ôse van, majd felhívta az utódok fi-
gyelmét arra, amit ôk is vallottak: az Istenbe 
vetett hit fontosságára.               Csihar T

Látható lesz az oklevél 
Családi ereklye került a múzeumba

ÚJRA KÖRMENDEN  
A BALTAZÁR SZÍNHÁZ

2009. május 16-án 19 órai kez-
dettel a Kôválasz címû elôadást 
láthatja a Batthyány-kastély szín-
háztermében a nagyközönség. 

Az elôadásban Kecskés Karina, 
Müller Péter Sziámi, Lukács Ábel is 
szerepet kapnak, ám a fôszerep a 
Baltazár Színház hivatásos színészeié, 
akik már nem ismeretlenek a körmendi 
közönség elôtt.

Az értelmi fogyatékos színészeket 
foglalkoztató alapítvány 1998-ban 
Magyarországon máig egyedülálló 
kezdeményezésként azt tûzte ki célul, 
hogy a fogyatékosságot háttérbe szorít-
va a társadalmi integrációnak kultúrát 
teremtsenek azzal, hogy a hivatásosan 
foglalkoztatott értelmi fogyatékkal élô 
színészekkel magas mûvészi értékû 
produkciókat hoznak létre.

A Kôválasz címû darab egy család 
történetét meséli el 1944-tól, a II. 
világháborún át napjainkig. Azt a 
kérdést feszegeti, hogy a háború 
mennyire változtatja meg az ember 
értékrendjét, és miért nem tudjuk a 
békét kellôképpen értékelni a háború 
nélküli idôszakban? Miért kell ahhoz 
háború, hogy megbecsüljük a békét? 
Miért kell megbetegedni ahhoz, hogy 
az egészség érték legyen?

Az elôadás a Baltazár Színháznak a 
magyar társadalomban betöltött szere-
pét és annak szükségességét hivatott 
nagyító alá tenni.



7

Nyusziváró játszóház volt a hónap elsô 
felében a Dienes Lajos tagóvodában, la-
punk megjelenése idején pedig nyílt na-
pot rendeznek az intézményben. – Rend-
szeresen szervezünk délutáni programo-
kat, melyen szívesen látjuk a szülôket is, 
hogy bepillanthassanak az óvoda életébe 
– tudtuk meg Gorzáné Horváth Ildikótól, 
a tagóvoda vezetôjétôl.

– Nagy érdeklôdés mellett zajlott a 
Nyusziváró játszóházunk, amelyre a 
gyerekek mellett sok szülô is eljött, hogy 
együtt készüljünk az ünnepekre. Hagyo-
mány ez az óvodában, hogy több prog-
ramot a szülôkkel közösen szervezünk, 
így ôk is részesei lehetnek az intézmény 
falain belüli készülôdésnek – meséli 
Gorzáné Horváth Ildikó, akitôl megtud-
tuk, hogy hasonló sikere volt az adventi 
teadélutánnak, és a fergeteges hangulatú 
báljuknak is a Berki csárdában.

Egész évben szorosan együtt-
mûködnek a szülôkkel, hiszen együtt 
nevelik a gyerekeket – hangsúlyozza 
a tagóvoda vezetôje. Fontos, hogy milyen 
élményekkel mennek haza a kicsik, és az 
is, hogy milyen hatásokat hoznak be az óvo-
dába. A legutóbbi együttmunkálkodásuk 
eredménye az udvaron most lehelyezett 
gumitégla, amely az egyik legkorszerûbb 
ütéscsillapító megoldás az udvari játékok 
alá. Ennek értéke 737.000 Ft, melyet három 

év alatt gyûjtött össze alapítványuk az egy 
százalékos szülôi felajánlásokból. 

Beszélgetésünk idején a nyíltnapra ké-
szülnek az óvodában, hogy a beiratkozásra 
készülô szülôknek bemutassák, mit kaphat-
nak itt a gyerekeik. 

– Azért vagyunk, hogy jól érezzék magukat 
nálunk a gyerekek és a szüleik – mondja a 
tagintézmény vezetôje, akitôl megtudtuk, 
hogy igen családias hangulatú a több mint 
100 éves óvodájuk. Négy vegyes csoporttal 

mûködnek, és a pedagógiai szakszolgálatnak 
is van egy csoportja. Nagy segítség számukra 
a szakszolgálat munkatársainak jelenléte, 
hiszen így elérhetô közelségbe van a logopé-
dus, a konduktor és a gyógypedagógus is. 

Igyekeznek a különbözô fejlettségû gyereke-
ket integrálni a csoportokba, az óvodások ugyan-
is még nagyon toleránsak, könnyen elfogadják 

a másságot. Az óvónôk pedig gondot fordítanak 
rá, hogy akinek hátránya van, behozza, aki te-
hetséges, ôt pedig minél jobban fejlesszék.

Felsôfokú végzettségû óvónôk és jól képzett 
dajkák tevékenykednek a csoportokban – de-
rült ki a bemutatásból –, akik nagyon figyelnek 
arra, hogy milyen környezet veszi körül a 
gyerekeket, ahol nevelôdnek. Valamennyi cso-
portba esztétikus fenyôbútorokat válogattak, 
és nagyon sok eszköz, játék áll rendelkezésre, 
hogy szeressenek óvodába járni a gyerekek, és 

kiegyensúlyozottan növekedjenek. 
Az elmúlt években több nagyobb 

fejlesztés, felújítás is történt az intéz-
ményben: az elmúlt öt évben az udvari 
játékok teljesen kicserélôdtek – mint 
a képen és a címlapon is látszik –, a 
nyáron mosdókat újítottak fel és új 
öltözôszekrényeket szereztek be. A 
pincehelységbôl kialakított tornaterem-
be a legkorszerûbb mozgásfejlesztô 
eszközöket vásárolták meg pályázati és 
önkormányzati támogatásból. Ôsszel pe-
dig új, könnyû fektetô ágyakat vehettek 
birtokba a gyerekek, melyekre a Szülôi 

Közösség és a Rázsó Imre Szakközépiskola 
segítségével vastag derékaljakat készítettek, 
így még a délutáni alvás is élvezetesebb.

Mindez jól mutatja, hogy a Dienes óvo-
dában szoros kapcsolat van a szülôk és a 
pedagógusok között, amiben lehet, segítik 
egymást a gyermekek érdekében. Mint mond-
ják, egymás nélkül nem megy.   mj

„Egymás nélkül nem megy”
A Dienes óvoda hétköznapjai és ünnepei

„Gyógyító táplálkozás az immun-
rendszer védelmében” címmel Tóth 
Gábor élelmiszeripari mérnök tartott 
elôadást a közelmúltban a Bibliaház-
ban. Szavai arra hívták fel a figyelmet, 
hogy mindenki rengeteget tehet 
egészsége megôrzése, immunrend-
szere megerôsítése érdekében. 

Tóth Gábor április 1-jén a Bibliaházban 
megtartott elôadása elején egy jól mûködô 
hadsereghez hasonlította az emberi immun-
rendszert, ami zseniális hadviselést folytat a 
kórokozók és a rákos sejtek ellen. Részlete-
sen kifejtette az egyes immunsejtek funk-
cióit, majd arra tért rá, hogy mit tehetünk 
egészségünk megôrzése érdekében. 

Az elôadó elmondta, hogy hét, egymás-
ra épülô komplex mechanizmus véd a 
rákbetegségek ellen. A problémák akkor 
kezdôdnek, amikor a jelölô lymphocyták 
megjelölik ugyan a ráksejtet, de az ölô 
lymphocyták különbözô okok miatt annyira 
lelassulnak, hogy a ráksejtnek van idejük 
levedleni a jelölést és visszaragasztani az 
immunsejtekre, így az ölô lymphocyták 

az immunrendszert kezdik pusztítani. Az 
immunsejtek akkor lassulnak le, ha a vér 
a kevés folyadékfogyasztás és a sok cukor 
és olajszármazék miatt „opálossá” válik. Az 
autoimmun betegségek is így kezdôdnek, 
a káros sejtek visszaütnek. 

Az immunrendszer mûködését 75-80 szá-
zalékban az életmódunk és táplálkozásunk 
befolyásolja. Az immunrendszer minden 
éjjel 21-tôl 2 óráig „olimpiát” rendez. A 
lépben naponta 300 milliárd lymphocyta 
termelôdik, és ezek közül a legjobbak 
kiválasztása ebben az idôszakban történik 
meg. Száz sejtbôl a „versenyeztetésük” 
során csak átlagosan öt marad meg, a többit 
selejtezi szervezetünk. Ez az „elit alakulat” 
száll aztán harcba egészségünk fenntartásá-
ért. Testünk körülbelül 40 éves koráig bírja a 
túlterhelését, az egészségtelen életmódot, 
ezért a 40-45. életév körül jelennek meg a 
betegségek. 

Az ember két dolgot tehet: kiiktat-
ja a gyengítô tényezôket, és serkentô 
tényezôkkel maximalizálja immunrend-
szerét. Ártalmasak az állati fehérjék, az 
adalékanyagok és a zsiradékok túlzott 

bevitele. A cukor gyengíti a fehérvérsejtek 
baktériumölô képességét. Beindítja az 
emésztést, ha salátákkal kezdjük az étke-
zést. Fontos, hogy sok nyers zöldséget fo-
gyasszunk, a színes gyümölcsök is jelentôs 
mértékben erôsítik az immunrendszert. 
Rendkívül jó karotin- és klorofillforrás magas 
antikarciogén tartalommal a héjában sütött 
cékla, héj nélkül tálalva kesudiómártással. 
A kasvirág kivonata, a szôlômagolaj és 
a grapefruitmag kivonatából készült 
csepp, valamint az aloekivonat is serkenti 
immunmûködésünket. Aki húsmentes 
étrendre tér át, nagyon kell figyelnie a he-
lyes táplálkozásra, ha elhagyja a tejet és a 
tojást is. Téves elképzelés, hogy a hús teljes 
értékû fehérjéket tartalmaz, még a tojás 
és a tej fehérjéi is gazdagabbak. A lisztek 
közül hasznos tápanyagai vannak a fehér 
durumlisztnek és a fehér tönkölylisztnek. 

Soha nem szabad elfelejteni, hogy 
egészségünk megôrzéséért vagy helyreál-
lításáért mi magunk tehetjük a legtöbbet. 
Április 22-én 18 órakor Nagy Zsuzsa élet-
mód tanácsadó beszél a gyógyító táplál-
kozás szerepérôl idôs korban.    Cst

Hadsereg a szervezetben
Mit tehetünk egészségünk megôrzéséért? 
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Április 12-én, vasárnap délután az evangéli-
kus gyülekezeti házban mutatták be hittanos 
gyermekeknek a „Minden jó, ha jó a vége” címû 
bábjátékot. Április 15-én délután a négy bábjá-
tékos a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény ebédlôjében 
is bemutatta a kisdiákoknak a mesét.

Elôször Szolga Tôkés Judit hitoktató köszön-
tötte a gyerekeket, majd röviden a húsvét 
vallási jelentôségérôl beszélt. A bábjáték arról 
szólt, hogy egy testvérpár miként békíti ki 
szüleit a húsvéti ünnepek elôtt.    Cs 

10 éves hagyomány, hogy az ország 
több könyvtára is bekapcsolódik a 
Könyvtári Internet Fiesta címû rendez-
vénysorozatba. A Faludi Ferenc Könyv-
tár és a Gyermekkönyvtár is évek óta 
tevékeny résztvevôje a Fiestának.

Március 23. és 31. között a Faludi Ferenc 
Könyvtárban és a Gyermekkönyvtárban 
is programok várták a felnôtt és gyerek 
olvasókat. Az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség immár egy évtizede azzal a céllal 
szervezi meg a Fiestát, hogy kerüljenek 
bemutatásra a hasznos interaktív webolda-
lak, szakemberek bevonásával ismertessék 
meg a gyerekekkel, felnôttekkel a világháló 
nyújtotta lehetôségeket. Ezen a héten a 4. 
osztályos általános iskolásokat több feladat 

is várta a hasznos olvasnivalók mellett: há-
rom kérdésre a neten kellett megkeresni a 
választ, a tanulást és a szabadidô hasznos 
eltöltését segítô honlapokat ismerhettek 
meg, tesztlapokat is kitölthettek, melye-
kért a legjobbak ajándéktárgyakat kap-
hattak. Természetesen a kérdések itt is az 
internetre vonatkoztak.

Március 27-én a Faludi Ferenc Könyvtárban 
a felnôtt olvasók körében a „Városunk a 
neten” címû program volt e legnépszerûbb, 
hiszen Körmenddel kapcsolatos honlapokat 
nézhettek meg. Számukra is adva volt a 
lehetôség, hogy a szabadidô hasznos eltölté-
séhez az interneten keressenek ötleteket, de 
Vas megye természeti kincseirôl is szerezhet-
tek virtuális ismereteket. A rendezvénysoro-
zat az idén is sok érdeklôdôt vonzott.   Cst

A 2009-es tavaszi, nyári nôi ruhákat lát-
hatták az érdeklôdôk április elején este a 
színház elôcsarnokában, Kalmárné Nagy 
Andrea ajánlásával. A bemutató elôtt és 
után Zsoldos „Báró” Zoltán és Dombi 
Bertalan „Berti” játszottak gitáron – kel-
lemesen fel- és levezetve a mûsort.

Alig néhány tucatnyian voltak kíváncsiak 
a divatbemutatóra, noha nem bôvelkedik 
hasonló rendezvényekkel a város. Tény, 
hogy nem sokan engedhetik meg maguknak 
manapság, hogy a legfrissebb divat szerint 
öltözködhessenek. De, aki ad magára, az 
ízlésesen, elegánsan, alkalomhoz illôen 
ruházkodhat akár a virágzásukat élô turká-
lókból is. A meghirdetett bemutató azért is 
tûnt szimpatikusnak, mert az átlagembert  
célozta meg. 38- 54-es méretig, tehát a telt-
karcsúbbak, molettebbek, a 40-es és 50-es 
korosztály divatját vonultatták fel, s nem profi 
manökenek mûködtek közre! 

Ma már másként nézünk egy középkorú 
nôre, nem törvényszerû, hogy ne öltözhessen 

úgy, mint egy 30-as. Persze, elsô a kisugárzás, 
a tekintet, a mosoly, a báj. Ezek egy életen át 
megtartható jelenségek, ha „fejben rendben 
van” az illetô.

A divatbemutatón tanácsadásra is sort 
kerítettek, a sminkek, frizurák, kiegészítôk 
jelentôségét hangsúlyozva. A hétköznapi, 
alkalmi és sportos öltözetek között úgy tûnt 
mindenki talált kedvére valót, ezt jelezte a 
határozottan tapsoló közönség.   Kéki

Minden jó, ha jó a vége

Internet Fiesta a könyvtárban
Népszerû volt Körmend a neten

Divatbemutató az aulában
Személyre szabott viseletek az átlagember számára

Kölcseys  
nyelvi hét
Az idén immár 10. alkalommal ren-
dezte meg a Nyelvek Hetét a Kölcsey 
Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény. A ren-
dezvénysorozat két hete alatt három 
ország tizenegy iskolájának diákjai 
mérték össze tudásukat.

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény által 
szervezett 10. Nyelvek Hete március 
23-án zajlott a városi kiállítóteremben, 
ahol tárlat nyílt az elôzetesen meg-
hirdetett pályázatokra beérkezett, a 
nyelvi órákon a tanulók által készített 
munkákból. Rögtön ezután regionális 
versenyek kezdôdtek: német szépkiej-
tési verseny és szövegértési feladatok 
megoldása angol nyelvbôl 7-8. osztá-
lyos tanulók részére. 

Március 25-én délután az iskolai for-
dulók voltak, játékos nyelvi vetélkedôk, 
csapatversenyek a felsô tagozatosok 
részvételével. Április 1-jén „Mesekuc-
kó” elnevezéssel alsósok programjai-
val folytatódott a rendezvénysorozat, 
rajzolás, versek, dalok, mondókák 
várták a kisdiákokat. Eközben a felsô 
tagozatosok számítógépes nyelvi játé-
kokkal, nyelvi DVD-kel ismerkedhettek 
meg. A zárónapon, április 3-án 9 órakor 
játékos csapatversenyek kezdôdtek a 
felsôs kölcseyseknek magyar nyelvbôl. 
Ezzel párhuzamosan a kistérséghez 
tartozó iskolák tanulói, valamint ilzi 
és dobronaki diákok mérték össze tu-
dásuk német illetve angol nyelvbôl. A 
játékos idegen nyelvi csapatversenyek 
selejtezô fordulóira a Kölcseybôl 41 
csapat jelentkezett, de a regionális 
versenyekre csak 16 csapat juthatott el. 
Ezen a napon 3 nyelven 70 csapat körül-
belül 400 tanulója mérte össze tudását, 
számos vendég járt az iskolában. 

A következô iskolák tanulói vettek 
részt a megmérettetésen: Kéttannyelvû 
Általános Iskola, Dobronak (Szlovénia), 
Hauptschule, Ilz (Ausztria) Olcsai-Kiss 
Zoltán Általános Iskola, Somogyi Béla 
Általános Iskola, Kölcsey Utcai Általános 
Iskola és AMI, Szent László Katolikus 
Általános Iskola (Sárvár), Gárdonyi Géza 
Általános Iskola (Sárvár), Kossuth Lajos 
Általános Iskola (Egyházasrádóc), Általá-
nos Iskola (Kemenesmagasi), Széchenyi 
István Általános Iskola (Nádasd), Bersek 
József Általános Iskola (Kôszeg). 

Az eredményhirdetés ugyan-
csak április 3-án volt a színházte-
remben, ahol Mészáros Árpád is-
kolaigazgató sikeresnek értékelte 
a 10. Nyelvek Hetét.          CsT
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18. Dienes Lajos Alapítvány, Kmd, Dienes L. u. 1. 20 
 Karácsonyi teadélután szervezése, adventi készülôdés, játszóház, 

ajándékkészítés
 

19. Körmendi Kastélyszínház Társulat, Kmd, Berzsenyi u. 11. 700 
 Színdarabok színpadra állítása, fiatalok szakmai képzése, városi ünne-

peken való részvétel, színjátszó fesztiválokon szereplés
 

20. Mátyás Ovi Alapítvány, Kmd, Mátyás kir. U. 18. 20 
a) Madarak és fák napja: kirándulás a Jeli Arborétumba  
b) Madarak és fák napja: rajzpályázat kiírása  
c) Madarak és fák napja: favásárlás és ültetés  
d) Gyermeknap a Boglya együttessel  

21. Keresztény Értelmiségiek Szervezete Körmendi csoport, Kmd, Faludi u. 3. 40 
 Ismeretterjesztô elôadások szervezése, elôadói díjak, útiköltség térítése  

22. Körmendi Ifjúsági Önkormányzat, Kmd, Berzsenyi u. 11. 50 
 Rába-part IV. Ifjúsági Programfesztivál  

23. Hegedüs László, Kmd, József A. u. 6. 50 
 Nyári napközis tábor 2 hetes idôtartamban  

24. Alterntív Diák Idôtöltô Klub, Kmd, Berzsenyi u. 11. 50 
 Vasi középiskoláok VII. tábora 2009.; "Aludj máskor…!" 24 órás 

vetélkedô
 

25. 384. sz. MABÉOSZ Városi Bályeggyûjtô Kör, Kmd, Berzsenyi u. 11. 150 
 50 éves a bélyeggyûjtô kör: bélyegkiállítás alkalmi postahivatallal, 

kiállítás megnyitó, ünnepi ülés
 

26. Körmendi Kolping Család Egyesület, Kmd, Faludi u. 2. 50 
 Ifjúsági találkozó a nyugat-magyarországi Kolping Családok részvételé-

vel; csónakkészítés aug. 19-re;
 

27. Lack of Sleep Zenekar, Kmd, Somogyi B. u. 56. 0 
 Az elmúlt évben alakult zenekar Körmenden mûködik, zenekari felsze-

relést és hangszereket vásárolna
 

28. Tónus Kiadó és Sajtóügynökség, Kmd, Mátyás kir. U. 1. 200 
 Rábavidék újság megjelentetése  

29. Kölcsey Diákszervezet, Körmend, Kölcsey u. 12. 50 
 Diákok csereüdültetése Roznov városával közösen: ellátás, utazás 

költségei
 

30. Kémia-környezetvédelem Kistérségi Munkaközösség, Kmd, Táncsics M. 
u. 11.
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 Tehetséggondozás, az országos Curie Versenyhez való csatlakozás, 
tanulók jutalmazása

 

31. Kanizsa (Novák) József író, költô, Budapest, Bányató u. 12. 35 
 A 2009-ben megjelenô "Két kavics" címû könyvének megjelenéséhez, 

amelyben a Körmendrôl szóló versei is megjelennek
 

32. Rózsa Miklós, civilszervezô, Kmd, Somogyi B. u. 56. 100 
 Nemzetközi Rockfesztivál; gyermekmûsor; Nóta és nosztalgia est  

33. 55.sz. Batthyány Cserkészcsapat, Kmd, Táncsics M. u. 13/b. 29 
 A Csillagászat Nemzetközi évéhez kötôdô kirándulás a Kámoni 

Arborétumba
 

34. Horváth Róbert, szobrászmûvész, Tapolca, Úttörô u. 10. 80 
 Az 1664-es körmendi csata emlékére készítene egy márványtáblát a 

városnak felajánlva
 

35. Körmendi Kulturális Mûhely Egyesület, Kmd, Szabadság tér 12. 300 
a) Kiss Katalin festômûvész alkotásairól fotódokumentáció készítése 40 
b) Körmendi Szabad Sajtóért elismerô oklevé és emléktoll átadása 30 
c) A 2009. évi Körmendi Kaszinó és tudományos ülések megrendezése 80 
d) Körmendi Figyelô Könyvek X. kötetének megjelentetése 150 

36. Tóth László, Kmd, Kossuth L. u. 26. 15 
 Körmendrôl készült fotódokumentáció digitalizált feldolgozása és 

átadása Faludi Ferenc Könyvtárnak 
 

37. Szent György Közösségfejlesztô Egyesület, Kmd, Nádaljai u. 19. 280
Horvátnádalja és Felsôberkifalu kulturális és sportrendezvényeinek 
megszervezése és lebonyolítása; Könyvtári szolgáltatás biztosítása

38. Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, Körmend, Faludi F. u. 3. 50
Újságok, folyóiratok juttatása a Faludi Ferenc Könyvtárnak, 
Hittankönyvsegély rászoruló gyermekeknek, Boldog Batthyány Lászlóval 
kapcsolatos könyv kiadása

 ÖSSZESEN 5 900 
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Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság már-
cius 16-ai ülésén tárgyalta meg az idei évre 
beérkezett kulturális és sport pályázatokat, 
és fogalmazta meg támogatási javaslatait. 
A 100 ezer Ft alatti összegek bizottsági ha-
táskörben történtek elbírálásra, a testületi 
döntés az e feletti támogatásokat érinti.

A kulturális területre 38 pályázat érkezett, 
az igényelt összeg pedig több mint 15,6 millió 
Ft volt. A bizottság rendelkezésére 5,9 millió 

Ft állt, melybôl a kiemelt egyesületek 3,401 
millió Ft összegben részesedtek, a további 
pályázatokra pedig 2,499 millió Ft került 
megítélésre. 

A sport területén 40 támogatási kérelem 
érkezett 31,91 millió Ft összegre. A területre 
elkülönített összeg 22,1 millió Ft volt, melybôl a 
kiemelt egyesületek 17,75 millió Ft-tal részesül-
tek, a további pályázók között pedig 4,006 millió 
Ft került felosztásra. Az intézményi sportfelada-
tokra 343 ezer Ft lett elkülönítve.

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
a szociális és karitatív tevékenységi körbe 
tartozó, pályázati úton benyújtott támogatási 
kérelmeket 2009. február 16-i ülésén bírálta 
el. Az 1,2 millió Ft-os keretre 7 pályázó közel 
2,3 millió Ft összegû igényt nyújtott be. A bi-
zottság 1,1 millió Ft támogatásról döntött 100 
ezer Ft-ot pedig tartalékba helyezett.

A Képviselô-testület 12 igen, 2 nem, 
és 1 tartózkodás mellett fogadta el a bi-
zottságok javaslatait.         PH-hírek

2009. évi kulturális, sport és szociális támogatások

Ssz. A pályázó neve, címe és támogatott tevékenysége Összeg 
(eFt)

1. Csaba József Honismereti Egyesület, Körmend, Batthyány u. 4.  330
 Rendezvények, programok: városévfordulók, Carolus Clusius születésé-

nek 400. évfordulója, Várostörténeti Akadémia, Madáchy Károly írásai-
nak sajtó alá rendezése, körmendi kiadványok terjesztése

 

2. Körmendi Vegyeskar Egyesület, Körmend, Kölcsey u. 18. 450 
 Rendezvények: Batthyány emlékmise, farsangi hangverseny, városi ünnep-

ségek, Megyei Mentôs és Vöröskeresztes nap, Nemzetközi Várkoncert
 

3. Faludi Ferenc Könyvtár, Körmend, Batthyány u. 4. 55 
 olvasótábor: "Körmend, a mi városunk" 2009.06.22-27.; 2009. 06.29.-07.04.  
4. Körmendi Kulturális Központ, Körmend, Berzsenyi u. 11. 220 
a) 5. Szudáni nap 40 
b) Környezet- és természetvédelmi természetjáró tábor 50 
c) Szent Iván éj 20 
d) Városi Gyermeknap 60 
e) Rába-parti Zenei Diákfesztivál 50 
f) Körmendi Majális 0 
5. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend, Bajcsy-Zs. U. 3. 120 
a) Kiállítás Tóth László fotóiból a város 30 éves jubileuma kapcsán 20 
b) Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat 100 
6. Reform Klub Egyesület, Kmd, Vasútmellék u. 23. 25 
 Izrael a hétköznapokban címû fotókiállítás a holokauszt emlékmû 

felállításának 5. évfordulóján
 

7. Városi Fúvószenekar Egyesület, Kmd, Berzsenyi u. 11. 550 
 Mûködés, rendezvények, hangszerbeszerzés, hangszerfelújítás, forma-

ruha, karnagy alkalmazása
 

8. Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Kulturális Egyesület, Kmd, Berzsenyi 
u. 11.

750 

a) Alaptevékenység, mûvészeti mûhelymunka  
b) Rendezvények: táncházak, Májusfakitáncolás, Nemzetözi Néptáncgála  
c) további rendezvények: Karácsony, márc. 15., rönkhúzás  
d) Táborozás  
9. Tehetséggondozás Gyermekeinkért Alapítvány, Kmd, Thököly u. 29. 20 
a) Napközis munkaközösség: játszóházak szervezése,  
b) Diákönkormányzat:gyermeknap rendezése  
c) Kézmûves játszóház, jeles napokhoz kapcsolódva ajándéktárgyak 

készítése
 

d) Énnekkar: szereplések városi rendezvényeken, jutalomkirándulás  
10. Tóth Judit, Kmd, Rákóczi u. 79/4. 70 

 Tádé Nap szervezése, a Tádé címû gyermeklap indításának támogatása  
11. Modell és Makettépítô Klub, Kmd, Deák F. u. 6. 40 

 A 30 éves színház makettjének elkészítéséhez lombfûrész vásárlása  
12. Auer Miklós Kmd, Deák F. u. 6. 140 

a) Film készítése: Körmend egykor és ma, felhasználva a Körmendi 
Figyelôben megjelent Farkas József írást.

100 

b) Amatôr filmek bemutatása: archiválás, másolás, oklevelek, emléklapok 40 
13. Dr. Batthyány-Strattmann Múzeum, Kmd, Vár 380 

a) Testis Temporis kötet megjelentetése: A körmendi uradalmi malom és 
az uradalmi molnár háza címmel

100 

b) Testis Temporis kötet megjelentetése: Carolus Clusius nyugat-magyaror-
szági botanikai tevékenysége és a körmendi várkert címmel

200 

c) Batthyány család és az egyház címû konferencia megrendezése neves 
elôadókkal a témában, tiszteletdíjak, utazási- és szállásköltség

80 

14. Református Egyházközség, Kmd, Kossuth L. u. 24. 50 
 XIV. Nyári Bibliatábor, 2009. 08.3-7.  

15. Régió Hagyományôrzô Kulturális és Sportegyesület, Kmd, Kossuth 
L. u. 2.

341 

 V. Tavaszünnep 2009.03.21., Batthyány kastély  
16. Bóbita Bábcsoport, Kmd, Bartók B. u. 9. 50 

 10 éves a bábcsoport. Városi és térségi rendezvények megtartása, részvétel 
azokon

 

17. Czirjákné Varga Rita, Kmd, Rákóczi u. 47. 30 
 Drámatábor rendezése az Olcsai Ált. Isk. drámaszakkörösei részére 

2009. júniusában egy hétre
 

Kulturális pályázatok
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Változás a szociális ellátásban – 2009. évi személyi térítési díjak

a) Fogyatékosok Nappali Intézménye: színházbérlet támogatása; Vers-
és prózamondó találkozó; Ôrimagyarósd Napfény Tábor; Csoportos 
kirándulás a termálfürdôbe

 

b) Szenvedélybetegek Nappali Intézménye: hajókirándulás szervezése 
a Fertô-tavon

 

c) Gyermekjóléti Szolgáltató: elôadássorozatok szervezése; Felvilá-
gosító programok; Gyermekprogramok, játszóházak, kirándulások 
fürdôzéssel

 

d) Családsegítô Szolgálat: Hátrányos helyzetû családok gyermekeinek 
programok szervezése; ismeretterjesztô vetélkedô megrendezése; 
Ôrségi és nyári kirándulás

 

5. Vk. Nyugdíjas Klub, Körmend, Berzsenyi u. 11. 200
Mûködés, rendezvények

6. Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Körmendi Csoportja, Kmd, 
Kossuth L. u. 26.

100

Közösségi összejövetelek, kirándulás, karácsonyi ünnepség szervezése

 ÖSSZESEN 1 100 

Szociális támogatások 

Ssz. A pályázó neve, címe és támogatott tevékenysége Összeg 
(eFt)

1. Vas Megyei AE. És AM: Klubok Tagjainak Egyesülete, Közhasznú 
Szervezet, Körmendi Csoport Szombathely, Bem J. u. 9.

 100

 A Körmendi Diabetes Klub éves munkájának támogatása, orvosi 
szakmai tanácsadás a diabetes betegeknek, adventi gyertyagyúj-
tás, megyei egyesületi ünnepi közgyûlés, részvétel a Megyei 
Mentôsnapon

 

2. Vas Megyei Vöröskereszt Körmendi Területi Szervezete, Körmend, 
Hunyadi u. 8.

150 

 Idôsek Napi rendezvény; Karácsonyi szeretetcsomag; Anyák Napi 
ünnepség; Mikulás ünnepség; Hátrányos helyzetû gyermekek táboroz-
tatása

 

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Körmend, Vasútmellék u. 7. 50 
 Karitatív tevékenység; Élelmiszercsomagok összeállítása, rászorulók 

segítése
 

4. Szociális Szolgáltatóés Információs Központ, Körmend, Thököly 
u. 46.

500 

Megnevezés Egy fôre jutó jövedelem (Ft)

Családban élôk 40.000- 
45.000

45.001- 
50.000

50.001- 
55.000

55.001- 
60.000

60.001- 
65.000

65.001- 
70.000

70.001- 
75.000

75.001- 
80.000

80.001- 
85.000 85.001-

Egyedül élôk 45.001- 
50.000

50.001- 
55.000

55.001- 
60.000

60.001- 
65.000

65.001- 
70.000

70.001- 
75.000

75.001- 
80.000

80.001- 
85.000

85.001- 
95.000 95.001-

Nappali ell. Napi 3x étk. 120 170 220 300 350 420 490 590 710 770

Nappali ell. Napi 1x étk. 100 120 170 220 240 320 350 430 510 580

Szociális étk. (ebéd) 90 120 170 200 240 270 300 320 350 420

Házi (hivatásos) segítségnyújtás 1 óra Térítés 
mentes 110 160 180 210 230 260 310 360 400

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Térítés 
mentes

Házi (tiszteletdíjas) segítségnyújtás Térítés 
mentes 88 100 116 128 140 152 168 188 204

Személyi segítés 1 óra Térítés 
mentes

Térítés 
mentes 140 150 170 180 210 260 290 320

A pályázó neve és támogatott tevékenysége Összeg 
(eFt)

Kiemelt egyesületek, szervezetek éves támogatási összege  
MARC  KÖRMEND 11 500,0
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB 4 600,0
Létesítmény fenntartás 100,0
Körmendi DMTE nôi kézilabda mûködésre 800,0
Létesítmény bérlet  
DINAMICA KICK BOX SE 750,0
Országos rendezvény támogatása  
KIEMELT EGYESÜLETEK ÖSSZESEN: 17 750,0

KÉK SÜNIK ULC Körmend 300,0
Nemzetközi kupa terembérlete 100,0
KÖRMENDI VÁROSI SE ( Nádalja) 450,0
Létesítmény fenntartás 100,0
ALSÓBERKI FOOTBALL CLUB 450,0
Létesítmény fenntartás 100,0
Körmendi Vívó Sport Club 150,0
Eredmények alapján megkülönböztetett egyesületek összesen : 1 650,0
  

Budai Tekevendéglô SE ( NB.II. csb.) 180,0
Kovács Sportbüfé SE ( NB.III. csb.) 120,0
RENDÉSZETI SPORTEGYESÜLET 100,0
RSZSE  ;   Nemzetközi Barátság Lôbajnokság (03-05)  
Szabó P. Horváth Zoltán ( Öregfiúk Nemzetközi Torna) 30,0
Körmendi Vasparipa Egylet 60,0
Városi Diáksport Bizottság ( Ped.sport nap ) 65,0
STREETBALL  ( Scheiber Mihály) 350,0

Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE 100,0
55.számú Batthyány Cserkészcsapat 60,0
Y-09  Postagalamb Egyesület 50,0
Modell és Makettépítô Klub Körmend (Auer M.) 30,0
KUTYASPORT CENTRUM (Biczó P.) 30,0
Körmendi Polgárôr Egyesület (sportnap szervezése) 30,0
Simonics Ádám atlétika 30,0
Körmendi Munkás Horgász Egyesület (horgászverseny) 30,0
Körmendi Kosárlabdáért Közh. Egyesület 550,0
RÉGIÓ Hagyományôrzô (Sport versenyek, Tavasz ünnep) 100,0
Szokola Csaba díjlovagló versenyzô 130,0
Szent László Nyugdíjas Egyesület 10,0
Szt. Erzsébet Római Katolikus Plébánia táborozás 50,0
Dr. Batthyányné C M Óvoda kirándulás 30,0
Dienes L. Alapítvány  Gyermeknapi Majális 30,0
Somogyi Béla Általános Iskola úszás 40,0
Somogyi Béla Általános Iskola nemzetközi teremlabdarúgás 35,0
Somogyi Béla Általános Iskola SPORTRENDELET 83,0
Kölcsey úti Általános Iskola SPORTRENDELET  80,0
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola SPORTRENDELET   80,0
Rázsó Imre Szakközépiskola SPORTRENDELET 100,0
Városi DSB  Horváth Béla-Petróczi Márton EMLÉKT 30,0
Red Devils Szurkolók Egyesület 50,0
Németh Endre versenytáncos 36,0

Sportámogatások összesen :  22 099,0

SPORTKERET 2009 ÉVRE 22 100,0

TARTALÉK ALAP 2009. évre 1,0

Sport támogatások 
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„Vannak helyzetek, amikor nem 
lehet tovább visszavonulni.”

(Sólyom László  
a Nyerges-tetôn, 2009. március 15-én)

Nyilatkozat
Hogy az adósságválságot a kormány ne 
használhassa az ország kiárusítására, 
követeljük a parlament feloszlatását!
 Nem új miniszterelnököt, hanem új 
politikát akarunk: ne a kötést cserélges-
sék sebeinken, hanem a kezelés módján 
változtassanak!
 Ne a színfalak mögött alkudozó 
pártok adjanak ismét kormányfôt az 
országnak! Az új választások kiírása ma 
a jogállam rendjébe vetett bizalom hely-
reállításának elsô feltétele.
 Alulírottak üdvözöljük a Zempléni 
Településszövetség felhívását a megye-
rendszer – a magyar közigazgatás – mil-
lenniuma alkalmából rendezendô Nemzeti 
Zarándoklatra. A résztvevôket arra kérjük, 
támogassák követeléseinket! (...)

Budapest, 2009. április 8.

(A válságból kivezetô út legfontosabb tennivalóit 
öt pontban foglalták össze az aláírók, amely az 
elolanc.hu honlapon olvasható.)

Aláírók:
 1. Ács Margit, irodalomtörténész
 2. Ács Sándorné, agrármérnök
 3. Ángyán József, egyetemi tanár, országgyûlési 

képviselô
 4. Bagi Béla, országgyûlési képviselô
 5. Bárdos Deák Péter, a Duna Charta szóvivôje
 6. Bencsik János, Tatabánya polgármestere
 7. Benyhe János, a Magyar PEN Club fôtitkára
 8. Béres Tamás, lelkész, egyetemi oktató
 9. Czakó Gábor, író
 10. Czeller Gábor, ökogazda
 11. Dárday István, filmrendezô
 12. Dux László, egyetemi tanár
 13. Egedy Gergely, fôiskolai tanár
 14. Elek István, közíró
 15. Ertsey Attila, építész
 16. Fábry Sándor, humorista
 17. Farkas Ádám, képzômûvész
 18. Gazsó Ferenc, egyetemi tanár
 19. Gerle János, építész
 20. Granasztói György, egyetemi tanár
 21. Gulyás Gyula, filmrendezô
 22. Gulyás János, filmrendezô
 23. Hankiss Elemér, szociológus
 24. Kajner Péter, közgazdász
 25. Kalas György, jogász
 26. Karátson Gábor, festômûvész
 27. Kelemen András, országgyûlési képviselô
 28. Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetének elnöke
 29. Kodolányi László, iparmûvész
 30. Kollár István, egyetemi tanár
 31. Kopp Mária, egyetemi tanár
 32. Krizsán András, építész
 33. Kurutzné Kovács Márta, az MTA tagja
 34. Lajtmann József, vízgazdász
 35. Lányi András, író, egyetemi oktató
 36. Lovas Rezsô, az MTA tagja
 37. Lukács András, a Levegô Munkacsoport elnöke
 38. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság volt elnöke
 39. Makovecz Imre, építész
 40. Márai Géza, egyetemi tanár
 41. Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere
 42. Mellár Tamás, egyetemi tanár
 43. Miklóssy Endre, urbanista
 44. Miszlivetz Ferenc, egyetemi tanár
 45. Nagy Zoltán, ideggyógyász, az OPNI volt 

fôigazgatója
 46. Náray-Szabó Gábor, az MTA tagja
 47. Németh György, szociológus
 48. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, 

országgyûlési képviselô

 49. Osskó Judit, szerkesztô
 50. Ö. Kovács József, történész
 51. Pákozdi Imre, villamosmérnök
 52. Pápai József, a Vasutas Települések Szövetsé-

gének szakértôje
 53. Porogi András, tanár, iskolaigazgató
 54. Pusztay János, egyetemi tanár
 55. Schäffer Erzsébet, újságíró
 56. Schneller István, egyetemi tanár
 57. Skrabski Árpád, egyetemi tanár
 58. Szabad György, az Országgyûlés volt elnöke
 59. Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
 60. Szakolczai György, professor emeritus

 61. Szebedy Tas, tanár, iskolaigazgató
 62. Sztilkovics Szávó, Pilisszentiván polgármestere
 63. Vajna Zoltán, az MTA tagja
 64. Varga Géza, agrármenedzser
 65. Varga Zoltán Sándor, egyetemi tanár
 66. Vásárhelyi Judit, tanár
 67. Veres Nándor, a Szövetség az Élô Tiszáért 

elnöke, Nagykörû polgármestere
 68. Vida Gábor, az MTA tagja
 69. Zlinszky János, alkotmányjogász

A Professzorok Batthyány Köre testületileg is 
csatlakozott. 

Kezdeményezésünknek indítéka, hogy 
hazánkban a negatív folyamatok felgyor-
sultak. Nemzetünk mély morális, erkölcsi 
és gazdasági válságban van. A társadalmi 
rétegek egymással szembe fordultak, a 
szegénység, a kilátástalanság és a tehe-
tetlenség egyre nagyobb feszültséget 
okoz, elszaporodtak a brutális erôszakos 
támadások, hétköznapi cselekedetté vált 
a megélhetési bûnözés.
 
Gyûlölet gyûlöletet, erôszak erôszakot szül.
 A parlamentben ülô pártpolitikai elit nem-
zeti, gazdasági, etnikai és vallási problémáink 
megoldására nem képes. Egymással való 
civódásuk nem ad teret az alulról jövô kezde-
ményezéseknek, valós reformok helyett csak 
megszorítások történnek. A felelôsséget, pedig 
a legvédtelenebb csoportokra terelik.
 Mi, a települések polgármesterei – mint a 
két malomkô között ôrlôdô búzaszemek – a 
saját bôrünkön érezzük az állampolgáraink 
egyre sokasodó gondjait és a mindnyájunkat sa-
nyargató kormányzati intézkedések elvárásait.
 Az állampolgárok alapvetô igényeinek biz-
tosítását települési és megyei intézményeinkkel 
(pl.: iskolák, egészségügy, közmunkák stb.) 
látjuk el.
 Az elmúlt évek során, szomorúan tapasztaljuk, 
hogy életközösségeink rombolása folyik. Számta-
lan helyen megszûntek a településeink alapvetô 
intézményei az óvodák, iskolák, postahivatalok, 
egészségügyi intézmények a vasúti vonalak, 
buszjáratok és ezek által a munkahelyek is.
 A még meglévô intézményeinket egyre 
nehezebben tudjuk mûködtetni, mert a forrás-
elvonások miatt a fenntartásukhoz szükséges 
fedezetekkel nem rendelkezünk.
 A legújabban azon Polgármesteri Hivatala-
ink bezárását és Önkormányzataink megszün-
tetését tervezik, melyek a végrehajtó szervek és 
a közösségeinket összetartó, a munkahelyeket 
biztosító és a segélyeket kifizetô hivatalok.
 Célunk a szeretet erejével megszelídíteni 
az értelmetlen ellenséges indulatokat.
 Elindulni az összefogás útján, megtalálni a 
kiutat a jelenlegi helyzetbôl.
 Közelebb hozni az egymástól eltávolodott 
embereket. A városit a falusival, a szegényt 
a gazdaggal, a magyart a nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel, a hívôt a világival, a jobbol-
dalit a baloldalival, a politikust a választóival, 
a munkaadót a munkavállalóval, az embert az 
emberrel.
 Hétköznapi gyakorlati tapasztalataink 
alapján javaslatokat szeretnénk tenni a válság 
enyhítésére.
 Államalapító Szent István királyunk intel-
meire és intézkedéseire kívánjuk felhívni a 
figyelmet.
 Nemzeti zarándoklatunk formája, hogy 
településeink vezetôjeként közösségeink élére 

állunk és békés zarándoklattal Zemplénbôl 
elindulunk a Szent Koronánkhoz Budapestre, 
a Kossuth térre. Remélve, hogy minél többen 
csatlakoznak hozzánk az ország minden 
részérôl, kelet felôl, dél felôl, nyugat felôl és 
észak felôl is. 
 Magunkkal visszük jelképeinket, kegyképe-
inket. (…)
 Keressük és várjuk a nemzetünk és telepü-
léseink értékei iránt aggódó embereket.
 Mindazokat a polgármestereket, önkor-
mányzati képviselôket, lakosokat, a nemzeti 
és etnikai kisebbségeket és azok vezetôit, az 
egyházaink vezetôit és híveit, a közszolgákat, 
falugondnokokat, pedagógusokat, egész-
ségügyi dolgozókat, orvosokat, postásokat, 
vasutasokat, buszvezetôket, önkénteseket, 
civil szervezeteket, polgárôröket, önkén-
tes tûzoltókat és hivatásos önkormányzati 
tûzoltókat, rendôröket, kulturális csoporto-
kat, hagyományôrzôket, a modern kultúrát 
képviselô mûvészeket, a gazdákat, a vállal-
kozókat, a dolgozókat, a munkanélkülieket, 
a sportolókat, az idôseket és a fiatalokat… 
egyszóval mindenkit, aki azonosulni tud az 
egymás iránti tiszteleten alapuló kölcsönös 
felebaráti szeretettel.
 Elutasítjuk a gyûlöletkeltôket, a közösségbôl 
kirekesztôket, a szélsôséges csoportokat, a 
bûnözôket.
 Rendezvényünket pártpolitika-mentesen 
kívánjuk megszervezni. (…)
 Rajtunk múlik, hogy unokáink mire fognak 
emlékezni. Arra, hogy a huszonegyedik század 
elején volt Magyarországon 3200 polgármester 
és közel tízmillió állampolgár, akik tétlenül néz-
ték, hogyan teszik tönkre országukat, hogyan 
szüntetik meg intézményeiket, hogyan ítélik 
sorvadásra falvaikat, városaikat, vagy arra, hogy 
az egyik legnagyobb válság idején, ezek az 
emberek képesek voltak összefogni az ezer 
éves nemzetük, településeik, közösségeik 
érdekében.
 A Nemzeti Zarándoklatunkat a közeljövôben 
szeretnénk megtartani, melynek szervezéséhez 
kérjük polgármestertársaink mielôbbi válaszát. 
Várjuk mindenki jelentkezését, aki tud és akar 
segíteni célunk elérésében. Kérjük, töltsék ki a 
jelentkezési lapot, és küldjék el címünkre.
 További részleteket, friss információkat 
a településeink honlapján (www.komloska.
hu; www.palhaza.hu) és a blogunkon (http://
nemzetizarandoklat.blogter.hu) találnak.
 
Komlóska, 2009. március 9.
 
 Az összefogás reményében tisztelettel 
várunk minden jó szándékú zarándokot: 
 
  Köteles László Lesovics Miklós
 Komlóska község Pálháza város 
 polgármestere polgármestere

Nemzeti Zarándoklat 2009.
országunkért, településeinkért, közösségeinkért  

az egyetértés és a szeretet reményében
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Körbe Körmend 
futóverseny

2009. április 25. szombat
Körmend, Batthyány-kastély

15:00-ig HELYSZÍNI NEVEZÉS
 

16:00 GYEREKFUTAMOK
16:00 Ovisok -2002 300 m 
16:15 2001-2000; 1999-1998 800 m  

I.-II. korcsoport 
16:30 1997-1996; 1995-1994; 1993-1990 

2000 m III.-IV.-V. korcsoport
Nevezési díj: Ovisoknál nincs! 

Elônevezésben: 2009.04.20-ig 700 Ft,  
helyszíni nevezésnél 1000 Ft.

Díjazás: Korcsoportokban 1-3 helyezett: 
kupa, oklevél, érem.

 
16:50 FELNÔTT FUTAMOK 

Fôfutam: 10.000 m; 
Hobbifutam: 5.000 m
Korosztályok:  

férfi, nôi a következô bontásban 
1989-1980; 1979-1970; 1969-1960;  
1959-1950; 1949-1940; 1939-1935

Nevezési díj:  
Elônevezésben: 2009.04.20-ig 1.000 Ft,  
helyszíni nevezésnél 1.500 Ft 

Díjazás: Korcsoportokban 1-3 helyezett: 
kupa, oklevél, érem.

 
19:00 EREDMÉNYHIRDETÉS 

Elônevezés: 2009. április 20-ig 
Tik-Tak órásbolt (Körmend, Bástya u.)

E-mail: rsekmd@rsekmd.t-online.hu;  
korbekormend.extra.hu honlapon 

Telefon: 94/410-534
További információ:  

Péter Zsolt 30/ 300-7865;  
rsekmd@rsekmd.t-online.hu 
korbekormend.extra.hu

Minden induló egyedi nyomású pólót kap!

Az ember alapvetôen optimista – na 
és a labda gömbölyû –, így is gon-
dolkodott, reménykedett a szurkolók 
többsége a szezonkezdetkor. Így akár 
sikeresebb évet is produkálhatott 
volna a körmendi kosárcsapat. Idén 
viszont semmi sem sikerült. Rengeteg 
játékos, edzôk jöttek-mentek. Amikor 
e sorokat írom, a tizenkettedik (!) 
helyen tanyázik a csapat.

Magam is nagyon sokáig hallgattam, mert 
bizakodtam. Az utóbbi évek balsejtelmei 
közepette is többször jelezetem: a „körmen-
di szív”, amíg mûködik, átsegít a bajokon, 
sikert, csodát képes elérni! Nos, a 2008/2009-
es bajnoki év eltüntette a „körmendi szívet”, 
elveszejtve a csodát. Valami végérvényesen 
elmúlt? Azt szeretném hinni, hogy nem. De 
erre a hitre most nem jogosít fel semmi sem. 
A kisváros megvívta harcát, és elvérzeni lát-
szik. A klub sikerszériás éveiben sem tudott 

meghatározó, erôs szponzort találni. Most, 
csapat hiányában és a gazdasági válság 
idején épeszû ember nem reménykedhet 
abban, hogy majd most… Sajnos az utánpót-
lásunk, a híres körmendi nevelés is megre-
kedt. Lassan nem lesz kivel kilépni az utolsó 
fordulókra. Nehéz szavakat találni a mostani 
állapotra. Elmondok néhány véleményt, 
azok szájából, akik nélkül évekig nem volt 
meccs, mindig ott voltak, edzômeccsekre is 
bejártak. Ezeket nem olyanok mondták, akik 
úgy beszélnek: „Nyertünk”, „Kikaptak”. „A 
jelenlegi játékosállománnyal talán Sárvárral 
tudnánk felvenni a harcot. Legyen vége, 
lássuk be, ez a kisváros képtelen eltartani 
egy ilyen szintû klubot.” „Az élsport ma 
már nem a sporttól szól, – sikerorientált, 
aminek nem bír megfelelni a Körmend”. 
„Ez lett a hozzá nem értésbôl, a kirakat-
menedzselésbôl. A volt játékosok nem 
mehetnek be ingyen a meccsekre, az eddigi 
sikerkovácsokat elûzték. A mostani klubve-
zetés levizsgázott.” Folytathatnánk a sort. Az 
tény, hogy tavaly évvégére összeállt a csapat 
Krivacseviccsel. Nyáron aztán az anyagi 

lehetôségek függvényében, a játékosbörzén 
a kiválasztás csôdöt mondott. Széthúzás 
lett a csapategységbôl. Másként gondol-
kodtak egyes játékosok, s megint másként 
a többi játékos. A kosárlabda csapatjáték. 
De, ha profizmusról beszélünk, rendben 
van: edzôt meg lehet buktatni, játékost is 
el lehet küldeni, de dolgozni, dolgozni kell, 
becsülettel, tisztességgel. Nem hiszem el, 
hogy a csapat több éves adósságállományát 
görgetve a konszolidáció keresésének ezen 
formája nem ártott többet a klubnak, mint 
amennyit használt. Hiszen rengeteg légiós-
sal és messzirôl jött edzôvel kísérleteztünk 
az év során. Ebben a helyzetben a szurkolók 
többsége kiegyezett volna akár a mostani 12. 
hellyel, ha morálisan együtt marad, csapat 
tud maradni a körmendi kedvenc. Ez a leg-
nagyobb, legfájóbb veszteség.

Az élvonalbeli kosárlabda elvesztésével 
Körmend veszíteni fog, úgy, mint amikor 
elvitték a fôiskolát. Hiányzik az is, a mai 

napig, s fog ezután is. A 
kosárlabda összefonó-
dott a város nevével. Ez 
egy kisváros. Itt nagyon 
kevés, igazán nagy do-
log akad.

Peter Stahl nem tudott 
csodát tenni, Mulligant 
és Rodgerst is elküldték. 
George Banks egyelôre 
még itt van. Nem irigy-
lem Hencsey Tamást, 
min t  kezdô edzôt , 
hogy egy szezonban 
kétszer teszik meg 
vezetôedzônek. Ha egy-
szer alkalmatlannak nyil-
vánították, most vajon 

mitôl lett alkalmas? Vagy akkor is alkalmas 
volt, csak nem hitték el neki? Hogy van ez? 
Jól mutatja a kialakult helyzetet az is, hogy 
Trummer Rudolf rangidôs csapatkapitányt le-
váltották. A csapat által jelölt játékosok nem 
vállalták el a kapitányi tisztséget, így kinevez-
tek egy harmadik játékost, Ferencz Csabát, 
aki 23 éves, s valószínû úgy hiányzott neki 
ez a felelôsség, 
mint púp a hátá-
ra… Itt tartunk. A 
rájátszás elúszott, 
a kupasiker is, má-
sodosztályba való 
kiesés egyelôre 
nem fenyeget . 
Valamit nagyon 
másképpen kelle-
ne csinálni, hogy a 
2009/2010-es sze-
zon más lehessen. 
Vagy tényleg itt a 
vége?.

Hajrá Körmend!
Kéki

Ha csapat marad a kosárcsapat
A Polaroid Lami-Véd Körmend idei vesszôfutásáról
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Körmendi Híradó városi újság

• Körmenden Ady Endre utcában családi ház melléképületekkel, 
gyümölcsössel, 3000 m2 telken eladó. Irányár 11 mFt. Érdeklôdni: 
30/396-69-43.

Apróhirdetés

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2009. április 25-én szombaton
KÖRMEND KÖZTERÜLETÉN

LOMTALANÍTÁST  
végeztet.

Kérjük, hogy ne rakjanak ki: veszélyes hulladékot, építési törme-
léket, jármûvek és elektronikai berendezések bontásából származó 
hulladékot (pl. lökhárító, gumiabroncs, autóülés, olajoskanna, tele-
vízió és hûtôszekrény burkolat, stb.)
 Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy a vállalkozások hul-
ladékát a vállalkozó nem szállítja el. Kommunális hulladékot zsákban, 
vagy egyéb tárolóeszközben összegyûjtve szíveskedjenek kihelyezni. 
Kérjük, hogy a fémet, bútort, gallyat-ágat összekötve, egymástól 
elkülönítve helyezzék ki. Társasház esetén a konténer mellé, annak 
közelébe szíveskedjenek a lomot kihelyezni.
 Legyenek szívesek a lomok kihelyezését a lomtalanítás napján, 
reggel 7.00 óráig elvégezni.
 Együttmûködésüket köszönjük.

Dr. Stepics Anita 
jegyzô sk.

Indul a bakterház
Ki ne ismerné e címet? Generációk nôttek fel Regôs Bendegúz kalandjain, máig 
szállóige a szépreményû tehénpásztor egy-egy mondata. Rideg Sándor 1943-ban 
írta meg nagysikerû regényét, azóta járja diadalútját, amiben persze nagy szerepe 
volt a parádés szereposztású filmnek is, amit 1979-ben mutattak be elôször.
 Az évtizedek alatt több színpadi adaptáció is született, a körmendi közön-
ségnek 2009. május 19-én a Soproni Petôfi Színház hozza el nagysikerû 
elôadását, amelynek fôbb szerepeit Mikó István, Nemcsák Károly, Cseke Péter, 
Bozsó József, Szacsvay László, Tót Judit, Nyírô Bea játssza. Az elôadás 19 órakor 
kezdôdik a Batthyány-kastély színháztermében.
 Az elôadásokra a Tourinform Irodában (színház elôcsarnok) lehet 
elôvételben jegyet váltani.

Brenner János emlékére
2009. április 18-án, szombaton 19 órai kezdettel a Batthyány-kastély színházter-
mében Ivancsits Tamás: A jó pásztor címû zenés drámáját mutatják be, mely 
emléket állít az 1957-ben meggyilkolt Brenner Jánosnak. 
    Brenner János 1931-ben, Szombathelyen született, és 1957-ben a Szentgott-
hárd melletti Zsidahegyen gyilkolták meg 32 késszúrással, így lett az 1956-os 
forradalom vértanuja. Évtizedekig nem volt szabad róla beszélni, az Állami 
Egyházügyi Hivatal még a fényképét is eltávolíttatta a gyôri papi szeminárium 
faláról. Ki volt ô, hogy élt, mit tanít a ma emberének életével, s halálával? 
    Errôl szól a bemutatandó zenés dráma.

Rendezvények
Április 18. 9-13 óra MIK Berzsenyi u. 11. - nagyterem

„Az egészséges gyermekmosolyért” Csecsemô- és 
gyermek elsôsegélynyújtó képzés a Védônôi Szolgálat 
szervezésében. – A képzés ingyenes!

Április 18. 19 óra Batthyány-kastély – Színház
Iváncsits Tamás: A jó pásztor – zenés dráma, amely emléket 
állít az 1957-ben meggyilkolt Brenner János rábakethelyi káp-
lánnak, a bólyi plébánia közösségének elôadása. Belépôjegy 
elôvételben: 1.500,-Ft, az elôadás elôtt: 1.800,-Ft

Április 
18-19.

Szombathely, Oladi Mûvelôdési Központ
„… aludj máskor!” – megyei középiskolai 24 órás vetélkedô 
a Körmendi Kulturális Központ A.D.I. klub szervezésében

Április 20. 14 óra MIK Berzsenyi u. 11. - nagyterem
Vk. Nyugdíjas Traccsklub

Április 21. 10 és 14 
óra

Batthyány-kastély – Színház
Égig érô fa – a MárkusZínház bábelôadása  
– Mesebérlet 3.

Április 21. 17 óra Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Az elfelejtett festô: Szúdy Nándor (1913–1975) kiállítását 
megnyitja: Dr. Reisinger János irodalomtörténész.  A kiállítás 
megtekinthetô: május 8-ig.

Április 22. 15 óra MIK Berzsenyi u. 11. - nagyterem
Vk. Nyugdíjas klub. Könyvajánló – Mecsériné Doktor 
Rozália. Az Adria – Dr. Kahr József 

Április 25. Körbe Körmend – Elônevezés április 20-ig – Tik-Tak órás-
bolt tel: 410-534.  www.korbekormend.extra.hu

Április 26. 18 óra Batthyány-kastély – Színház
H.P. Bigest: Hab - vérbohózat négy sikolyban. A Kör-
mendi KastélySzínház Társulat elôadása. Rendezte: Mihály 
Péter. Belépôjegy: 800,-Ft és 500,-Ft

április 28. 9 óra Batthyány-kastély - Színház
Rába-parti Zenei Diákfesztivál – Vas megye általános- és 
középiskolai tanulóinak hagyományos zenei találkozója.

április 29. 9–17.30 óra MIK Berzsenyi utca 11. – nagyterem
Véradás

május 1. Körmendi Majális
7 óra Zenés ébresztô – Városi Fúvószenekar menet- és térzenéje 

a város különbözô területén
Batthyány-kastély - Várudvar:

14 óra Udvari Fúvósmuzsika
15 óra Udvari ret-rock – Faterock

Batthyány-kastély - Színház:
16 óra Tiéd a pódium – táncos-zenés összeállítás a körmendi 

általános iskolások, a hastánc tanfolyamosok és a Helen 
Doron Nyelviskola produkcióiból

17 óra Bendô zenekar koncertje
19 óra „Meg kell a búzának érni…” a Béri Balogh Ádám 

Táncegyüttes mûsora a Tánc Világnapja alkalmából 
- Közremûködik: Écsi Gyöngyi és a Bendô zenekar. 
Belépôjegy az esti mûsorra: 1.000,-Ft

május 2. Batthyány-kastély
Megyei Mentô Nap

május 4. 15 óra Batthyány-kastély - Színház
Vk. Nyugdíjas klub – Anyák napja. Közremûködik Hor-
váth Percsák Sándor prímás és Horváth Szabolcs

május 6. 14 óra MIK Berzsenyi u. 11. – nagyterem
Vk. Traccs klub - Anyák napja. Köszöntôt mond: Bebes 
István polgármester

május 7. 13 óra Batthyány-kastély - Színház
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény Ki mit tud?

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

május 15. 14 óra Batthyány-kastély - Színház
Drámafesztivál a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI 
szervezésében

május 16. 19 óra Batthyány-kastély - Színház
„Kôválasz” – Baltazár Színház elôadása. Belépôjegy 
elôvételben: 1.800,-Ft helyszínen: 2.000,-Ft

május 19. 19 óra Batthyány-kastély - Színház
Indul a bakterház – Soproni Petôfi Színház elôadása

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

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

Programajánló


