
KÖRMENDI HÍRADÓ
VÁROSI ÚJSÁG 2010. ÁPRILIS 23. VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM



333

Széchenyi István halálának 150. év-
fordulója alkalmából emlék-istentisz-
telet volt április 18-án délelôtt a re-
formátus templomban. Az igehirdetés 
szolgálatát Szabadi István lelkész vé-
gezte, a legnagyobb magyar életútját 
Landherr Péter történész ismertette.

Az április 18-i, vasárnap délelôtti em-
lék-istentiszteleten a Himnusz 
eléneklése után Szabadi Ist-
ván lelkész köszöntötte a re-
formátus templomot megtöltô 
résztvevôket, majd a Római le-
vél 8. fejezetének 31. verse alap-
ján – „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk?” – hirdette az igét. 
Mint elmondta, ez az újszövetsé-
gi idézet nemcsak a Református 
Egyház címerében olvasható, ha-
nem Nagycenken, a Széchenyi-
ek birtokán ma is látható családi 
címerük, melyen latinul ugyanez 
az idézet található. Bocskai és 
Bethlen is ezt tûzte zászlajára. Isten ma is 
minden embernek ezt a mondatot üzeni, 
amely megfordítva is igaz, ha Isten nélkül 
élünk, nem lesz jövônk. „Amikor ma nagy 
istenfogyatkozás van Magyarországon, jó 
lesz, ha tékozló fiúként visszatérünk az 
Atyához, és akkor Isten ránk hoz egy bol-

dog, szép, tartalmas jövendôt” – mondta 
befejezésül a református tiszteletes.

Ezután Landherr Péter történész ismer-
tette részletesen Széchenyi István életpá-
lyáját. Ifjúkorát a katonáskodás töltötte ki, 
például 1813-ban részt vett Lipcsében a né-
pek csatájában. Híres felajánlását az aka-
démia létrehozására 1825-ben a pozsonyi 
országgyûlésen tette. 1826-ban a kaszinók-

kal kezdett foglalkozni, ezek az angol klu-
bok megfelelôi voltak. 1827-ben ô szervez-
te meg az elsô hazai lóversenyt. 1830-as Hi-
tel címû munkájában az erkölcs és a nevelés 
fontosságát hangsúlyozta az ország felemel-
kedésében. Világ címû mûvében ô nevezte 
a fôvárost Budapestnek. Utazásai, például az 

angliai utak sohasem voltak öncélúak, min-
dig tanulni ment. Az angol lótenyésztést is 
azért tanulmányozta, hogy egy majdani ma-
gyar nemzeti hadseregnek legyenek lovai. 
Lóvásárlásai is ezt a célt szolgálták. Kossuth-
tal 1836-ban ismerkedett meg, eltérô néze-
teik miatt sohasem kedvelték egymást. Kora 
legnépszerûbb és legnagyobb politikusa 
volt. 1848-ban elvállalta a közlekedési mi-

niszteri tisztséget, az ô nevéhez 
fûzôdik a magyar fegyvergyártás 
elindítása. 1848 ôszén nem tud-
ta elviselni, hogy a császár illegi-
timmé nyilvánította a magyar kor-
mányt, idegei nem bírták tovább 
a túlfeszített tempót, és egy döb-
lingi intézetbe került kezelésre. 
Állapota folyamatosan javult, de 
egy politikai pamfletre válaszoló 
írása miatt egy hagyományos el-
megyógyintézetbe akarták áthe-
lyezni. Valószínû, hogy az 1860 
húsvétján bekövetkezett halála 
öngyilkosság volt. 

Az emlék-istentiszteleten Kárnics Bor-
bála és Vörös Attila mûködött közre sza-
valatokkal, a záró imát Nagy Gábor, a 
presbitérium elnöke mondta. A szertartás 
után a templomkertben Szabadi István és 
Bebes István polgármester, országgyûlési 
képviselô ültetett emlékfát.    CsT

Széchenyi Istvánra emlékeztek
„Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának...”

Épp csak túl vagyunk a Magyar Nyelv 
Évén, 2010. április 15-én országosan a 
Magyar Nyelv Hete rendezvények zaj-
lottak, s közben a Magyar Költészet 
ünnepét is ültük…

Az idei évben nem csak hogy vasárnapra 
esett április 11-e, a Magyar Költészet Napja, de 
a választások is ekkor voltak hazánkban, így 
aztán sok helyütt korábbi, vagy épp késôbbi 
idôpontban ünnepelték meg a jeles napot. 
Körmenden április 12-én, két elôadással ün-
nepeltük József Attila születésnapját…

Ha akár csak az interneten böngészve meg-
nézzük, mi minden fûzôdik hazánkban az áp-
rilis 11-i dátumhoz, meglepô bôséggel szem-
besülünk. Ezen a napon kezdôdött a Muhi csa-
ta, ezen a napon született József Attila, Márai 
Sándor. Kicsiny ország vagyunk, nagy törté-
nelemmel… Kicsiny nép, szép történetekkel.

Tán hasonló gondolatok ihlették Maróti 
Györgyöt is, amikor Nyírô József, a hánya-
tott sorsú erdélyi író mûvei alapján összeál-
lította Az én népem címû elôadást, színesít-
ve azt magyar népdalokkal, s kísérve szép 
hegedûszóval. Jó volt a színpadon látni, hal-
lani, majd két elôadás között asztalhoz ülni 

a szereplôkkel: Écsi 
Gyöngyivel, a szlo-
vákiai református lel-
késszel, Kánya Réká-
val, aki a csíki hava-
sokból hozta tánca-
it, dalait magával, va-
lamint Maróti György-
gyel, akit zenészként 
éppúgy bemutathat-
nánk, mint matema-
tikusként, hisz Sze-
geden tanít, az egye-
temen…

Beszélgetésünk so-
rán Kun Katalin, az elôadás rendezôje mo-
solyogva idézte Széchenyi elhíresült mon-
datát: „nyelvében él a nemzet”, s ezt Écsi 
Gyöngyi azzal egészítette ki, hogy a nem-
zet lelkületében él igazán, s ennek legfôbb 
kifejezési formája a nyelviség. Fontos mon-
datok ezek manapság Torontóban, Kassán, 
Aradon, Körmenden, s mindenütt, ahol ma-
gukat magyarnak valló emberek élnek. S 
az elôadáson is hasonlóan fontos monda-
tok hangzottak el házasságról, öregségrôl, 
születésrôl, halálról… 

A délutáni elôadást a Körmendi Kulturális 
Központ elsôsorban diákoknak szánta, a két 
középiskolából, s két általános iskola felsô ta-
gozatából jöttek is szép számmal a gyerekek, 
az esti, felnôtteknek szánt elôadáson azon-
ban meglehetôsen kislétszámú közönség 
elôtt játszottak a mûvészek. Hogy a kampány-
csend húzódott-e ki hétfô estére, vagy a mûfaj 
nem mozgatta meg a közönséget, vagy tán 
elszoktunk kissé a közös ünnepléstôl… nem 
tudom. Mindenesetre akik eljöttek, nagyon jó 
érzéssel tértek haza az elôadás után.   V.É. 

„Nyelvében él a nemzet”
Április 11., a Magyar Költészet Napja
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Háziorvosi ellátás 

Dr. Unger Károly halálát 
követôen Körmend II. számú 
felnôtt háziorvosi körzetben a 
háziorvosi praxist (mûködési 
jogot)  – az önál ló orvosi 
tevékenységrôl szóló törvény 
alapján – az örökös mûködtetési 
(praxis) jog eladására adásvételi 
elôszerzôdést kötött Dr. Temesi 
Sándorral. Dr. Temesi Sándor en-
nek alapján kérelmezte, hogy a 
tulajdonába került Körmend II. 
számú felnôtt háziorvosi körzet 
esetében az egészségügyi alap-
ellátás biztosítására az önkor-
mányzat kössön vele megállapo-
dást 2010. június 1-i feladat-ellá-
tással, melyet a képviselôk egy-
hangúlag támogattak. A meg-
állapodás tartalmi elemei meg-
egyeznek a Körmenden jelenleg 
területi ellátási kötelezettséggel 
egészségügyi alapellátást végzô 
háziorvosokkal kötött megállapo-
dásban foglaltakkal. 

Zarándokok Körmenden
A 2004. december 5-i népszavazás után szervezôdött a feltáma-

dási menet, melynek elsô zarándokai közül 2005-ben többen a Kör-
mendi Kolping Család meghívását elfogadva városunkba is eljutot-
tak. Az útvonal egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. Idén elôször 
egy középsô ág is volt, mely Szatmáron át tartott a Szilágyság felé. 
A zarándoklat pünkösdkor a Kis-Somlyón ér véget.

Április 7-én este Tihanyból érkezett Körmendre autókkal a menet 
nyolc zarándoka. Az esti szentmisén a Batthyány-templomban Nagy La-
jos, a Körmendi Kolping Család elnöke köszöntötte ôket, majd a szent-
misén Varjú Gábor káplán beszélt a magyarság nagyjairól. A zarándo-
kok magukkal hozták a menet jelképét, egy Árpád-kori motívumú szár-
nyas keresztet. Ez Zalaszentgróton volt egy napig, majd másnap, 8-án a 
körmendiek vitték tovább Pusztacsatárra. A szentmisét Németh Zoltán 
esperes-plébános, dr. Gyürki László pápai prelátus, nyugdíjas plébá-
nos, valamint Varjú Gábor káplán koncelebrálta.     C s T 

Rendhagyó énekóra a Somogyiban

 Április 9-én rendhagyó énekórán, orgona hangversenyen vehet-
tek részt a körmendi Somogyi Béla Általános Iskola diákjai. A prog-
ram helyszíne az iskola szomszédságában található evangélikus temp-
lom volt. Az épület maga, annak szelleme és köztudottan nagyon jó 
akusztikája kiváló teret biztosított a rendezvénynek. A gyermekek 
tanáraik vezetésével megilletôdötten léptek be a templomba. A vár-

ható élményre, a hely által megkövetelt viselkedési szabályokra már 
napokkal elôtte felkészítették ôket. Isten házába lépsz, add meg a 
helynek kijáró tiszteletet, nem beszélsz, csendben foglalod el a he-
lyedet – hallhatták a pedagógusoktól az intelmeket. Az órát Rákász 
Gergely orgonamûvész tartotta, akit Körmenden aligha kell bemu-
tatni. Vele már több alkalommal is találkozhatott az orgonamuzsikát 
kedvelô közönség, hiszen nem egyszer adott koncertet a református 
templomban. Ilyen formában azonban, gyerekeknek, általános isko-
lai tanulóknak hangversenyezzen, elsô ízben lépett fel városunkban. 

– Rendhagyó ez iskolánk életében is, hiszen még nem volt ilyen rendez-
vényünk – tudtuk meg Tamus Bea énektanártól, szervezôtôl –, aki nem 
titkolja, hogy hagyományteremtô szándékkal fogtak a „kísérletbe”. Kéki

Vendégfogadás

Ha valaki receptet szeret-
ne, hogyan kell évtizedes 
barátságokat ápolni, s úgy 
fogadni vendégeket, hogy 
azok szívesen jöjjenek más-
kor is, javaslom, forduljon 
Fodorné Mária nénihez, no 
meg a körmendi Vöröske-
resztes Nyugdíjas Klubhoz.

Hogy a körmendi nyugdíja-
sok nagy utazók, az ugyebár 
közszájon forgó tény, ám azt, 
hogy mennyire jó vendéglá-
tók, csak szûkebb körben tud-
ják. Pedig az elmúlt évtize-
dekben nem csak vendéges-
kedtek más települések nyug-
díjas szervezeteinél, de meg 
is hívták azokat, bemutatva 
nekik a várost, s a környéket.

Az egyik legrégebbi ilyen 
barátság a letenyei nyugdíjas 
csoporthoz köti az ittenieket, 
hagyomány, hogy egyik év-
ben a körmendiek látogat-
nak Letenyére, következô 
évben pedig ôk jönnek el 
hozzánk. Az idei évben raj-
tunk volt a vendéglátás sora! 
A Derûs Évek Nyugdíjasklub 
tagjaival együtt 2010. már-
cius 30-án meglátogatta a 
körmendieket Halmi Béla, 
Letenye Város polgármes-
tere, képviseltette magát a 
Szôlô és Gyümölcstermelôk 
Egyesülete és a Letenyéért 
Közéleti Egyesület is, vala-
mint a Fáklya Mûvelôdési 
Ház és Könyvtár igazgatója, 
Dömôk József is eljött hoz-
zánk a kirándulókkal. 

Az egész napos ôrségi és 
Körmend környéki kirándu-
lás után a Korona étterem-
ben látták vendégül a he-
lyi Nyugdíjas Klub tagjai a 
letenyeieket, itt csatlakozott 
a majdnem 100 tagú, vidám 
társasághoz Bebes István 
polgármester is.

Hogy is mondja Márai? 
„… A barátság szolgálat, 
erôs és komoly szolgálat, 
a legnagyobb emberi pró-
ba és szerep…” Barátságo-
kat teremteni, s éltetni fon-
tos, és nagy dolog. Köszön-
jük Fodorné Mária néni-
nek, hogy nem csak a nyug-
díjasklub, de a város bará-
ti szálainak teremtésében, 
erôsítésében, s éltetésében 
is teljesíti ezt a szolgálatot 
évtizedek óta!        v.é.

A

Változás a  
vonatpótló  
autóbuszoknál

Április eleje óta vonatok he-
lyett vonatpótló buszok közle-
kednek – a munkálatokkal együtt 
járó vágányzár miatt – Sopron és 
Szombathely, valamint Körmend 
és Szentgotthárd között. Az utób-
bi vonalszakaszon azonban csak 
meghatározott napokon, a kora 
reggeli, illetve a késô esti órák-
ban szállították az utasokat az 
autóbuszok. Az április 1-jén in-
dult, június 3-ig tartó vágányzár 
elsô két hetének tapasztalatait, 
a személyforgalomra gyakorolt 
hatását elemezték Sopronban 
a GYSEV, a Vasi Volán és az épí-
tést végzô kivitelezôk képviselôi. 

Az utasok észrevételeit mél-
tányolva átdolgozták a vo-
natpótló autóbuszok köz-
lekedtetésének rendjét a 
korszerûsítés miatt átépítés 
alatt álló Sopron-Szombathely-
Szentgotthárd vasútvonalon.

Arra kérik az érintetteket, 
hogy figyeljék a hirdetménye-
ket, illetve az utazás megkez-
dése elôtt a társaság interne-
tes honlapján, www.gysev.hu, 
illetve információs vonalukon a 
99/517-212-es telefonszámon 
tájékozódjanak a vonatpótló 
autóbuszok indulási idejérôl.
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2010. március 20-án rendezte meg a 
Régió Hagyományôrzô, Kulturális- és 
Sportegyesület a VI. Tavaszünnepet. A 
programban idén is kulturális progra-
mok követték egymást, melyek hely-
színe a Batthyány-kastély épületegyüt-
tese volt, a Várkertben megrendezett 
íjászverseny pedig immáron nemzet-
közivé nôtte ki magát, hisz a több, 
mint 150 nevezô között osztrák és 
szlovén íjászok is voltak…

Évrôl évre a tavaszi szabadtéri programok 
nyitórendezvénye városunkban a Tavasz-
ünnep, idén sem volt ez másként. A Régió 

Egyesület tagjai már decembertôl szervez-
tek, terveztek, az elôzetes munkálatok meg 
is hozták az eredményt.

A programot megelôzô napon maguk a 
szervezôk is meglepôdtek, hogy a szoká-
sos létszámhoz képest is jóval több neve-
zés érkezett a versenyre, kihívás volt ennyi 
résztvevôt zökkenômentesen kiszolgálni. A 
javarészt dunántúli sportolóktól megtudtuk, 
a körmendi versenynek országosan is egyre 
nagyobb a híre, az itt elért eredményeket 

bizony jegyzik íjász 
körökben, ám legin-
kább azért jönnek szí-
vesen, mert a „Régió-
sok” vendégszerete-
te, a város, a Tavasz-
ünnep hangulata na-
gyon jó. A vendég-
szeretetet, s a szép 
programokat dicsér-
ték, köszönték a ha-
táron túlról érkezett 
íjászok, s kísérôik is, 
ám az egyesület nem 
csak az ô igényeiket 
próbálta kielégíteni, 
hanem a városi kö-
zönségét is. A rész-

ben körmendi fiatalokból álló Ráspoly ze-
nekar mûsora, a Fônix bábcsoport vidám 
elôadása, a vasváriak vásári komédiája, a 

kôszegi hastáncosok bemutatója, s az esti 
táncház a Moldva Expresszel mind-mind 
ezt a célt szolgálta, aki ezen a napon ellá-
togatott a Batthyány-kastélyba, biztosan jól 
érezte magát. Kézmûves foglalkozás, kiál-
lítás megnyitó, vásárosok, napsütés és jó 
hangulat… Mi kell még az igazi tavaszhoz?

Bár a Tavaszünnep idejére megérkez-
tek már az elsô gólyák, és kellemes napsü-
tés volt, a hagyományôrzô íjászok biztosra 
mentek: a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 
tagjainak dalos, táncos kíséretében eléget-
ték a télbábot!          Vörös É.

Ha Tavasz, akkor Ünnep
Gazdag program a VI. Tavaszünnepen

Sajtótájékoztatót tartottak április 15-én 
a Dr. Batthányné Coreth Mária Óvodá-
ban, ahol bejelentették, Körmend Vá-
ros Önkormányzatának pályázatával 
128 millió forintos uniós támogatásból 
kívül-belül megújul az intézmény.

Barátságos környezetben, az óvoda 
egyik csoportszobájában jelentette be 
Bebes István polgármester, hogy a Dr. 
Batthányné Coreth Mária Óvoda és Peda-
gógiai Szakszolgálat az „Óvodai infrast-
ruktúra és szolgáltatásfejlesztés az ener-
giatakarékosság jegyében” címmel be-
adott projektjével jelentôs támogatáshoz 
jutott, mellyel hosszú távú fejlesztéseket 
tudnak biztosítani e fiatal nemzedéknek. 

A projekt teljes költsége 142,8 millió 
Ft, melybôl 128,5 millió Ft a támogatás, 
10 százalék pedig az önrész az önkormány-
zat részérôl. A fejlesztés az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Program Közoktatási infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése c. felhívására be-
adott program keretében valósul meg. A 
munkálatok fôként nyáron folynak, és vár-
hatóan 2011. április 30-án fejezôdnek be.

Rózsás Ágota, az óvoda vezetôje elmond-
ta, hogy az intézmény 33 éve épült a Bartók 
Béla lakótelepen, a város harmadik óvodá-
jaként. Az épület a maga idejében nagyon 
modernnek számított méhsejt alakjával, 

sokszögletû csoportszobáival, jól felszerelt 
tornatermével és csoportonként parkosított 
udvarrészével. Az EU elôírásnak megfelelô 
mozgásfejlesztô udvari játékokat önkor-
mányzati és alapítványi forrásból ill. pályá-
zatok útján folyamatosan gazdagították.

Az intézményvezetô kiemelte, hogy sok 
feladatot vállaltak fel, és az óvodai nevelés, 

közoktatás területén kistérségi szerepkört is 
betöltenek. A megnövekedett feladatok és 
az épület „kora” így egyaránt szükségessé 
tette a megújulást, mely három részbôl áll.

A projekt keretében növelik az épület 
energiahatékonyságát: külsô hôszi ge-
telés történik, kicserélik a homlokza-
ti nyílászárók és magastetôt építenek. 
Más részt további akadálymentesítést 
végeznek többek közt a foglalkoztatók-
ban, és kialakítanak egy mozgáskorláto-
zott wc-t, parkolót is.
A projekt harmadik, tartalmi részeként 
pedig beszereznek olyan eszközöket, 
melyek a gyerekek kulcskompetenciá-
ját, memóriáját, gondolkodását, motoros 
koordinációját fejlesztik valamint egyéb 
terápiás és zenei eszközöket, játékokat, 
amelyek a sajátos nevelési igényû gyer-

mekeknek is segítséget nyújtanak, biztosít-
va az egyenlô esélyeket számukra.

Körmend ezáltal egy megújult óvo-
dával gazdagodik, ahol a gyermekek-
nek egészséges, korszerû nevelési fel-
tételeket tudnak biztosítani, és jobban 
tudnak a sajátos nevelésû igényû ovi-
sokkal is foglalkozni.     mj

Megújul a Dr. Batthányné Coreth Mária Óvoda
Jelentôs támogatás újabb körmendi gyermekintézménynek
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Ferencz Gyula, a Fidesz-KDNP, Polgá-
ri Összefogás Körmendért képviselô-
jelöltje nyerte a 2-es számú válasz-
tó körzetben dr. Unger Károly elhuny-
ta miatt március 28-ára kiírt helyi ön-
kormányzati képviselô-választást. 25,3 
%-os részvételi arány mellett 174 sza-
vazattal utasította maga mögé három 
jelölttársát. Az eredmény értékelésén 
túl körzete problémáiról, Körmend 
szerepérôl kérdeztük az új képviselôt.

– Számítottál-e ilyen arányú, mondhat-
ni elsöprô gyôzelemre?

– Kimondva nem, de sokat dolgoztunk 
érte. A házakat, lépcsôházakat végigjárva be-
szélgettünk a körzetben lakókkal. Sok segít-
séget kaptam a Fidesz irodától, a Bebes Ist-
ván polgármester úrtól, V. Németh Zsolttól 
és a páromtól. A részvételi arányt illetôen vi-
szont kicsit többre, 30 % körülire számítottam. 

– Mely utcák és milyen gondok tartoz-
nak a 2-es körzethez?

– A Dienes Lajos utcától a Lenkei utcán 
át a IV. Béla király, Bástya, Rákóczi és Vida 
József utca által határolt területet egy vi-
szonylag problémamentes körzetnek hit-
tem, de az utcákat bejárva rádöbbentem, 
egyáltalán nem az. Az útburkolat több he-
lyütt felújításra szorul, (például a belvárost 
kikerülô, egyre nagyobb forgalmú utca az 
ún. „káposztás kertek” mellett), járdát kell 
építeni, a csapadékvíz-elvezetést, parko-
lási gondokat orvosolni, segíteni a panel-

programot – ezek a befektetéssel járó fel-
adatok. De van, amihez nem pénz, csupán 
egymásra figyelés szükségeltetne – példá-
ul a kutyáikat sétáltatók ügyeljenek a zöld-
területek tisztaságára, és takarítsák fel, amit 
kedvenceik elpotyogtatnak. Emiatt bizonyá-
ra majd szidnak is, de engem elsôsorban a 
körzetért és Körmendért választottak meg.

– Az eskü letétele után mi lesz az elsô 
tennivalód a képviselô-testületben?

– Megköszönöm a bizalmat. Mivel a 
költségvetés kész, már csak a tartalékok-
ból, áthelyezésekbôl, bevételekbôl lehet 
pénzt szerezni egy befektetéshez, ezért 
hiú ábrándokat nem kergetek. A problé-
mákat ismerem, nem felejtem, nem me-
gyek el mellettük. 

– Korainak tûnô, de a ciklus hátralévô 
rövidsége miatt mégis nyilvánvaló a kér-
dés, hogy indulsz-e az ôszi választáson is?

– Ez két összetevôtôl függ: egyrészt meg-
felelek-e Körmend városának, mint képviselô, 
tudom-e csinálni, amit vállaltam; más-
részt a belsô elvárásaimból nem engedek. 
Keményfejû, konzervatív emberként értel-
mes kompromisszumokra hajlandó vagyok, 
de nem szeretem a megalkuvást. Szeretnék 
egyenes, ôszinte ember maradni. Erre sze-
rintem megvan az esélyem, mert jó a testü-
let. Szándékomban áll ôsszel újra elindulni. 

– Hogy látod Körmend és vonzáskör-
zetének helyzetét?

– Rossz, de reményteli. A legfontosabb a 
reálágazatban a munkahelyteremtés, ami 

a családok megélhetésén túl a városnak 
is bevételt jelentene. Alapvetô érdek – de 
nemcsak Körmendé – a kórház aktivitásá-
nak megôrzése. Csak ezután következhet 
a kastély-program és a Fô tér-rekonstruk-
ció. Aggasztó, hogy az értelmiség nem ta-
lál munkát. A képzett fiatalok megtartása, 
visszacsábítása elengedhetetlen záloga a 
fejlôdésnek. Bízom abban, hogy a város 
fideszes többségû testülete és a rendszer-
váltás óta ezzel végre elôször összhang-
ban levô kormányzati háttér, továbbá a két 
országgyûlési képviselô, Bebes István és V. 
Németh Zsolt tapasztalata mellett Körmend 
és vonzáskörzete pozitív változások színtere 
lesz. Kívánom, hogy a becsület, a szeretet, 
a hazaszeretet újra értékké váljon a hétköz-
napokban. Bennem ilyen célokért dobog a 
körmendi szív.            Takács Marietta

„Jó kompromisszumokra hajlandó vagyok,  
de megalkuvásra nem”
Ferencz Gyula – az idôközi helyhatósági választás gyôztese

Bebes Istvánt a Fidesz választókerüle-
ti elnökeként kértük, hogy értékelje 
a közelmúltban Körmenden lezajlott 
idôközi és országos választás ered-
ményeit, és az így kialakult helyzetet. 

– Sajnálatosan elhunyt képviselôtársunk 
helyébe kellett hasonló kvalitású személyt 
találnunk, és úgy gondolom a március végi 
helyhatósági választáson sikerült ilyen em-
bert a képviselô-testületbe juttatni. A vá-
lasztás gyôztese, Ferencz Gyula egy olyan 
személy, aki mindent megtett és megtesz, 
hogy megfeleljen a felé áradó bizalomnak. 

A Fidesz nevében is szeretném megköszön-
ni azt a bizalmat, amit szavazataikban kife-
jeztek. Ez arra sarkall bennünket, hogy a vá-
ros vezetôiként azon dolgozzunk, Körmend 
fejlôdését minél jobban elômozdítsuk. Ez ed-
dig is így volt, és ezután is erre törekszünk. 
Tiszteletben tartjuk azt a nagyfokú támoga-
tást, melyre csak azt mondhatom: szolgálni 
szeretnénk a várost és az itt élô embereket.

– A Fidesz Vas megyében kapta a leg-
több szavazatot az idei országgyûlési vá-
lasztáson: mind az öt választókerületben 
nyertek, és a listáról is három vasi politi-
kus kerül be a parlamentbe, köztük Ön is. 

– Az országgyûlési választások komoly 
próbatétel az embereknek, hogy kinek a ke-
zébe teszik, kitôl várják saját sorsuk jobbra 

fordulását. Az elmúlt nyolc évben is – ami-
kor nem az általam képviselt párt kapott 
megbízást az ország irányítására -, és most 
is a kapott felelôsséggel, alázattal szolgá-
lom az itt élô embereket. Dolgunk lesz 
bôven, világosak a fô tennivalóink: a mun-
kahelyteremtés, a bürokrácia visszaszorí-
tása, az egészségügyi és szociális ellátás 
fejlesztése, valamint a rend és a fegyelem 
megszilárdítása.

Valóban hihetetlen mértékû támogatást 
kaptunk az itt élôktôl: bíztattak bennünket, 
de az elvárásaikat is megfogalmazták. Egyé-
niben gyôztes képviselôtársammal együtt 
azon fogunk dolgozni, hogy ezt a térséget 
hatékonyan képviseljük a törvényhozásban. 

Meggyôzôdésem, hogy csak összefo-
gással, közösen lehet sikereket elérni. 
Úgy érzékelem, erre az együttmûködésre 
az emberek készen állnak. Megfelelô ér-
dekképviselettel és összefogással ez a 
térség, az itt élôk ennek a választásnak 
a valódi gyôztesei lehetnek.    mj

Megfelelô érdekképviselettel és összefogással
Bebes István a helyhatósági és a parlamenti választásokról
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V. Németh Zsolt, Vasvár polgármeste-
re, Vas megye 5. számú választóke-
rületének negyedszer megválasztott 
országgyûlési képviselôje. A válasz-
tások után vasvári irodájában beszél-
gettem vele vidékrôl, munkáról, or-
szágosan második legjobb választási 
eredményérôl… Kármentésrôl. 

– Egy országgyûlési képviselônek ter-
mészetes, hogy egyformán lojálisnak kell 
lenni a választókerület minden települé-
séhez. A mi városunkhoz, Körmendhez 
milyen viszony fûz?

– Ha szigorúan a jelent nézzük, képviselô-
társam, Bebes István polgármesterrel való 
közös munkánk egyik legfontosabb színte-
re Körmend, de az az igazság, ennél sok-
kal több szál köt a városhoz. Körmend volt 
az elsô munkahelyem, és feleségemmel a 
különbözô kulturális eseményeket is szíve-
sen látogatjuk itt évtizedek óta. Népzenész-
ként is kaptunk néhány meghívást a város-
ba, ami újabb köteléket jelentett.

– A szentgotthárdi, az ôrségi, a kör-
mendi és a vasvári kistérség tartozik 
abba a választókerületbe, ahol országo-
san is kiemelkedô eredménnyel, 70,77 
%-os támogatottsággal választottak is-
mét képviselôvé. Különböznek kistérsé-
genként a problémák?

– Igen, vannak bizonyos lokális, adott te-
lepülésre, térségre jellemzô dolgok. Még-
is azt kell mondanom, a leginkább égetô 
problémák országosan megoldásra várnak, 
nézzük akár a munkanélküliséget, a gaz-
daságot, az egészségügyet, az oktatást, és 
még sok területet említhetnék. A vidékfej-
lesztés számomra nagyon fontos, a fô fel-
adat, hogy a helyi adottságokat erôsítsük! 
A magyar vidéken általános tendencia, 
hogy fogy a lakosság, gyengék a szolgálta-
tások. A kampányidôszakban több falut vé-
gigjártam, és ki merem jelenteni, elkeserítô 
életminôség-romlást láttam. A 24. órában já-
runk, a vidék generálisan fejlesztendô, s ezt 

mind a négy kistérség településeirôl ki tu-
dom jelenteni, még ha nem is ugyanolyan 
arányúak a problémák. Vasvárhoz képest 
a körmendi kistérség tán kicsit jobb hely-
zetben van, ugyanakkor arányaiban az el-
múlt idôszakban ugyanannyit romlott a he-
lyet mindenütt.

– A vidék, mint definíció a vidéki város-
okra nem vonatkozik, közvetlenül nem 
részesül sem Körmend, sem Vasvár a vi-
dékfejlesztési támogatásokból. Fontos 
a magyar városoknak a vidékfejlesztés?

– Persze! A kisvárosok, mint kistérsé-
gi központoknak térségfejlesztô feladatuk 
is van. Fontos, hogy a belsô tartalékok fel-
használásának módját mindenki megtalálja 
a maga településén, akár energiatermelés-
ben, akár élelmiszertermelésben. A támoga-
tásoknak ehhez a kezdô lökést kell megad-
ni, pont ezért volt rossz az elmúlt években 
gyakorlattá vált öntözôkanna elv, amikor a 
támogatási összegekbôl minél több helyre 
csorgattak, ám keveset. Megfelelô jogi ala-
pot kell teremteni az öngondoskodáshoz, s 
ez együtt fog járni a támogatási rendszer át-
formálásával is. Az elmúlt 8 év rossz tapasz-
talatai éppúgy sürgetik a változtatást, ahogy 
az EU vidékpolitikája is. A kisvárosokra visz-
szatérve pedig azt tudom neked monda-
ni, hogy kistérségi központként Körmend, 
Vasvár, Szentgotthárd egyaránt megterem-
tette infrastruktúrájában a lehetôséget az 
ipari beruházásokhoz. Az adminisztratív- és 
pénzügyi rendszer egyszerûsítése pedig a 
törvényhozás feladata lesz. 

– Tervekrôl beszélsz, az új kormány új 
elképzeléseirôl. A hétköznapokban, belát-
ható idôn belül érezzük majd a változást? 

– Amikor rossz irányba vágtatunk, legtöbb 
idô ahhoz kell, hogy megforduljunk a lóval. 
Ezzel azt akarom mondani, hogy nyolc év 
alatt elrontott dolgokat nem lehet egy év alatt 
megjavítani. A romeltakarítás, a felelôsök el-
számoltatása mellett a legfontosabb feladat, 
hogy megkezdjük az építkezést. Neki kell áll-
ni, ezt várják az emberek tôlünk, a választási 
eredmények kristálytisztán mutatják. 

– Ahogy az imént mondtad, a gazda-
ság helyzete minden települést sújt, de 
vannak lokális problémák. Körmenden az 

egyik ilyen neuralgikus pont a kastély fel-
újításának kérdése, az elôzô évi szégyen-
teljes támogatási döntés után hogyan to-
vább? Országgyûlési képviselôként mit 
teszel ebben az ügyben?

– A Batthyány-kastély az ország mûemlék 
kincsei között is kiemelkedô, kulturális örök-
ségünk fontos darabja. A térség egyik jel-
képe, ezért nem csak azt a nézetet képvi-
selem, hogy az államnak sokkal nagyobb 
mértékben kell kivennie a részét a kastély 
felújításából, és azért is minden lehetséges 
eszközt felhasználok, hogy a vagyonátadás-
ra minél hamarabb sor kerüljön, átgondolt, 
a fenntarthatóságot szem elôtt tartó formá-
ban. Körmend ezzel erkölcsileg is kárpót-
lást kapna, a térségben pedig új kulturális 
perspektíva nyílhatna meg.

– Az jár a fejemben, ahogy az 
elkövetkezô 4 év feladatairól beszélsz, 
hogy egyfajta kármentésre készülsz… 
Pedig már jó ideje „Kármentô” vagy, így 
hívják a zenekarodat, amiben bôgôsként 
játszol. Van rá idôd, energiád?

– Hogy az elmúlt 8 év után kármentés 
lesz a feladatunk kormánypártként, sajná-
latos, de remélem, ugyanúgy ellátjuk a fel-
adatot, ahogy a zenekarral is minden fellé-
pésen a lehetô legtöbbet igyekszünk nyúj-
tani a közönségnek. Bevallom, ha keveset 
próbálunk, elégedetlen vagyok magunkkal 
a színpadon. Hidd el, nem a magamutoga-
tás hajt, nekem a zene, a népi kultúra a min-
dennapok része, nincs nap, hogy ne vennék 
valamilyen hangszert a kezembe.      V. É.

Kármentônek lenni felelôsség, s kihívás is egyben
V. Németh Zsolt, a választókerület országgyûlési képviselôje

Országgyûlési képviselô-választás
V. Németh Zsolt, a FIDESZ-KDNP jelöltje az elsô fordulóban mandátumot szerzett, 

így második fordulóra a választókerületben nem kerül sor. A FIDESZ-KDNP megyei lis-
tájáról ugyancsak mandátumot szerzett és országgyûlési képviselô lett Bebes István.

Vas megye 5. sz. választókerületében megtartott országgyûlési választás adatai:
 – Választásra jogosult:  42 873 fô
 – Szavazóként megjelent:  28 637 fô     66,79 %
 – Érvényes szavazatok száma:  28 104 fô
1. V.Németh Zsolt  (FIDESZ-KDNP)  19 888 szavazat   70,77 %
2. Bana Tibor  (Jobbik)      4 383 szavazat   15,60 %
3. Oroszvári Péter  (MSZP)    3 833 szavazat   13,64 %

Helyhatósági 
választás

Körmend 2-es számú választókörze-
tében a március 28-án lezajlott idôközi 
képviselô-választáson  a választásra jo-
gosult 1046 ember 25,3 százaléka élt 
állampolgári jogával, 265-en mentek el 
szavazni az alábbi eredménnyel:
1. Ferencz Gyula (Fidesz-KDNP-Polgári 

Összefogás Körmendért)   174,
2. Tahin Tamás (Jobbik)   39,
3. Mecsériné Doktor Rozália (MSZP) 30, 
4. Landherr Péter (Rába-parti Fórum 

Egyesület)   22.
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Normális körülmények között a ku-
tyák hûséges társaik gazdáiknak. Az 
ebtartók sok örömüket lelhetik négylá-
búikban. Termesztésen, mint minden-
nel, a kutyákkal is járnak gondok, fel-
merülhetnek problémák. Például elviszi 
a lábtörlôt, cipôket, piszkít, kárt tesz a 
kertben, párzási idôszakban elkóborol, 
ha erre módja kínálkozik. Az adott te-
lepülésen, így Körmenden is „eb-ren-
deletben” szabályozzák a kutyatartást. 
Városunkban sem ritka, sajnos a kóbor-
ló kutya, amely fôleg a gyermekekben, 
idôskorúakban veszélyérzetet keltenek. 
Ezeket az ebeket befogja a gyepmester. 
További sorsukról Horváth Pétert, a Vá-
rosgondnokság vezetôjét kérdeztük.

– Kötelezettségünk, hogy a közterületen kó-
borló ebeket befogjuk – mondja Horváth Péter. 
Van erre kialakított helyünk. Jelenleg három ku-
tyusunk van. Két hétig kötelesek vagyunk gon-
doskodni róluk: etetjük, itatjuk ôket. Ha az em-
lített idô után nem jelentkezik értük a gazdá-
juk, a hatósági állatorvos elaltatja ôket. Mi nem 
foglalkozunk a gazdik keresésével, de amennyi-
ben valaki választ a befogott ebek közül – két 
hét lejárta után – új gazdája lehet a lénynek. 
Annyi dolga van, hogy a tartási költséget ki kell 
fizetnie, ez néhány ezer forint. El kell monda-
nom, hogy nincs könnyû helyzetben Habda Ta-
más gyepmesterünk, ugyanis a kutyák „megér-
zik” a veszélyt, s nagyon nehéz befogni ôket. 
A legtöbb kutya éjszaka szökik meg otthonról, 
reggel hazatér, gyakran a gazda nem is szerez 
tudomást négylábúja kóborlásáról. Altató lö-
vedéket nem alkalmazhat a gyepmester – ez 
fegyvertartáshoz kötött! A témához kapcsoló-
dik, hogy a befogott, leoltott állatokat 50 kg sú-
lyig, elvileg eltemethetjük, egyébként a terüle-
tileg illetékes fehérje feldolgozóba szállítják.

Új kérdést vet fel az altatólövedék haszná-
lata, illetve az egyre szaporodó ún. harci ku-
tyák tartása. Dr. Fehér Tamás állatorvost, aki 
egyébként az 5-ös választókörzet önkormány-
zati képviselôje is, a részletekrôl faggattuk: 

– Valóban engedélyhez kötött az altató- 
és kábítólövedék használata, tehát mi sem 
használhatjuk, noha ez egy szódáspatron-
hoz hasonló gázzal mûködô pisztoly. Van 
egy másik módja az elkábításnak, – ez a Dél- 
és Közép-Amerikai indiánok által használt fú-
vókás eszköz. Úgy tudom, ilyen a körmendi 
hatósági állatorvos kollégámnak, dr. Szabó 
Barnának is van, de nemigen él ennek alkal-
mazásával. A harci kutyákra térve: hazánk-
ban nem lehet ezeket tartani. Ugyanakkor 
bizonyos ebeket – nyilván sajnos a megtör-
tént ügyek okán, azaz elôéletük miatt – ve-
szélyessé lehet nyilvánítani. Ez a jegyzô ha-

tásköre. Ilyenkor nagyon szigorú feltétele-
ket szabnak az ebtartóra. Alapvetôen arról 
is vita folyik, melyik kutya minôsíthetô pitbull 
terriernek? Ezt igazán csak kutyabemutatók 
szakavatott zsûrizôje dönthetné el… A ma-
gyar tulajdonosok bevált gyakorlata, hogy 
szereznek Amerikából staffordshire terri-
er törzskönyvet, s ezzel letudják a kérdést. 
Le kell szögezzem: az ebtartási rendeletet 
be kell tartani! Vannak írott és íratlan szabá-
lyok, amelyeket nem lehet áthágni, ez olyan, 
mint a KRESZ-ben például az elsôbbség meg-
adása, illetve meg nem adása…  Kéki

Ebsors, ha nem akad gazdi
Elkóborolt ebek befogásától a harci kutyákig

Sikeres akció
Az elektronikus hulladékgyûjtés 
tapasztalatai

Április elején, a lomtalanítási akció 
elôtt tartották meg Körmenden az 
elektronikus készülékek gyûjtését. 
A tapasztalatokról Horváth Zsoltot, 
a Zala-Depó Kft. Hulladékgazdálko-
dási vezetôjét kérdeztük.

Több éves tapasztalat, hogy mire a 
házak elé kitett hulladékhoz elérnek a 
Zala-Depó Kft. munkatársai, addigra a va-
sazók már minden mozdítható fémmel 
összefüggésbe hozható tárgyat elvisz-
nek. A nem leadható, gyakran veszélyes 
hulladékok aztán nemkívánatos helyek-
re kerülnek. Ennek okán már néhány éve 
a lim-lom akció elôtt kihelyeznek egy 30 
m³-es konténert a Városgondnokság elé, 
ebbe ingyen elviheti a már nem hasz-
nált elektronikus hulladékait a lakosság. 

– Elmondhatjuk, hogy a felelôsen gon-
dolkodó körmendiek körében jól mûködik 
az elektronikus hulladék gyûjtésének 
ezen módja – mondja Horváth Zsolt. 
Évek óta megtelik a kihelyezett konté-
ner, amennyiben ez kicsinek bizonyulna, 
újabb gyûjtôt tudnánk kihelyezni. Fontos 
elmondani, hogy az elektronikus hulladék 
szinte teljesen újrahasznosítható, nem 
beszélve arról, hogy veszélyes anyagokkal 
járnak ezek a használaton kívüli készülé-
kek, gondoljunk csak a hûtôszekrényekre. 
Éppen ezért fontos, hogy a gépeket bon-
tatlanul, egyben hagyva jutassák el hoz-
zánk. Fontosnak tartjuk, hogy az embe-
rekben tudatosodjon, hogy ingyen meg-
szabadulhatnak a számukra használhatat-
lan készülékektôl. Már tavaly is a lomtala-
nítás elôtti alkalom mellett, a nyár végén 
vagy kora ôsszel megismételtük az akci-
ót. Idén is lesz még lehetôsége a körmen-
dieknek szervezetten, környezetkímélô 
módon elhelyezni felesleges háztartási 
elektromos hulladékukat.      Kéki

Szentgotthárdon nagy sikert aratott 
a Szentgotthárd Musical Színpad Egy-
szer véget ér… címû Máté Péter em-
lékestje, az elôadás jó hírét ismerve 
nagy örömmel üdvözölte a Körmendi 
Kulturális Központ az ötletet, mi sze-
rint Körmenden is jó volna bemutatni 
a produkciót…

Labricz Bélával azonban nem csak arról 
egyezett meg Bebes István polgármester és 
Korbacsics Tibor, a Körmendi Kulturális Köz-
pont igazgatója, hogy május 9-én 19 órakor 
kerül sor az elôadásra, hanem arról is, hogy 
a belépôjegyekbôl befolyó összeget teljes 
egészében a Dr. Batthyány-Strattmann Lász-
ló Kórházért Alapítvány javára utalják át a 
mûsor szervezôi.

A 16 taggal színpadra lépô társulat tagjai kö-
zött képzett, évek óta színpadon szereplô ze-
nészek éppúgy vannak, mint lelkes, a felada-
tot nagyon is profi szinten ellátó amatôrök. 
felcsendülnek A ma is ismert, népszerû Máté 
Péter dalokat összekötô konferanszból az 
1984-ben elhunyt énekes pályáját is végig kí-
sérheti a közönség. A Kórházért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Scheiber Mihály el-
mondta, az Alapítvány évrôl évre több-milliós 
beruházásokat hajt végre a kórházban azért, 
hogy az ott ellátásra szorulók minél maga-
sabb színvonalú szolgáltatásban részesülje-
nek. Elsôsorban kórházi gépeket, berende-
zéseket vásárolnak az alapítványi források-
ból, a Máté Péter emlékest bevételét kiegé-
szítve nagy valószínûséggel egy fizikoterápiás 
mágnes készülék vásárlására fordítják majd.

Máté Péter emlékest 
A Kórházért Alapítvány támogatására
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A körmendi szellemi életbe Elisabeth 
Ledersberger-Lehoczky kétségkívül olyan 
szín, aki nélkül szegényebbek lennénk. Köz-
kedvelt személyiség, mosolygós, végtelenül 
nyitott, ugyanakkor határozott és céltudatos. 
A Körmendi Napok alatt remélhetôleg idén 
is sokak megismerik életszemléletét, mun-
kához való hozzáállását. Közösségi ember, 
aki a maga útját járja. Errôl az útról kérdez-
tem a Batthyány-kastély aulájában.

– Hova kötik gyerekkori emlékek a kislány 
Elisabethet?

– Elôször is gyerekként, a családban Erzsikének 
hívtak. A szüleim 56-ban hagyták el az országot, 
én pedig 10 évesen, hivatalos útlevéllel mehettem 
utánuk a családegyesítô program segítségével, így 
az emlékek ide is, oda is kötnek, fôleg mert 15 
éves koromig aztán nem is jöttem Magyarországra.

– Könnyen beilleszkedtél?
– Akkor még csak ösztönösen tudtam azt, 

amit ma már tudatosan is gondolok, és egye-
temesen igaznak tartok. Új környezetben vagy 
asszimilálódsz, beilleszkedsz, vagy kívülálló 
maradsz. Ha megnézed az EU országait, a be-
vándorlók lényegében ugyanazt az utat járják 
be, amit gyerekként én is. A fiaim kérdezték 
egyszer, a 60-as években én is kipróbáltam-e 
például a drogokat, mint oly sokan? Ők már 
Ausztriában születtek, nehezen értettem meg 
velük, hogy a drogoktól, és más devianciáktól 
többek között azért is tartottam magam távol, 
mert ezek eltávolítanak a társadalomtól, pe-

dig a közösségbe beletartozni nagyon fontos 
dolog! Gyerekként, kamaszként nem mondha-
tom, hogy nehezen illeszkedtem be Bécsben. 
De az biztos, hogy a valahova tartozásról más-
hogy gondolkodom.

– A szavaidból azt érzem, kötôdsz mindkét 
országhoz. Hol vagy otthon?

– De nehezeket kérdezel! Érzelmileg Ma-
gyarországon vagyok itthon. De racionálisan 

Bécsben. A fiaim, unokáim Ausztriában él-
nek, a férjem osztrák, a szakmai kapcsolataim 
egyértelmûen oda kötnek. 20 éve van házunk 
Daraboshegyen, itt is itthon vagyok, de másként.

– Gyerekként is kötôdtél már a képzô-
mûvészethez?

– Gyerekként ilyenen nem gondolkodik az 
ember. A tanárok visszajelzésébôl tudtam már 
általános iskolában, hogy van egyfajta adottsá-

gom, ezért is jelentkeztem divattervezést tanul-
ni egy középiskolába. Végül a technika forradal-
ma keresztülhúzta a számításom, mert az isko-
la megkezdése elôtt a családunk vásárolt egy 
televíziót, s történetesen épp az én reménybe-
li iskolám évzáró divatbemutatója volt adásban. 
Édesapám konzervatív ember volt, s természete-
sen féltett, a bemutató kurta szoknyáit látva úgy 
döntött, nem enged ebbe az iskolába, így aztán 
egy másik, szakmát oktató iskolában kötöttem ki.

– A középiskola vége egy nagy szerelem 
kezdete volt, ha jól tudom. 

– Bizony, 40 éve már, hogy férjhez mentem, 
alig 18 évesen. Nagyon szerencsés vagyok, én 
nem tudnék magammal együtt élni, de az én 
férjem támogatott abban, hogy 3 gyerek mellett 
elvégezzem a mûvészettörténelmet az egyete-
men, hogy mûvésszé váljak. Három gyerekünk, 
7 unokánk van, amit elértünk, csak együtt ér-
hettük el.

– Együtt kezdtétek a daraboshegyi ház ki-
alakítását is, ha jól tudom, javarészt ott al-
kotsz, dolgozol. Az alkotáshoz, a szobrászat-
hoz Körmend megfelelô szellemi környezet?

– Különben hogy dolgoznék itt?! Hat éve kezd-
tük el a Nemzetközi Szobrász Szimpóziumot, ha 
nem lett volna meg a városban az alap nyitott-
ság, elindulni sem tudtunk volna, nem hogy el-
jutni a hatodik évig. Különbözô szimpóziumo-
kon már sokszor észtvettem, tehát az ötlet mel-
lé volt tapasztalatom is, a város és a kistérség 
vezetôi pedig támogattak a megvalósításban.

– A meghívott szobrászok a te vendégeid, 
vagy Körmendé?

– Mint mûvész, én hívom meg ôket, ám a város 
a vendéglátó, tehát nem hiszem, hogy elválaszt-
ható. Tudod, ciklikusan mûködnek ezek a dolgok. 
Az elején én adtam bele az energiámat, hogy lét-
rejöjjön valami új dolog itt. De az energiám azért 
tudott visszatöltôdni, mert segítôkre találtam. 

– Nemrég volt kiállításod Körmenden, Za-
laegerszegen, Bécsben, készül a párizsi Eu-
rópai párbeszéd projekt ottani kiállítása, jön 
vissza a Rolling Star kiállítás Szombathelyre… 
Ezek mind a te ötleteid, a te szervezésedben 
létrejött programok. Lesz Körmenden szimpó-
zium a Körmendi Napokon idén is?

– Ó, addig még részt kell vennem Hollandiá-
ban és Marakesben egy-egy szimpóziumon. Tu-
dod, ez úgy mûködik, hogy akkor tudok meg-
hívni ide szobrászokat, ha én is elfogadom az ô 
meghívásukat. Különben a szimpózium Körmen-
den elérte azt a szintet, amikor már nem csak a 
fizikális alkotásra, de a szellemi termékre is súlyt 
fektethetünk, és ez nagyon jó dolog. Beszélge-
téseket, vitákat szeretnék a mûvészekkel, jó vol-
na kiadványokat létrehozni, hiszen óriási szelle-
mi erô adódik össze egy-egy szimpózium idején.

– Az idei téma a zene. Mit a legfôbb cél?
– Európában Mahlert, Magyarországon Erkelt 

ünnepeljük kerek évfordulóval. Míg Mahlert jól 
ismerik, addig Erkelt Európában nem igazán. Iz-
galmas feladat egy zenei óriást a képzômûvészet 
eszközeivel népszerûsíteni, ezért is örültem na-
gyon, hogy ezt a témát választottuk. Vörös Éva

Erzsike 10 évesen világpolgárnak állt
Beszélgetés Elisabeth Ledersberger-Lehoczky szobrászmûvésszel

Dr. Gyürki László pápai prelátus, nyug-
díjas plébános 35 éve járja a nemze-
tek apostolának, Szent Pálnak útjait. Az 
idén „nyolcadik nekifutásra” végre tel-
jesült régi vágya, eljuthatott Szíriába.

Dr. Gyürki László eddig öt alkalommal volt 
Görögországban, kétszer Málta szigetén, 
Olaszországban Rómában, Szirakuzában, 
Nápolyban; Damaszkuszba, Pál megtérésé-
nek színhelyére viszont idáig nem jutott el. 
Hosszú éveken át meghiúsult ez a vágya, 
most tavasszal végre, „nyolcadik nekifu-
tásra” elutazhatott egy csoporttal Szíriába, 
Damaszkuszba. Zarándokútja elsôdleges 
célja az volt, hogy megkeresse az apos-
tol nyomait. A mai Damaszkusz Tabbaleh 
negyedében monumentális sátor formá-
jú templom áll Pál megtérésének – „pál-
fordulásának” – színhelyén. A másik em-
lék Ananiás kápolnája, amely talán azon a 
helyen áll, ahol Damaszkusz elsô püspöke 
lakott. Jézus utasítására ô kereste fel Sault, 
a késôbbi Pált. Damaszkusz ôrzi azt a he-
lyet is, ahol az életére törô zsidók elôl a ke-
resztények egy ablakon keresztül a városfa-

lon át kosárban menekítették. Szíriában a 
legszebb mecsetek is keresztény emléke-
ket ôriznek. Az Omayad mecsetben példá-
ul Keresztelô Szent János fejereklyéje talál-
ható. Az aleppói nagymecsetben lehet fel-
keresni Zakariás papnak, Keresztelô Szent 
János apjának sírját. Az úgy nevezett oszlop-
szentek közül kiemelkedik Szent Simeon, 
aki 42 évet töltött egy oszlop tetején. On-
nan tanított, imádkozott, adott tanácsokat. 
Halála után kora leghatalmasabb templo-
ma épült fel itt, romjaiban ma is lenyûgözô. 

Nagy élmény volt a szerzetesközösségek 
meglátogatása, az egyikben dr. Gyürki egy 
magyar fiatalemberrel is találkozott, aki ép-
pen gyógynövényeket gyûjtött. A keresz-
ténység bölcsôjénél nemcsak a múlt tárul 
fel a látogatók elôtt, hanem ma is élô kö-
zösségekkel lehet találkozni. Boldog or-
szág Szíria, hiszen lakossága fele fiatal. 
Hat-nyolc gyermek van minden családban, 
ismeretlen a válás és az abortusz. 

Dr. Gyürki László társaival lelkiekben gaz-
dagodva jött haza, örül, hogy miséket mu-
tathatott be azokon a helyeken, ahol kedves 
apostola tevékenykedett.         Csihar T

A kereszténység bölcsôjénél
Dr. Gyürki László Szíriában, Szent Pál útjain
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Világhírûek az 1958-ban kezdôdött körmendi növekedés-
vizsgálatok, melyeket azóta tízévenként ismételnek meg. 
A legutóbbi mérés 2008-ban zajlott a helyi óvodákban és 
iskolákban, ma már az értékelése is elkészült.

Körmend világviszonylatban is egyedülálló abból a szempontból is, 
hogy 1958 óta állnak rendelkezésre a 3-18 éves korosztályokról rész-
letes testméret-adatok, amelyek így összehasonlíthatóak az 1968-ból, 
1978-ból, 1988-ból és 1998-ból származó adatsorokkal. Ezeket a vizs-
gálatokat 1958-ban a gimnázium fiatal nevelôtanára, Eiben Ottó ál-
modta meg és végezte el. Ezekkel a vizsgálatokkal a növekedésben 
és fejlôdésben megmutatkozó változásokról, törvényszerûségekrôl, 
a „szekuláris trendrôl” nyert információkat. A magyar humánbioló-
gia késôbbi iskolateremtô személyisége és nemzetközileg elismert 
szaktekintélye részletesen, a jövô nemzedékkel szemben érzett 
felelôsséggel elemezte az adatokat, hívta fel a figyelmet a kedvezô 
– esetenként kedvezôtlen – változásokra.

Az elmúlt fél évszázadban Körmenden jelentôs társadalmi változá-
sok történtek, melyek mind rányomták bélyegüket a gyermekek testi 
fejlôdésére. A Körmendi Növekedésvizsgálat alapján lehetett Magyar-
országon elôször bemutatni a gyermekek testméretekkel jellemzett 
növekedését, hogy az milyen gyorsan és milyen érzékenyen reagál 
a meg nem ismételhetô társadalmi változásokra, mintegy monito-
rozza a népesség biológiai állapotát. Így bizonyítható, hogy a gene-
tikai program megjelenésének feltételei megjavultak; ez kedvezôbb 
biológiai fejlôdést eredményezett.

Dr. Eiben Ottó professzor (Körmend Város Díszpolgára) munká-
ja 2004-ben bekövetkezett halálával sem szakadt félbe. 2008 szep-
temberében és októberében a város óvodáiban, általános és közép-
iskoláiban ismét megmérték a gyermekeket. A mintába 1563 gyer-
mek, 757 lány és 806 fiú adata, az érintett korosztályok 72,3 száza-
léka került be. 

Ekkor arra voltak kíváncsiak a mérés végzôi, hogy az utóbbi ötven 
évben vajon történt-e változás a gyermekek fejméreteiben is. Erre a 
kérdésre aztán nemrég kapták meg a tényleges választ: minden kor-
osztályra jellemzô, hogy a korábbi rövid és széles fejalkat helyett a 
hosszabb és keskenyebb fejalkat vált jellemzôvé. Ez a jelenség egy 
Európában megfigyelhetô tendencia keretébe is illeszthetô folyamat 
részeként értelmezhetô. Az elvégzett vizsgálat eddigi elôzetes ered-
ményeit a hazai és külföldi kutatók is nagy érdeklôdéssel fogadták. A 
27 testméret alapján levonható komplex eredmények megszületése 
és elemzése minden bizonnyal még évekig is eltarthat. 

A testtömegek és testmagasságok átlagainak összehasonlítása 
alapján látható növekedés igazolja, hogy ezeknél a méreteknél a po-
zitív szekuláris trend továbbra is jellemzô. Az átlagok megnövekedett 
szórásértékei azonban felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy a 
gyermekek növekedési értékei valószínûleg már nem annyira egy-
ségesen változnak, mint a megelôzô idôszakokban. A szórásértékek 
megnövekedése a többi testméret esetében is jellemzô. Közülük a 
csontfejlettség jelzôit is érdemes megvizsgálni, hisz amennyiben 
feltételezhetô, hogy a táplálkozásbeli különbségek és szokások mel-
lett a mozgásszegény életmód (számítógép, videojátékok szabadidôs 
térhódítása, sporttevékenység általános csökkenése) is fellelhetô az 
eltérések okai között, akkor ennek a feltételezett elônytelen tenden-
ciának meg kell mutatkoznia a testméretek együttes értékelésekor 
is. Ezek a csontméretek a megelôzô idôszakban erôs összefüggést 
mutattak a testmagassággal és a testtömeggel is. Az összefüggés 
jelentôs csökkenésének oka valószínûleg a mostani mozgásszegé-
nyebb életmódban keresendô.

A vizsgálatokat és az értékelést Tóth Gábor vezetésével Fertôszegi 
Péter (a Rázsó Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium tanára), 
Czapáry Katalin, Buda Botond, Suskovics Csilla végezte.

CsT

Világhírû vizsgálatok 
Körmenden
A 2008-as mérés tapasztalatai

Május 13-án újraindul a Szeretetgombóc Kör szervezésében 
a szülés utáni kisbabás foglalkozás.

A kötôdô nevelés jegyében zajló találkozások fôbb témakörei: 
szoptatás, ringatás, altatás, testkontaktus, hordozás, anyai magabiz-
tosság, családi harmónia. Csütörtökönként a régi idôpontban: 10-
11.30-ig a megszokott helyen, a horvátnádaljai óvoda feletti klubban.

A kisgyermekes mamák mellett szeretettel várjuk a várandós ma-
mákat is kapcsolatépítésre és kisbabás tapasztalatszerzésre!

Kérjük, a fertôzô beteg gyermeket tartsák otthon betegsége ide-
jére a maga és a mások egészsége érdekében. Köszönjük!    

Ferencz Judit

Babázó

13.00–15.00 Bernád Ilona bába, természetgyógyász, néprajzkuta-
tó elôadása „Az Anyaság becsületérôl”.

 Ilona Erdélybôl látogat el hozzánk második alkalommal, hogy 
megossza velünk tudását kedves és sokat látott személyisé-
gén átszûrve. Magával hozza írásait is, melyeket a helyszínen 
megvásárolhattok.

15.00–18.00 A Családi Egészség Mûhely megnyitja kapuit. 
Találkozhattok a foglalkozásvezetôkkel, és jelentkezhettek a 
már meghirdetett kurzusokra.
Érdemes eljönnötök! Hozzátok magatokkal családtagjaitokat és 
barátaitokat is. A program szigorúan családi, gyermekkel láto-
gatandó! (Ha elaludt a kicsi a kocsiban, hozd be azzal együtt 
vagy hordozóban nyugodtan!)

Helyszín: Horvátnádaljai Klub (a katolikus templommal szemben, 
az ovi felett)
Belépôdíjként becsületkasszánkba helyezheted el hozzájárulásod 
a rendezvény költségeihez. Elôre is köszönjük!
Megjelenésedre nagyon számítunk!        Ferencz Judit

Anya Ünnep Körmenden
Május 7-i program

A március 20-i „Nosztalgia kézilabdatornán” középkorú 
hölgyekbôl álló négy csapat játszott körmérkôzést az elsô he-
lyért. A torna annyira sikeres volt, hogy folytatását tervezik.

Rábagyarmatról, Ikervárról, Nádasdról érkeztek résztvevôk márci-
us 20-án a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportcsarnokába, 
ahol a körmendi középkorú kézilabdás hölgyek várták kortársaikat. 
A következô eredmény született a kétszer tízperces körmérkôzések 
végén: 1.) Körmend, 2.) Nádasd, 3.) Rábagyarmat, 4.) Ikervár. A 
gólkirálynô a körmendi Kalamárné Tahin Katalin lett, a legjobb ka-
pus címet az ugyancsak körmendi Szépné Jakosa Mónika kapta. 
A legjobb játékossá a rábagyarmati Cséve Tibornét választották. 

A jó hangulatú, sikeres rendezvényt Farkas Andrea szervez-
te, a hölgyek már a folytatáson gondolkodnak.      CsT

Nosztalgia
A körmendi hölgyek gyôztek
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Sokunkat érint a testvérség dolga. Leginkább talán probléma-
ként. Azonban egyszer úgy hallottam, hogy nagyszerû dolog, 
hogyha testvére van egy gyereknek, tulajdonképp nincs is na-
gyobb ajándék, amit kaphat a szüleitôl! Viszont ez a felállás 
olyan helyzeteket idéz elô, amelyek napról napra – néha órá-
ról órára – megpróbálják a szülôk türelmét, erejét, kitartását...

De vajon melyek azok a dolgok, amelyek miatt olyan ambivalens 
tud lenni a kapcsolat a gyerekek között? A testvérek elsôsorban a 
szülôk szeretetéért, figyelméért és elismeréséért versengenek. Eh-
hez hozzáadódik az egymás sikerei iránt érzett féltékenység. Aztán 
a harag, ami a másik elôjogai miatt marja ôket. Márpedig elôjoga 
mindegyiknek lehet, függetlenül attól, hogy hányadik a születési sor-
rendben vagy milyen nemû vagy kire hasonlít jobban.

Mindezek ellenére a testvéri kapcsolatok hatalmas, és rengeteg 
elônyhöz is juttatják a gyerekeket. Érdekérvényesítésre, önvédelemre és 
kompromisszumkészségre, kitartásra, elfogadásra tanít a testvér. És ezek 
mellett az összetartozás érzését is adhatja olyan idôkre, ami a szülôket is 
túléli. Megtanulhatják-e gyerekeink, hogy hogyan bánjanak a dühükkel? 
Hogy a nézeteltéréseik megoldásához az erôn és a szülô manipulálásán 
kívül más eszközeik is lehetnek? Lehet-e és kell-e ôket egyformán szeret-
nünk? Mik az összehasonlítgatás veszélyei? Belekényszerítjük-e ôket vala-
milyen szerepbe? És nem utolsósorban, mi a teendô „testvérharc” esetén?

Ezekrôl a kérdésekre és még sok másra kaphatunk választ május 
6-án dr. Szabó Ágnestôl. Szeretettel várunk anyákat, apákat egyaránt 
az elôadásra és a beszélgetésre.    Fentôs E.

Testvérek
A „Születés csodája” rendezvényen

„A SZÜLETÉS CSODÁJA” 
2010.

2010.05.03. (hétfô)
Kórház
13.00 Szülôszoba látogatás, újszülött osztály bemutatása,ambuláns 

NST,UHG vizsgálatokról bemutató,VIP szoba bemutatása, szop-
tatás jelentôsége, szoptatás a kórházban, gyakorlati bemutató, 
technikák, altatás EDA, stb. ismeretek, tévhitek (elôadás), táplál-
kozás és folyadékbevitel a szülés utáni életnapokban

2010.05.06. (csütörtök) 
Kultúrház
10.00 Várandósság, szülés, szoptatás homeopátiás támogatással

„Homeopátiás Baráti Kör” 
Malkovits Mónika + termékbemutatók (BABE) 

11.00 Alternatív gyógymódok – Dr. Abdel Hameed, gyerekorvos
14.30 Bionet a megoldás, a gyógyító hagyomány és mo-

dern technika,találkozása,immunerôsítés, gyermekál-
dás, várandósság,szakmai elôadás gyakorlati tapasztala-
tokkal – Esztergályos Dóra (természetgyógyász, alternatív 
fizioterapeuta,biorezonancia állapotfelmérô)

16.00 Testvérek - Dr. Szabó Ágnes, pszichiáter, természetgyógy-
ász. Test. Vér. Testvér. Örömteli bizonyosság, intenzív ér-
zelmek, olykor sorscsapásnak tûnô valóság, olykor betöltet-
len hiány, élethosszig tartó kapcsolat, hisz túlér a szülôkkel 
megélhetô idôn is. Sokféleképpen meghatározó élmény. Va-
jon miért oly ellentmondásos? Hogyan befolyásolják ezek a 
gyerekkori kapcsolatok vagy hiányok az életünket? Hogyan 
befolyásolhatjuk a gyermekeink egymáshoz való viszonyát?

2010.05.07. (péntek) 
Kultúrház
9.00 A hét mozija: „Világra jönni” – filmvetítés
10.30 Babamasszázs – Dériné Tóth Andrea védônô,okleveles 

babamasszázs oktató + termékbemutatók
14.00 Kriston Intim Torna – Juhászné Kovács Kornélia, KIT tréner
 Az alhas izmait, kötôszöveteit, szerveit védô egészségnevelô 

program mindenkinek,megelôzési és szövetgyengeségbôl, 
keringési nehézségbôl vagy más funkciózavarból származó 
tünetek megszüntetésére, mérsékelésére.

15.30 Hordozás – Juhászné Kovács Kornélia, hordozókendô-
tanfolyamvezetô. 

 A hordozás gyakorlati elônyei, lélektani elônyei, ortopédiai és 
biztonsági szempontjai. Mit kap egy gyerek, ha hordozzák? 
Mit kap a szülô, ha hordoz? Kényeztetés-e? Elmélet és gyakor-
lat hordozásról.

2010.05.08. (szombat) 
10.00 Nemzetközi Anya- és Bababarát Szülészeti Ellátásért 

Kezdeményezés. Csomóné Lindmayer Katalin, magyaror-
szági képviselô

2010.05.18. (kedd) 
10.00 Alternatív szülészeti lehetôségek Magyarországon a 

XXI. században. Dr. Bálint Sándor, szülész-nôgyógyász, Szent 
Imre Kórház. Történeti visszatekintés és elôretekintés, alter-
natív lehetôségek, anyagi és egyéb feltételek.

2010.05.20. (csütörtök) 
10.30 Szülés – katarzis vagy krízis? 
 Dr. Frigyes Júlia, pszichiáter, bába
 Hogyan befolyásolja a nô, az anya, a szeretô életét a szülés. 

Hogyan léphetünk tovább és hogyan segíthet a környezet? 
Mennyire tabu ez a téma?

Szervezôk:
Körmendi Kulturális Központ, Fentôs Eszter óvodapedagógus, 
dúla, Dériné Tóth Andrea védônô, okleveles babamasszázs ok-
tató, Körmend Város Védônôi

„A magas vérnyomás életmódbeli okai és életmóddal 
történô gyógyítása” címmel Sonnleitner Károly életmód-ta-
nácsadó tartott elôadást április 13-án a Bibliaházban.

Sonnleitner Károly elôadása elején Sellye Jánost, a világhírû stresszkutató 
gondolatát idézte, aki szerint egyre többen halnak meg civilizációs és 
degeneratív betegségekben, melyek mind a stressz következményei, pe-
dig az emberi életkor határait káprázatosan ki lehetne tágítani, ha a ter-
mészet törvényeivel összhangban élnénk. Az elôadó elmondta, hogy na-
gyon fontos a megelôzés és az életmódváltás, mert így a Sellye által em-
legetett betegségek nagyrészt visszafordíthatóak lennének, épp ezért 
mondandója központjában az életmódváltás állt. Mivel az emberek ódz-
kodnak a változtatásoktól, a kis lépések útja járható. Heti egy változtatás 
bevezetése akár egy éven át megdöbbentôen jó eredményekkel járhat. 

A magas vérnyomást stressz eredetû feszültség is okozhatja, de vastag, 
nehéz ruházat is emelheti vérnyomásunkat, valamint a hipertónia kialaku-
lását a túlsúly, a labda alakú elhízás is segíti. Nehezíti a gyógyulást a hús, 
cukor, kávé fogyasztása, valamint a nassolás. A vegetáriánus étrend kés-
lelteti vagy megakadályozhatja a magas vérnyomás kialakulását. Egyszerû, 
de hatékony vérnyomáscsökkentô módszer a napfényen való tartózko-
dás, a 20-30 perces kiadós séta friss levegôn, mély légzéssel kombinálva. 

Általános szabály, hogy ha valaki elrontja az életvitelét, akkor más prob-
lémák is megjelennek. A magas vércukorszint például koleszterintermelés-
re serkenti a májat. Reggel rostban gazdag étkezésre van szükség, és nem 
energiabombára. Este legjobb két alma egy szelet kenyérrel. Az is jó, ha a 
napi utolsó, és a másnapi elsô étkezés között 12 órának kell eltelnie. A fizikai 
aktivitás eleve csökkenti a vérnyomást, de a kedvetlenül végzett monoton 
munka nem jó. Fontosak az érzelmi, lelki tényezôk, kedvezô hatású a jókedv, 
a harmónia, a hálaérzet. Különösen a férfiak veszélyeztetettek, – mondta 
befejezésül az elôadó arra utalva, hogy az a szerencsés, ha elôször a házi-
asszonyok kezdik el a változtatásokat az életmódjukban, valamint a meg-
vásárolt élelmiszerekkel és felhasználásukkal kapcsolatban.  Csihar T

„Az asszonyok kezében 
van a sorsunk” 
Magas vérnyomás: különösen a férfiak veszélyeztetettek
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A MJUS-Fortress Körmend kosárlabdacsa-
pata az alapszakasz végére az elôkelô 3. 
helyen végzett. Noha a pontszámok alap-
ján ugyanannyit szereztek, mint a máso-
dik Paks és a negyedik Szolnok, az egy-
más elleni eredmények alapján alakult ki 
a sorrend. A play-off szabályai szerint az 
alapszakasz 6. helyezettjével, a szombat-
helyi Falco KC-val három nyert mérkôzésig 
folyik a küzdelem. A hazai pálya elônye a 
Körmendnél van, hiszen elôbbre végzett 
a tabellán, így április 21-én (lapzártánk 
után), a Rába-parti kisvárosban kezdôdik 
a két csapatnak a felsôházi rájátszás. 

Ha valaki az ôsszel kezdôdô 2009/2010-es 
kosárlabda-bajnokság indulásakor azt állítot-
ta volna, hogy ilyen kedvezô pozícióba ér az 
alapszakasz során a csapatunk, valószínûleg 
bolondnak nézték volna – noha tudjuk jól, 
hogy fanatikus szurkolóknak nincs híján az 
együttes. Az utolsó pillanatban derült ki az 
új tulajdonos kiléte, sok légiós váltotta egy-
mást, nehezen állt össze a csapat kerete. A 
szezon elsô felében 8-5-ös mutatót produ-
káltak a fiúk, aztán idén nem volt mese, 11:2 
lett a gyôzelem-vereség arány, ami elmond-
hatjuk, várakozáson felüli. Igazán fájó mo-
mentum a Magyar Kupa küzdelmek során 
érte a csapatot: nem kerültünk be a négyes 
döntôbe. A helyzet fintora, hogy éppen a 
mostani, rájátszás-beli elsô ellenfél, a Falco 
vert ki bennünket. A hazai vereséget hiába 

próbáltuk szombathelyi gyôzelemmel ellen-
pontozni, annyi pontot nem tudtunk teljesí-
teni, ami számunkra kedvezôen billentette 
volna a képzeletbeli mérleg serpenyôjét. A 
bajnokságban, az idegenben is meggyôzôen 
megnyert meccsek sorát az utolsó fordu-
ló hazai, Szolnok elleni nagyarányú (87:63) 
gyôzelem koronázta meg. Ne felejtsük el, 
hogy a ZTE és a Paksi Atomerômû mellett 
a szolnoki csapat az, akit a bajnokság kez-
detén bajnokesélyesnek kiáltottak ki. No, 

erre lenne szép rácáfolni! Szoktuk monda-
ni, ilyenkor jön meg az étvágy… Ne legyünk 
telhetetlenek, de az biztos, hogy a labda 
gömbölyû… Az is biztos, hogy érezhetôen 
összerázódni látszik a csapat. 

Sabáli Balázs vezetô edzô szerint is a fel-
javuló védekezés a fô erôsségünk, és a pon-
tosan hálóba küldött hárompontosok magas 
száma – persze egyénieskedés nélkül, kidol-
gozott helyzetbôl. Mérvadó lehet a büntetô 
dobások érvényesítése is. A légiósok, Scott, 
Thomas, Alekszejev és Booker bármikor el-
dönthetnek egy-egy meccset, ha kijön nekik 
a lépés. Fodor, Ferencz és Trummer jó játé-
kára ugyanúgy szükség lesz, mint a többie-
kére, ne felejtsük a kosárlabda csapatjáték! 
Kutasira, Kocsisra, Hegedûsre, Tóth Gergôre 
és az utóbb érkezô „Romboló” Boldizsár-
ra éppen olyan nagy szerep juthat a kiéle-
zett csatában. A lehetôséggel élni kell! Itt 
a rájátszásban már mindenkiben meg kell, 
hogy legyen a kellô motiváció. S ha végig 
tekintünk a dicsô múlton, bizony ilyen tájt 
elô-elô bukkant az ifibôl is egy-egy késôbb 
meghatározó játékossá érô tehetség. Óri-
ási tartást, lelki erôt adhat, persze fôleg a 
hazai, körmendi, magyar magnak a csapat-
ban, hogy Németh Isti várhatóan a pályára 
léphet! Jó lenne, ha egészsége, gyógyulá-
sa engedné, hogy játszhasson! 

Az eddig megszerzett eredmény akkor 
ér valamit, ha tovább tudunk álmodni, szár-
nyalni, gyôzni! Hajrá Körmend!  Kéki

Indul a rájátszás
A harmadik helyrôl folytatja a kosárcsapatunk

Nehéz sorozaton van túl a labda-
rúgó NB III-ban szereplô Körmend 
FC Boldizsár TRANS focicsapata. Az 
élmezônyhöz tartozó csapatok több-
ségén túl vannak, okoztak kelle-
mes meglepetést is, például a Li-
pót legyôzésével. Az eddigi sze-
replés, jelen esetben a 10. helyre 
elegendô a csaknem hasonló pont-
számot begyûjtô együttesekkel a 
középmezônyben. Ifj. Molnár Károly 
edzôtôl rövid értékelést kértünk a csa-
pat hazatájáról. 

– Valóban eddig az erôsebb ellenfe-
lekkel játszottunk, most következnek a 
hozzánk hasonló erôkbôl álló együttesek- 
mondja a tréner. Természetesen ahogy 
mi ôket, ôk minket szeretnének megver-
ni. A Badacsonytomaj jön, a Répcelak ide-
genben, a Celldömölk itthon, a Bükk ide-
genben, aztán két nehéz ellenfél, a Sop-
ron és a Haladás II, majd a sárvár követke-
zik. Sajnos most a hétvégén éppen a Pápa 
II-tôl kaptunk ki 3:0-ra, de ôk lényegesen 
erôsebbek nálunk. 

– A már meglevô, jelenlegi játékos-ke-
ret mire elegendô?

– Sajnos eléggé szûk a keretünk. Sok 
az eltiltott az és a sérült játékosunk. Az 
ifibôl sem nagyon tudok kit bevetni, ná-
luk is alig akad cserelehetôség. A fiúk hoz-
záállásával nincs gond. A nehézséget a 
munkahelyükrôl való eljövetel okozza. Heti 
négy edzés kellene, ezzel szemben mi csak 
kétszer tudunk gyakorolni, akkor is foghí-
jasan. Akik éppen vannak, azok becsület-
tel dolgoznak. 

– Milyen célkitûzés, elvárás van a fo-
cistákkal szemben?

– Úgy vélem, a középmezônyben meg-
vethetjük a lábunkat. A 8-9. helyre minden-
képpen jók lehetünk, ha az említett, hason-
ló játékerôt képviselô csapatokat le tud-
juk gyôzni. El kell mondanom, hogy nem 
tett jót a bajnokságban kialakult helyzet, 
ugyanis az egy kiesô gyakorlatilag eldôlt. 
A mi alapvetô célunk, az NB III-as tagság 
megtartása megvalósul, de mivel tudja min-
denki, hogy a kiesésétôl nem kell tartani, 
ez nem motiválja, nyomasztja némileg a 
bajnokságot. 

Az edzô szavaihoz talán még annyit le-
het hozzátenni, hogy akár a háborúhoz, 
úgy a sporthoz is pénz, pénz, és megint 
csak pénz szükségeltetik… Az anyagi 
lehetôségeket tekintve pedig addig lehet 
nyújtózni, ameddig a takaró ér.  Kéki

Megvetnék a lábukat a középmezônyben
Helyzetjelentés a Körmend FC Boldizsár TRANS focicsapatáról
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
ápr. 24. 14 h Batthyány-kastély – Városi kiállítóterem

Mérgezô és építô kapcsolataink I. Elôadása 
(Remény magjai)

15 h Batthyány-kastély – Várudvar
Körbe Körmend futóverseny 

ápr. 29. 9 h Batthyány-kastély – Színház
Rába Zenei Diákfesztivál Vas megye általános és kö-
zépiskolásainak részvételével

ápr. 30. 17.30 h Batthyány-kastély – Színház
Alma zenekar koncertje. Belépôjegy: 950,-Ft

máj. 1. Batthyány-kastély – Színház
Majális – kulturális programok kistérségi résztvevôkkel

14 h Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
„Értékeink” – Szülôfalum, szülôföldem – Kistérségi nap
Köszöntôt mond: Bebes István polgármester, a Kör-
mend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

14.30 h Kistérségi szemle 5 helyszínen
Batthyány-kastély – Várudvar
Családi délután: kalandozások a Varázsvirágok Föld-
jén, játszóház, Óriás Puzzle, izgalmas kalandvetélkedô
– Ignácz Rózsa: Az igazi Ibrinkó – szépszavú mese 
bábjáték – Szabadkai Mesecsoport

15 h Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
„Tiéd a pódium” – szórakoztató produkciók a kistér-
ség csoportjainak, szólistáinak elôadásában
Kistérségi helytörténeti és mûvészeti kiállítás

15.30 h Batthyány-kastély – Színházterem 
Marosits József  szobrász, grafikus, költô felolvasása sa-
ját költeményeibôl
Takó Gábor egyesületi elnök elôadása  Miród-forrásról
Batthyány kastély – Cavallo Galéria
Kölcsey Általános Iskola „Témahét” kiállítása

16.30 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Károlyi Gyula – Boros Gábor akusztikus gitárduó

17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Tahin Zsolt kiállítását megnyitja: dr. Nagy Gábor költô

18 h Batthyány-kastély – Színház
„Ha rád nézek, megújulok…” Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes mûsora a Tánc világnapja alkalmából a 
Bendô zenekarral

máj. 6. Kulturális Központ – Berzsenyi u. 11.
A születés csodája

10 h Várandósság, szülés, szoptatás homeopátiás támoga-
tással – Malkovits Mónika

11 h Alternatív gyógymódok – dr. Abdel Hameed gyermekorvos
14.30 h Bionet a megoldás – Esztergályos Dóra
16 h Testvérek – dr. Szabó Ágnes pszichiáter

máj. 7. Kulturális Központ – Berzsenyi u. 11.
9 h A születés csodája – Világra jönni címû film vetítése
10.30 h Babamasszázs – Dériné Tóth Andrea védônô
14 h Kriston Intim Torna – Juhászné Kovács Kornélia KIT tréner
15.30 h Hordozás – Juhászné Kovács Kornélia

máj. 8. Kulturális Központ – Berzsenyi u. 11. 
A születés csodája

10 h Nemzetközi Anya- és Bababarát Szülészeti ellátásért 
Kezdeményezés – Csomóné Lindmayer Katalin

máj. 8. 14 h Batthyány-kastély – Színház aula
Neveld a gyermeket a neki megfelelô módon (Példabe-
szédek 22:6) Kapcsolódásra vagyunk teremtve – Mérgezô 
és építô kapcsolataink II. Uzsalyné dr. Pécsi Rita 
elôadása (Örömhír keresztény gyülekezet szervezése)
Batthyány-kastély – Színház
Nemzetközi Várkoncert - 40 éves a Városi Vegyeskar

máj. 9. 19 h Batthyány-kastély – Színház
„Egyszer véget ér…” – A Szentgotthárdi Musical Szín-
pad Máté Péter emlékestje. Belépôjegy: 500,-Ft – A 
Kórházért Alapítvány támogatására

máj. 18. Kulturális Központ – Berzsenyi u. 11.
A születés csodája

10 h Alternatív szülészeti lehetôségek Magyarországon a 
21. században– Dr. Bálint Sándor szülész-nôgyógyász

máj. 18. 16 h Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Mûhelyalkotások a kistérség általános iskoláiból (Köl-
csey Utcai Ált. Iskola)

Kiállítások
ápr. 23 – máj. 7. Batthyány-kastély – Cavallo Galéria

Kölcsey Utcai Általános Iskola Témahéthez kapcsoló-
dó kiállítása

ápr. 28-ig Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
„Tájak és arcok” Kálócziné Rácz Klára mûvész-tanár

ápr. 30-ig Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
In memoriam II. János Pál pápa – Bélyegkiállítás

máj.1 – 25. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Tahin Zsolt alkotásai

máj. 3 – 14. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
40 éves a Városi Vegyeskar – dokumentum kiállítás

máj. 18 -  25. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Mûhelyalkotások a kistérség általános iskoláiból 
(Kölcsey Utcai Ált. Iskola)

Információ, jegyelôvétel: 
Körmendi Kulturális Központ,  

Batthyány-kastély, a színház elôcsarnoka. Telefon: 410-132  
Tourinform Iroda, Körmend. Telefon: 410-107

Programajánló

Hódmezôvásárhelyen a Gyarmati Dezsô Sportuszodában ren-
dezték az idei évben az úszók Országos Diákolimpiájának „B” 
kategóriás (nem igazolt versenyzôk) döntôit, ahol váro sunk 
diákjai 8 egyéni számban és két váltóban voltak érdekeltek. 
A megmérettetésen a kategóriák megyei bajnokai, valamint 
a három legjobb budapesti versenyzô volt jogosult indulni. 

A versenyre való ráhangolódásként a szerencsésebbek megnéz-
ték a Volvo Kupa zárónapjának küzdelmeit, melynek során a magyar 
vízilabda-válogatott Kanadát verte 10:8-ra, s lett kupagyôztes. A más-
napi versenyen tán még a példaképek közelségének hatása alatt re-
pesztett Huff Barnabás (aki szintén vízilabdázik) a medencében, hi-
szen 1:05,93-as idejével bronzérmet szerzett 100 m gyorsúszásban 
a IV. korcsoportban (Somogyi B. Általános Iskola). Szintén a dobo-
gó harmadik fokára állhatott Szájer Ágota (Kölcsey F. Gimnázium, 
V-VI. korcs.), aki 1:20.27-es idôvel csapott célba. Kiélezett küzdelmet 
hozott a 4X50 m-es lány gyorsváltók küzdelme a IV. korcsoportban, 
ahol a Somogyi B. Általános Iskola csapatának 2:16,45-ös ideje ért 
bronzérmet. Kétszáz métert követôen hajszálnyi különbségre (14 
század) voltak az ezüsttôl, ám a 4. helyezett is csak 7 tizedre maradt 
el a lányainktól. A váltóban Buti Nikolett, Érsek Noémi, Jakosa Janka 
és Palánk Gréta szerepelt. Hetedik helyet szerzett Buti Nikolett 100 
m gyorsúszásban (1:11,77), míg Huff Barnabás 100 m mellúszásban 
11. lett (1:28,83). Egyaránt 13. helyen ért célba Érsek Noémi 100 m 
mellúszásban, Golomán György 100 m háton (mindkettô Somogyi B. 
Ált. Isk.), valamint a Kölcsey F. Gimnázium 4X 50 m lány gyorsváltója 
(Károly Fanni, Galamb Kata, Németh Júlia, Szájer Ágota). Véha Dóra 
(Kölcsey F. Gimnázium) 100 m mellúszásban 16., Érsek Fanni (So-
mogyi B. Ált. Isk.) szintén ebben a számban a IV. korcsoportban 17. 

Összességében remek teljesítményt nyújtottak versenyzôink, aminek 
értékét növeli, hogy jóval nehezebb feltételek között kellett felkészül-
niük, mint versenytársaiknak. Az úszók sikereinek kovácsa Molnár Csa-
ba, a Somogyi Béla Általános Iskola testnevelô tanára volt. A versenyrôl 
készült fotók megtekinthetôk a www.kormend.hu képgalériájában.

Úszóink a diákolimpián
Három dobogós helyezés az országos döntôn

Kapcsolódásra vagyunk teremtve
A társas intelligencia jelentôsége mindennapjainkban. 
Mérgezô és építô kapcsolataink
Körmenden a Batthyány-kastély kiállítótermében 2010. április 24-án dél-
után 14 órakor Uzsalyné dr. Pécsi Rita (a neveléstudományok doktora) 
a Reménység Magjai Alapítvány munkatársa tart elôadást. A szervezôk 
gyakorló, tanulni és változni kész szülôket, pedagógusokat és óvoda-
pedagógusokat várnak, a részvétel díjtalan! A sorozat utolsó elôadására 
május 8-án kerül sor.


