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Június 3-án délelôtt volt az ünnepélyes 
átadása annak az épületnek, mely har-
minc férôhellyel bôvíti a Szociális Szol-
gáltató és Információs Központ Fogya-
tékosok Nappali Intézményét. Az átadá-
son két államtitkár is részt vett. 

Az átadás elején Körmend polgármestere, 
Bebes István országgyûlési képviselô köszöntöt-
te a megjelenteket. Elmondta, hogy 
az életnek három alapszabálya van: 
indulj, menj tovább, segíts mások-
nak is elindulni! Fontos megállapítani, 
hogy ma az intézmény ezen az úton 
hol tart. A jövô még tartogat fontos 
feladatokat, de a célok megvalósítása 
felé vezetô út fontos állomása, hogy 
e naptól 24-rôl 54-re növekedett Fo-
gyatékosok Nappali Intézményében 
a férôhelyek száma. Mindez úgy va-
lósulhatott meg, hogy Körmend Város 
Önkormányzata közel hatvan millió 
forintot nyert az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Nyugat-dunántúli Opera-
tív Program „Szociális infrastruktúra 
és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésû pá-
lyázatán, és ehhez az önkormányzat még hat-
millió forintot tett hozzá. A kormányprogram ki-
emelt feladata a szociális biztonság megterem-
tése. Az új épület lehetôvé teszi, hogy a város-
ban és kistérségében fogyatékkal élô emberek 
jobb körülmények között tölthessék napjaikat. 
A köszöntô után az érintettek mutatták be ver-

ses-zenés mûsorukat, akik még a vendégek ér-
kezésekor mindenkinek egy saját maguk által 
készített kék papírvirágot nyújtottak át.

A nemzeti színû szalag átvágása elôtt Sol-
tész Miklós, Nemzeti Erôforrás Minisztérium 
szociálpolitikáért felelôs államtitkára mondott 
ünnepi beszédet, melyben többek között kö-
szönetet mondott az intézmény vezetôjének, 
dolgozóinak a munkájukért, az önkormány-

zatnak a támogatásért. Mint felhívta rá a fi-
gyelmet: „érdemes ezekért az emberekért 
küzdeni, ôket támogató döntéseket hozni a 
jövôben is, hiszen ôk erôt és kitartást tudnak 
adni a magukat épnek gondolóknak.” Befe-
jezésül ígértet tett arra, hogy „erômbôl és 
lehetôségeimbôl mindent meg fogok tenni a 
fogyatékos- és idôsügyért.” Ezután átadta az in-

tézményt, a kivágott szalagdarabot pedig az új 
létesítmény egyik leendô használójának nyúj-
totta át. Ezt követôen az intézmény igazgató-
ja, Viserálek Sándorné lépett a mikrofonhoz. 
Elôször a Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ történetét idézte fel. Pontosan hat 
évvel ezelôtt ezen a napon adták át az épü-
letet. 2006. június 30-án pedig elkezdôdött a 
szociális foglalkoztatás, mivel akkortól vehet-

ték birtokukba a foglalkoztatót a rá-
szorultak. Most pedig „a város veze-
tése értve az idôk szavát és a szak-
emberek véleményét egy szebb és 
tartalmasabb feltételeket biztosító 
intézményt bocsát a fogyatékosok 
rendelkezésére.” Köszönet illet min-
denkit, aki tett azért, hogy ez meg-
valósulhasson.

Befejezésül meg lehetett tekinte-
ni az új, 205 négyzetméteres épület-
ben kialakított két foglalkoztatót, va-
lamint a raktárt és a pihenôszobát. 
Természetesen akadálymentesítették 
az egész létesítményt. Padlófûtés van 
az épületben, napkollektorok járul-

nak hozzá a víz felmelegítéséhez. A pályázati 
pénzbôl beszereztek minden szükséges esz-
közt, mely segíti az ellátottak szocializációját, 
képesség- és készségfejlesztését, a szabadidô 
eltöltését, valamint mozgáskoordinációjuk 
erôsítését. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára is.   Csihar Tamás

Plusz harminc férôhely a jobb ellátásért
Bôvült a Fogyatékosok Nappali Intézménye

Mint országos rendezvény, évek óta hal-
lunk a Szent Iván-éj, Múzeumok Éjszaká-
ja programokról, a Szent Iván napja elôtti 
szombatokon. Ebbe a vérkeringésbe kap-
csolódott be Körmend is évekkel ezelôtt, 
s az idei rendezvény után kijelent-
hetjük, a Körmendi Kulturális Köz-
pont szervezése egyre nagyobb si-
kert arat, s egyre nagyobb tömege-
ket vonz, ami persze legnagyobb-
részt a fellépôkön múlik…

Június 19-én már ebéd után nagy 
sürgés-forgás volt a Batthyány-kastély-
ban, bár a hivatalos programok csak 
15 órakor kezdôdtek. A BBÁ Után-
pótlás gyerkôcei azonban már 1 óra 
után zsibongtak, készültek a nyárköszöntô 
mûsorra, a szülôk sütikkel érkeztek, az öreg 
táncosok fonták a kislányok haját, igazítot-
ták a picinyke viseleteket…

Izgalommal, feszültséggel jár egy-egy 
ilyen nagy rendezvény, de a szabadtér-
re szervezett programok még feszülteb-
bek, hisz ilyenkor érezzük a leginkább: bi-
zony, a Jóisten kezében vagyunk, mert az 

idôjárásra csakis ô lehet befolyással. Lás-
suk be, ezen a napon különösen nagy jó-
indulattal volt irántunk a Mindenható, mert 
a délelôtti esô után egyikünk sem mert vol-
na jobb idôben reménykedni. De mégis…  

2 óra után kisütött a nap, elmentek a felhôk, 
és a szabadtéri rendezvényen innentôl ma-
ximum a szúnyogokkal kellett megküzde-
nünk, mert azokból bizony akadt bôven. 

A 15 órakor kezdôdô kézmûveskedés, és 
lovaskocsikázás a gyerekeknek, családoknak 
szólt elsôsorban. Ez a szándék nyilvánult meg 
a 16 órakor kezdôdô II. kastély Kukta Vándor-
kupa fôzôversenyen is. Kolozár Gyuri, a tavalyi 

gyôztes nekidurálta magát, hisz a versenytár-
sak között volt a fafaragásaival kiállító Czimber 
Miki is az alsóberkiek csapatával, Andorka Imre 
erôsítésével, valamint a MJUS olasz szakácsai 
is tésztakülönlegességgel készültek… A zsûri 

pedig nemzetközire sikeredett, hisz a 
Magyar-Finn Baráti Kör Finnországból 
érkezett vendégeit kértük fel a kóstol-
gatásra. Czimberék tárcsán sült velôs 
húsa elhódította idén a kupát, de a har-
csapaprikásra, gombás-vadhúsos pin-
cepörköltre, a mustáros csirkepaprikás-
ra és az olasz pennére is akadt bôven 
éhes száj… Szóval a volt lóistálló (ma-
napság szeretjük Cavallo Galériának 
hívni) és környéke ismét a hangulat 
egyik jeles csomópontja lett. 

Közben a színpadot egymásnak adták a 
fellépôk, a KASZT vásári komédiája után a 
bajánsenyei színjátszóké volt a színpad a kö-
zönség nagy örömére.  Az aulában a 20 éves 
Magyar-Finn Baráti Kör, a kápolnában pedig 
a „Fotóbolondok” kiállítása nyílt meg, a Mú-
zeumban a gyerekek címert festhettek, s a 
kiállítások éjfélig nyitva voltak… 

Szent Iván-éji történések
Boszorkányok, kukták, fúvósok, és más huncutságok

Folytatás a 7. oldalon
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A múlttal tisztában 
kell lenni
Hôsök napi megemlékezés

Május 30-án, Kisfaludy-
Stróbl Zsigmond világháborús 
emlékmûvénél Pôdör Andrea, 
az Olcsai-Kiss Zoltán Általános 
Iskola igazgatója mondott be-
szédet a Hôsök napi megem-
lékezésen.

A Hôsök napi megemléke-
zésen a Himnusz elhangzása 
után az Olcsai-Kiss Zoltán Álta-
lános Iskola tanulói mutatták 
be mûsorukat, majd az intéz-
mény igazgatója, Pôdör And-
rea köszöntötte a megjelen-
teket. Ünnepi beszéde elején 
megemlékezett arról, hogy az 
1917. évi VIII. törvény mond-
ta ki elôször, hogy nemzetünk 
hôsi halottainak kegyeletteljes 
tiszteletét megfelelô módon 
kifejezésre kell juttatni, és az 
utókor számára meg kell örö-
kíteni. 1924-ben törvénnyel 
szabályozták a hôsök emlék-
ünnepének megrendezését. 
1942-ben egy rendelet kimond-
ta, hogy 1938 óta új hôsök ál-
dozták életüket a hazáért, és 
emléküket ugyanolyan kegye-
lettel és tisztelettel kell ôrizni, 
mint a korábban elesettekét. 
A 2. világháború után a dikta-
túra a háborús hôsökre való 
emlékezést tiltotta, csak 1989 
után nyerhette vissza ere-
deti jelentését. 2001-ben az 
országgyûlés elfogadta a Ma-
gyar Hôsök Emlékünnepérôl 
szóló törvényt. „A mai napon 
elsôsorban a magyar történe-
lem azon nagyjairól emléke-
zünk meg – mondotta a szó-
nok –, kiknek nevét a mi Kis-
faludy emlékmûvünk ôrzi, 
akikrôl a történelemkönyvek 
nem írnak, de önfeláldozásuk 
nélkül ma Magyarország eset-
leg nem is létezne.” Ma vég-
re lehetôség van arra, hogy a 
múlt eseményeit az igazság-
nak megfelelôen értékeljük, 
és ezekrôl tiszta és egyértelmû 
képet alkossunk. Az emléknap 
üzenete, hogy tegyük meg mi 
is, amit megkövetel a haza, 
még ha ezek szerencsére 
olyan csaták is, amiket a tisz-
tességért, családért, egymá-
sért, hazáért, városunkért, kö-
zösségünkért vívunk.  

Az ünnepség koszorúzás-
sal és a Szózat eléneklésével 
ért véget.      CsT

A körmendi áldozatokra emlékeztek
A város ötévente nagyobb szabású rendezvénnyel emlékezik meg 

a holokauszt körmendi áldozatairól. Ilyen megemlékezés tavaly volt, 
így az idén június 20-án, vasárnap délelôtt 11 órára egy csendes ösz-
szejövetelt szervezett az önkormányzat, a Szoborbizottság, valamint 
a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. Ez azt je-
lentette, hogy halk zene szólt a hangszórókból, és a résztvevôk elhe-
lyezték a holokauszt-emlékmû talapzatán virágaikat és a zsidó szo-
kás szerinti köveket. A megemlékezésen részt vett Czvitkovics Gyu-
la alpolgármester és több önkormányzati képviselô is.      CsT 

Felavatták a MJUS szórakoztató központját
Nagyon sokan látogattak el május utolsó hétvégéjén, hogy 

megtekintsék az Olip egykori telephelyén kialakított, közel 100 
ezer négyzetméteren megépült beruházást. A szórakoztató köz-
pont ugyan még nincs teljesen kész, de az érdeklôdôk már meg-
nézhették a mediterrán medencéket, a szépségközpontot, vala-
mint az ezer fô befogadására alkalmas diszkót, mely már üzemel. 

Az avatáson Bebes István polgármester vágta el a szalagot Cesare 
Oliosi ügyvezetô igazgató társaságában. A polgármester kiemel-
te, hogy a termálpark megépítése komoly szerepet játszhat a he-
lyi illetve a térségi turizmus fellendülésében. A város vezetése re-
méli, hogy a beruházó olasz céggel hosszú távú együttmûködést 
tudnak kialakítani.

Beíratások 2010-ben 
Az óvodákban és az általános iskolákban az elôzetes felmérésnek 

megfelelôen zajlott a beiratkozás. A következô létszámok alakultak 
ki a beíratás után úgy, hogy az óvodai csoportok várható átlaglétszá-
ma 22,2 fô, a mikrotérségi társulás elsô osztályaiban pedig 21,5 fô:

Iskolák osztályszám létszámok
Kölcsey 2 46
Olcsai 2 43
Hunyadi 1
Somogyi 2 38
Magyarszecsôd 1-2-3 összevont 2
Összesen 6 + 1 összevont 130
Szakvéleményre vár 1
Más településre megy 5
Visszamarad az óvodában 35
Nem jelzett 3

Óvodák beíratott csoport létszám elôjegy-
zett

Dr. Batthyányné C. M. Óvoda 31 5 116 15
Dienes Tagóvoda 25 4 86 7
Mátyás Óvoda 55 8 187 12
Horvátnádalja 6 1 18 1
Egyházashollós 2 1 11 2
Molnaszecsôd 10 1 25 2
Összesen 124 20 443 39

Ünnepi Könyvhét
Márai és a modern irodalom

A 81. Ünnepi Könyvhét alkal-
mából a Faludi Ferenc Könyv-
tár vendége volt dr. Fûzfa Ba-
lázs irodalomtörténész, a NyME 
Savaria Egyetemi Központ do-
cense. Az elôadó értelmezte 
Márai Sándor életmûvét, és rá-
világított a modern irodalom-
mal való kapcsolódási pontokra.

A bevezetôben elhangzott, 
hogy Supka Géza író, történész 
javaslatára ünnepeljük 1929 
májusa óta a könyvet, melynek 
tapintása, szaga, vizuális képe 
miatt maradandó nyomot hagy 
mûvelôdésünk történetében, 
miközben Vörösmarty klasszi-
kus sorát: „Az írt betûket a ha-
lotti levél halotti képe kárhoz-
tatja el” ma már Orbán Ottó 
parafrázisa segítségével úgy 
aktualizálható, hogy „Az írt 
betûket a személyi számító-
gép szövegszerkesztô prog-
ramjának memóriája rejti el”. 
Jelenleg épp a kellôs közepén 
vagyunk a 2000 és 2020 közé 
esô kulturális fordulatnak, mely 
kettéválasztja a nyomtatott és 
digitális kultúrát. 2009 kará-
csonyán az USA-ban már több 
elektronikus könyvet adtak el, 
mint nyomtatottat.

Márai, aki 1948-ben emigrált 
és soha többé nem tért vissza 
Magyarországra, idegen nyelvi 
környezetben élve írta magya-
rul regényeit, naplóit. Ô a leg-
olvasottabb magyar szerzô kül-
földön. A modern irodalommal 
való kapcsolódását bizonyít-
ja mûveinek tematizáltsága 
(élet, szerelem, halál), ami a 
magyar nyelv egyszerû kifeje-
zésmódjával párosul, továbbá 
az egy napba sûrített drama-
turgia (Szindbád hazamegy) és 
a több nézôpontú elbeszélés-
mód (Béke Ithakában). 

Naplói minden stiláris bra-
vúr ellenére is keserûek, mert 
az otthontalanságból, idegen-
ségtudatból fakadó szorongás 
rejlik bennük. Ez a témája híres 
Halotti beszéd címû versének 
is, ami a Petôfi Irodalmi Múze-
um honlapján Márai hangján 
szólal meg. Egyetlen betû se-
gítségével az emberi létezés lé-
nyegét fogalmazza meg, ami-
kor azt írja, hogy a Szózatból 
elhagyható az „e”:„A nagyvilá-
gon (e) kívûl / Nincsen számod-
ra hely”.         Takács Marietta
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Június 4-én délelôtt az Országzász-
ló elôtt zajlott a Nemzeti Összefogás 
Napja alkalmából rendezett városi 
megemlékezés, este pedig a refor-
mátus templomban emlékeztek meg 
a 90 éve történt országcsonkítás tra-
gédiájáról. 

A városi megemlékezés zuhogó esôben 
11 órakor kezdôdött a posta mellett fel-
állított Országzászlónál. A rendezvényen 
elôször a Somogyi Béla Általános Iskola 
tanulói mutatták be irodalmi mûsorukat, 
majd városunk polgármestere, Bebes Ist-
ván országgyûlési képviselô köszöntöt-
te a megjelenteket. Elmondta, hogy az 
országgyûlés 2010. május 31-én június 4-ét 
a Nemzeti Ösz-
szefogás Nap-
jává nyilvání-
totta. Az elmúlt 
k i törölhetet -
len a nemzet 
történelmébôl, 
hiszen a triano-
ni békeszerzô-
dés hez hason-
ló mérvû követ-
kezményekkel 
járó nemzet- és 
o r s z á g  c s o n -
kításra nincs 
példa az em-
beriség múlt-
jában. Ezután 
Szabó Ferenc 
alpolgármester 
megemlékezô 
beszéde követ-
kezett, mely-
nek elején kije-
lentette, hogy 
minden talpalatnyi föld, melyet 1920-ban 
hazánktól elvettek, kizárólag a magyaroké 
volt, egyetlen terület sem a saját akaratá-
ból cserélt gazdát. Idézte gróf Apponyi Al-
bertet, aki a Trianonban tárgyaló magyar 
békedelegáció vezetôjeként így fogalma-
zott: „Nem titkolhatjuk el megütközésün-
ket a békefeltételek mérhetetlen szigorú-
sága felett… A többi háborút viselt nemzet-
tel, Németországgal, Ausztriával és Bulgá-
riával kötött békefeltételek szintén szigo-
rúak, de egyik sem tartalmazott a nemzet 
életére lényeges, új területi változtatáso-
kat, mint azok, amelyeket velünk elfogad-
tatni akarnak…. Magyarországtól elszakí-
tandó 11 millió léleknek 35 százaléka ma-
gyar… Ez az ország oly tökéletes földrajzi 
egység, amely Európában egyedül álló. Fo-
lyóik és völgyeik rendszere, amelyek a ha-
tárokról kiindulva a középpont felé törek-
szenek, oly egységet alkotnak, amely csak 
egységes hatalom által kormányozható.” A 
korabeli sajtó így írt: „elszakították tôlünk 

a ragyogó magyar városokat: a kincses Ko-
lozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó 
Pozsonyt, iparkodó Temesvárt, a vértanúk 
városát, Aradot, és a többit mind, felnevelt 
kedves gyermekeinket, a drága, szép ma-
gyar centrumokat.” A szónok kijelentette, 
hogy a trianoni szerzôdés egy 1000 éves 
országot csonkított meg, és ma láthatjuk, 
hogy a fegyverek erejére támaszkodó bé-
kediktátum nem lehet tartós, hiszen a mes-
terségesen létrehozott államok közül ma 
már Csehszlovákia és Jugoszlávia is a ré-
szeire hullott szét. Sokat segített az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás a határok át-
járhatósága miatt, és a kettôs állampol-
gárság felvételének lehetôsége egy újabb 
lehetôség, hogy az elszakított területeken 

élô magyarság szorosabbra fûzze kapcso-
latait az anyaországgal. Az ünnepség ko-
szorúzással ért véget. 

Fél ötkor megszólaltak a város temp-
lomainak harangjai, emlékeztetve a 
békeszerzôdés aláírására, majd este 7 óra-
kor a Körmendi Református Egyházközség 
és a Rába-parti Fórum Egyesület (RPF) isten-
tisztelettel egybekötött megemlékezést tar-
tott a helyi történelmi egyházak papjainak 
közremûködésével a református templom-
ban. Elôször Szabadi István református lel-
kész köszöntötte a résztvevôket és a meg-
hívott vendégeket, akik a szertartás elején 
dobpörgésre vonultak be zászlókkal és a 
kolpingosok keresztjével a templomba. Azt 
kérte, hogy az „Isten, áldd meg a magyart!” 
ne csak egy elkoptatott mondat legyen, ha-
nem arra kell mindig emlékezni, hogy Isten 
hatalmában áll a halálból való feltámasztás. 
A köszöntô után Landherr Péter történész 
idézte Karinthy Frigyest: „magyar az, akinek 
fáj Trianon.” Részletesen felsorolta, hogy a 

hazánkat 9 felé szakító országok mekkora 
területet kaptak, és azoknak mekkora volt 
a lélekszáma. A Magyar Királyság területe 
282 ezer km²-rôl 93 ezer km²-re csökkent, 
miközben például Románia 103 ezer km²-t 
kapott. A lakosság 18,2 millió volt, és 7,9 
millió maradt a csonka országban. Sajnos 
vannak, akik ma azzal érvelnek, hogy az 
elszakított területeken élôk 35 százaléka 
volt magyar. Ez igaz, de az itt élô nemze-
tiségek a török elôl menekültek ide, a ma-
gyarság pedig befogadta ôket, és annak el-
lenére, hogy akkor otthont kaptak, évszá-
zadok múlva a magyar nép ellen fordultak. 
Landherr Péter megdöbbentô statisztikai 
adatokkal mutatta be a gazdaság megrab-
lását is. Elgondolkodtató, hogy 1938-

ban a megnyo-
morított, tör-
pe gazdaság 
megelôzte az 
elsô világhábo-
rú elôtti gaz-
dasági ered-
ményeket. A 
történész sza-
vai után Né-
meth Zol tán 
plébános olva-
sott fel Ezékiel 
könyvébôl  a 
Bibliából, majd 
Szabadi István 
beszéde követ-
kezett. Elmond-
ta, hogy nem-
zetünk már 90 
éve nem tud 
mit kezdeni Tri-
anon tragédiá-
jával, nem ért-
jük, miért tör-

ténhetett meg mindez. Azért viszont hálát 
kell adni Istennek, hogy ma már lehetsé-
ges az emlékezés. Trianon emléke „nem 
egyszerûen történelmi gyásznap, hanem a 
belsô terhek súlya alatt görnyedô nemze-
ti létünk megsem mi sí té sé rôl szól.” Fontos, 
hogy a jövôben e nap ne váljon protokol-
láris, lélek nélküli ünneppé. Befejezésül a 
történelmi egyházak lelkészei imádkoztak, 
majd harangkondulásra a 64 vármegyéért 
egyenként gyújtottak gyertyát a fiatalok az 
úrasztalát körülállva. 

Az istentisztelet után zászlós, dobszóval 
kísért átvonulás kezdôdött az országzász-
lóhoz, ahol Köbli József, az RPF elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Szép Dániel 
szavalatát és Gengl Lídia énekét követôen 
koszorúzással fejezôdött be a megemlé-
kezés. Másnap, szombat délután, a Nem-
zeti Összefogás Napjához kapcsolódó-
an a Jobbik tartott trianoni emlékrendez-
vényt Bana Tibor országgyûlési képviselô 
közremûködésével.       Csihar Tamás 

Megemlékezések Trianonról
A Nemzeti Összefogás Napja Körmenden

Magyarország
93 073  km2

7 615 000  lakos

Csehszlovákiához
61 661  km2

3 518 000  lakos

romániához
102 724  km2

5 257 000  lakos

Lengyelországhoz
519  km2               24 000  lakos

ausztriához
3 967  km2

291 000  lakos

olasz- 
országhoz
18  km2

49 000  lakos

szerb-Horvát-szlovén Királysághoz
62 092  km2                  2 623 000  lakos
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A Rába-parti Fórum Egyesület már hatod-
szor tartotta meg Magyar Ünnep nevû kul-
turális, hagyományôrzô rendezvényét. A 
nemzeti rock-zenekarok mellett kenuver-
seny, kézmûves foglalkozások, utcaszín-
ház kicsiknek és nagyoknak, bemutatók, 
finom étkek és italok várták a rekkenô 
hôségben a közönséget.

Tavaly kezdôdött az ún. „színházba csalo-
gató”. Idén is a nulladik napon, azaz csütör-
tökön este a Körmendi Kastélyszínház Társu-
latának „Farkas és Piroska” címû elôadásával 
– jelentôs kedvezményekkel – csalogatta a 
fiatalokat a színházba és a Rába-parti prog-
ramokra. Pénteken hagyományôrzôk és áru-
sok foglalták el a Rába-partot. Jurták, íjászok, 
kézmûves portékák mindenfelé. Este az-
tán a jól ismert Ismerôs Arcok koncertezett, 
felélesztve az érzéseket, szeretetet, barát-
ságot a kilátogatókban. Szombaton a Csá-
kány–Körmend kenuversenyen a Rába szerel-
mesei eveztek egy jót, a borudvarban a „Ló-
nak vélt menyasszony” címû pajzán vásári ko-
médiát tekinthettük meg a Budapesti Utcaszín-
ház jóvoltából. Este a legendás P-Mobil foglal-
ta el a színpadot, ôk 30 éve jártak Körmenden. 
A Suszter Lóri vezényelte rock-banda a ’80-as 
években a rendszer elleni lázadás egyik élcsa-

pata volt. Sokan megfordultak a zenekarban, 
nemrég távozott közülünk a Vikidál Gyulát vál-
tó Tunyogi Péter énekes. Most is fénykoruk 
nagy slágerei hozták igazán tûzbe a közön-
séget, több mint 2 órát játszottak. Vasárnap a 
gyermek- és a családi programok csábították a 
nagyérdemût. Volt interaktív bábjáték, a Ludas 
Matyit szintén a fôvárosi „Csepûrágók” adták 

elô, nagy sikerrel. A Magyar Ünnep alatt meg-
hirdetett Rábával kapcsolatos rajzverseny ered-
ményhirdetésén nagyon sok szép alkotást lát-
hattunk a gyermekektôl. Rába-völgyi nótaszó, 
vízparti melódiák hangoztak fel a kenyérlán-
gost, pecsenyéket, gulyásokat, házi réteseket 
majszolóknak, zene felár nélkül. A mohácsi bo-
tos busók verítékben úszva adták elô tudomá-

nyukat. A délután során a KASZT új vásári ko-
médiáját „A pénzen vett házasságot” mutat-
ta be. Este a Kárpátia vonzotta a legnagyobb 
számú nézôközönséget. Minden napon állat-
simogató, lovas-kocsiztatás, Árpád-kori tábor-
kép szolgálta a kilátogatókat. Esténként fellé-
pett a rock sátorban a nemzeti rock-vonulat 
több jelentôs képviselôje: Csillagösvény, Ma-

gozott Cseresznye, Hungarica, FankaDeli, 
Romantikus Erôszak, az Egészséges Fejbôr, 
és a Stratégia, a Cool Head Klan koncertje-
in sokan éjszakáztak.

A többnapos összetartás során bôséggel 
találkozhattunk ismerôs arcokkal szerte 
az országból, sôt határon túli vendégek, 
Erdélybôl, Felvidékrôl, Délvidékrôl is meg-
fordultak a Magyar Ünnepen. Több nemes 
gesztusnak lehettünk tanúi: a Vöröskereszt 
autóinál folyamatosan zajlott az önkéntes 
véradás. A fesztivál részvevôi közül, s a lá-
togatók közül is többen felajánlásokat tet-

tek az árvízkárosultak megsegítésére. Akad-
tak olyanok is, akiket a Rába-part olyannyira 
megbabonázott, hogy a Rába megóvásáért 
kalapoztak a nézôk között. A (túl)jó idôben 
néhány napra megint sikerült életet lehelni 
a Rába-partjára, hamisítatlan Magyar Ünnep 
feeling-el. Természetesen a búcsúzások így 
hangzottak „jövôre veletek ugyanitt”.  Kéki

Rába-parti víg napok
Magyar Ünnep hatodszor

A Red Devils Szurkolói Egyesület megren-
dezi idén harmadik Sport és Kulturá lis Nap-
ját a Rába park ban (volt Marc üdü lô) 2010. 
augusztus 21-én, szombaton 9:00 órai kez-
déssel, melyre minden Körmend-szurko-
lót szeretettel várunk. A rendezvény célja, 
hogy eltöltsünk egy napot együtt sportolva 
és szórakozva.

DÉlElôttI pROgRAMOK, melyre minden-
ki mielôbbi nevezését várjuk, mert reméljük, 
lesznek események, melyre az idôkeret miatt 
korlátoznunk kell a résztvevôk számát:

1. Streetball bajnokság:
5 fôs csapatok jelentkezését várjuk a 

streetball szabályai szerinti versenyben 15 
perc, futó órával. Az elsô 16 csapat jelentke-
zését tudjuk elfogadni! Nevezési díj: 7000 Ft. 

2. Fôzôverseny:
Egyéni verseny, mindenki kap 3 kg húst (vad 

vagy marha) és abból kell az általa hozott se-
gédanyagokból a lehetô legfinomabb ételt el-
készítenie. Az elsô 8 fô jelentkezését tudjuk 
elfogadni! Nevezési díj: 1400 Ft. 

3. Teniszverseny:
Egyéni verseny egy nyert szettre, egyenlô 

állás esetén rövidített játszmában dôl el a 
gyôztes személye. Kieséses rendszerben jut-
hat mindenki a döntôig. Az elsô 16 fô jelent-
kezését tudjuk elfogadni! Nevezési díj: 1400Ft. 

4. Tekeverseny 
(Mátyás József képkeretezô támogatásával):
Egyéni és csapatverseny (a 3 fôs csapat-

eredmény az egyéni dobások összesítésé-
vel adódik) 30 dobás (15 teli+15 tarolás). 
Pontegyenlôség esetén szétdobás. Az elsô 
18 fô jelentkezését tudjuk elfogadni! Nevezé-
si díj: 1400 Ft.

5. Snapszerverseny:
Az Országos Snapszer bajnokság hivata-

los fordulója is egyben a verseny. A szövet-
ség szabályai alapján kétfôs verseny kieséses 
rendszerben. Az elsô 16 fô jelentkezését tud-
juk elfogadni! Nevezési díj: 1400 Ft.

6. Pókerverseny: 
A versenyt a Texas Hold’em szabályrend-

szerében bonyolítjuk le. Nevezési díj: NINCS 
(Az indulóknak itt az esti rendezvényekhez 
belépôjegyükrôl külön kell gondoskodniuk!) 
Az elsô 24 fô jelentkezését tudjuk elfogadni!

A nevezési díjak egyben belépôdíjak is az 
esti programra. A nevezési díjat csak egy eset-
ben kell megfizetni, attól függetlenül, hogy a 
versenyzô hány eseményen indul!

Napközben kulturális programok szórakoz-
tatják a megjelenteket. Például meccsvetítés 
reggeltôl estig a régmúlttól napjainkig, beszél-
getések, táncos lányok. A napközbeni progra-
mok látogatása ingyenes 18 óráig. Ekkor kell 

elhagyni a Rába park területét azoknak, akik 
az esti programokon nem kívánnak részt ven-
ni. Az esti programokra belépôjegy váltása 
kötelezô, amely elôvételben 1400 Ft, a hely-
színen 1800 Ft. A Red Devils Szurkolói Egyesü-
let tagjainak a nevezési díjra és elôvételben 
megváltott belépôjegyre 400 Ft kedvezmény!

EStI pROgRAMOK: Mûsorvezetô: Hege
17.00–18.45:  Amatôr zenekarok fellépé-

se (Jezi, SunBird, Lack of Sleep), 19.00–20.45:  
Csillagösvény, 21.00–22.45:  Ossián, 23.00– 
24.00:  Amatôr zenekarok fellépése (Soulvawe, 
Fountain), 00.00–pirkadatig: Duki rock bulija

Nevezés a versenyekre:
• A nevezési lap kitöltésével postai úton el-

küldve: Illés László Körmend, Kossuth 4. 9900
• A nevezési lap kitöltésével elküldve: 

illesla@t-online.hu
•  Telefonon egyeztetve: Illés László: 30/9 

973 937; Jáger Árpád: 20/388 48 28; Liziczai 
Zsolt: 70/948 78 47; Mihály Katalin: 70/277 42 
29; Unger Szabolcs: 30/560 34 09
Jegyelôvétel: A fenti elérhetôségeken túl

• Jáger Árpád: 20/388 48 28; Jenei Galéria, 
Szombathely, Bürü utca 1.; Kónya Kávéház; 
Liziczai Zsolt: 70/948 78 47; Mihály Katalin: 
70/277 42 29; Unger Szabolcs: 30/560 34 09; 
Spárta Kávézó Körmend.

Red Devils Szurkolói Egyesület programja
Kedves Körmend-Szurkolók! 
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39. éve, minden május végén megele-
venedik a májusfa-kitáncolás hagyo-
mánya a Batthyány-kastélyban, idén 
sem volt ez másképp… Vagy valami 
mégis változott?

Bizony, sok víz lefolyt már a Rá-
bán azóta, hogy 39 évvel ezelôtt 
elôször hirdetett hivatalosan 
mûsort az akkori néptáncosok 
körmendi magja. S már annak is 
17. éve, hogy elôször koreográ-
fiai versenyre hívta a megye, s a 
környék csoportjait Lajtha Lász-
ló neve alatt a Béri Balogh Ádám 
Táncegyüttes.

Annak se tudni már az ide-
jét, hogy a városi rendeletek 
sorában szereplô körmendi 
rendezvények közé mikor ke-
rült be a májusfa-kitáncolás, 
de Körmenden ez bizony így van: a vá-
ros elrendelte, a Kulturális Központ fe-
delet adott hozzá, a Béri Balogh Ádám 

Táncegyüttes Közhasznú Kulturális Egye-
sület pedig megrendezi évrôl évre ezt a 
szép, hagyományôrzô programot.

Sok száz néptáncost nevelt ki már azóta a 
tánccsoport, megtanítva a gyerekeket visel-

kedésre, emberségre, hagyománytisztelet-
re, a programon pedig nem is tudjuk, hány 
ezren vettek részt szereplôként, nézôként. 

Nagyot változott a világ. A zenészek már 
nem csupán örömbôl, hanem gázsiért kí-
sérik a táncosokat, versenyre ott jelentkez-
nek, ahol pénzdíj is van, és amikor szín-
padra mennek a táncosok, egy-egy egye-

sület vezetôje már nem csupán 
örömtáncot lát, hanem milliós 
nagyságrendre rúgó értékû vi-
seleteket, amelyeknek pótlá-
sa, óvása emberfeletti feladat 
néha, munkaórákat, amelyek a 
betanulásban vannak, gondo-
kat, melyeket lehetetlenség a 
próbatermekben hagyni.

Az idei Lajtha László Kore-
ográfiaversenyen jóval keve-
sebb csoport szerepelt a szo-
kásosnál, este, a kastély udva-
rán mégis igazi örömtáncot lát-
tunk. Mert van, ami állandó. 
A májusfa-kitáncolás varázsa. 

Csak remélni merem, hogy a varázs, s az 
ebbe vetett hit elég a megmaradáshoz. 
Hisz másunk sincs…        Vörös Éva

Májusfa-kitáncolás
Igazi örömtánc a kastély udvarán

Immár hagyomány, hogy május vagy 
június hónapban összejönnek a ka-
tolikus egyházmegye családjai, hogy 
közösen, jó hangulatban eltöltsenek 
egy napot. Az idén május 29-én a kör-
mendi Szent Erzsébet plébánia adott 
otthont az egyházmegyei családi ma-
jálisnak.

A katolikus családi majálison az egyház-
megye különbözô településeirôl érkez-
ve több mint négyszázan vettek részt. A 
reggeli esôt gyönyörû napsütéses idô vál-
totta fel. A 9 órai regisztráció után szent-
mise kezdôdött 10 órakor, melyet a helyi 
és a vendég lelkipásztorok mutattak be. 
Miszori Zoltán atya szentbeszéde után 
Orosz István görög katolikus parókus és 
felesége tanúságtétele következett csa-
ládról, hitrôl, gyerekekrôl. Ezalatt a gyer-
mekek korosztályos foglalkozásokon ve-
hettek részt. Kárnicsné Kati, Szôkéné 
Teri, Bôszéné Tündi, Kiskósné Tündi, 
Bognárné Livi és Kôháziné Anikó óvónôk 
a bölcsôdésekkel és az óvodásokkal foglal-
koztak, körmendi fiatalok voltak a segítôik 
a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
Dienes Utcai Tagóvodájában. Az alsós ál-
talános iskolások a plébánia közösségi há-
zában foglalatoskodtak Krizmanics Marika 
tanítónô vezetésével. Az ökumené szelle-
mében evangélikus részrôl Szolga Tôkés 
Judit és Baloghné Melinda is segítette a 
foglalkozások lebonyolítását. A felsôs di-

ákok a hittanteremben Császár István és 
Fekete Szabolcs Benedek atyától hallhat-
tak érdekes tudnivalókat Brenner János-
ról és dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról. 
A középiskolásoknak Köbliné Tóth Erzsé-
bet tartott sportfoglalkozást az EGIS Rá-
ba-parti üdülôjében. A Halászcsárda pro-
fin teljesítô dolgozóinak köszönhetôen 
a résztvevôk másfél óra alatt mind elfo-
gyaszthatták a finom ebédet. Délután 2-kor 
fakultatív programok kezdôdtek, családi 
akadályverseny indult 8 tízfôs csapattal a 
helyi ifjúsági csoport szervezésében. Ez-
alatt Szájer József biztosított hintós város-
nézésre lehetôséget. A plébánia udvarán 
egy sátrat is felállítottak a magyarnádaljai 
és a kemestaródfai hívek jóvoltából. A sá-
torban baráti beszélgetések zajlottak. Fél 
három után dr. Gyürki László pápai prelá-
tus, nyugdíjas plébános elôadása követke-
zett a templomban a Szegények Orvosáról. 
Ezután a templomi oratóriumot és a kas-
télykápolnát lehetett megtekinteni. A bér-
málások miatt dr. Veres András megyés-
püspök csak rövid idôre látogathatta meg 
a rendezvényt. Fél ötkor az eredményhir-
detés és Bodorkós Imre atya vezetésével 
a záróima következett. Egész nap a plébá-
niai Karitász Csoport gondoskodott a sü-
temények, kávék üdítôk felszolgálásáról. 

A nap sikeréért rengeteg körmendi ka-
tolikus munkálkodott, a megrendezést Né-
meth Zoltán helyi plébános tette lehetôvé 
és segítségével támogatta.    CsT 

Hívek fogtak össze egy szép napért
Katolikus családi majális

A beavatottak tudták csak – s ebbe minden 
plakátot olvasó beletartozott –, hogy 20 órakor 
miért csappant meg hirtelen a kastély udvarán a 
tömeg. A Városi Fúvószenekar Egyesület ugyan-
is ekkor kezdte a koncertjét, izgalmas vállalko-
zásként a kastély északi, máskor elzárt udvará-
ban. A koncert ezért is kapta a „Titkoskerti dal-
lamok” címet. A siker itt is osztatlan volt, ahogy 
a 21 órakor kezdôdô „Tejbegríz, avagy Travolta 
is beájulna” címû musical összeállításon, amit 
a KASZT stúdiósai adtak elô. Jóna Andrea és 
Merklin Anita a gyerekekkel közösen évrôl évre 
fantasztikus dolgokat hoznak össze, látszik, iga-
zi csapatmunka, szívbôl jövô lelkesedés hajtja 
a gyerekeket, s az ôket segítô felnôtteket is!

A nap zárása idén másodszor a „Boszor-
kány-portya” volt, melynek állomásai érintették 
a Várkertet, a Rába-partot, s a város több pont-
ját, köztük a MJUS-t is. Az akadályok teljesítésé-
hez pedig kellett ugyan ész, erô, leleményes-
ség is, de legfôképpen játékos kedv. A felada-
tokat adó boszorkányok, s a csapatok hajnal-
ban értek vissza a kastélyba… Kis üröm volt az 
örömben, hogy 1-2 csapat autóval könnyített a 
játékon, arra hivatkozva, hogy nem volt kikö-
tés a gyalogos terepjárás. Nos, a világ ma úgy 
mûködik, hogy a betûk után megyünk, a játék 
szervezôi azonban makacsul ragaszkodnak ah-
hoz, hogy a másikkal szembeni becsületesség 
sokkal fontosabb. Igaz, csak szóban mondtuk 
el, hogy a MJUS-hoz autó viszi ki a versenyzôket, 
a többi állomás gyalogosan megközelítendô, 
a 10 éves gyerekekkel, családokkal szemben 
mégiscsak az volt a korrekt, ha a huncut au-
tósokat pontvesztéssel sújtottuk. Hajnali 4-kor 
zártuk a napot, a Rábán aluliak csapata volt 
a gyôztes… igazán tartalmas, szórakoztató, s 
nagy létszámú közönséget megmozgató prog-
ramok után édes volt a hajnali pihenés.    V.É.

Folytatás a 3. oldalról
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Körmend Város Önkormányzata sike-
resen pályázott a tÁMOp-3.1.4/08/2. 
– 2009. 0107. Kompetencia alapú okta-
tás, egyenlô hozzáférés – Innovatív in-
tézményekben elnevezésû pályázaton 
a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
és pedagógiai Szakszolgálat, valamint a 
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény kom-
petencia alapú oktatásának fejleszté-
sére. A projekt a regionális 
operatív programok kereté-
ben megvalósuló infrastruk-
turális fejlesztéseket össze-
kapcsolja a szükséges szak-
mai, tartalmi és módszertani 
fejlesztésekkel, annak érde-
kében, hogy azok egymás ha-
tásait erôsítve, komplex mó-
don járuljanak hozzá az okta-
tás minôségének javításához. 

 
Az intézmény nevelô tes-

tü lete a szakmai megújulás, 
minôségi munka elkötelezett-
sége miatt tudatosan vállal-
ta be a kompetencia alapú 
programcsomag bevezeté-
sét – tudtuk meg Rózsás Ágo-
ta intézményvezetôtôl. 2009. június 1-tôl a 
megvalósításban 11 óvodapedagógus és 
jelenleg 101 óvodásgyermek vesz részt. A 
2009. augusztus 28-i projektindító napon 
az egész nevelôtestület Farkas Tiborné 
projektmenedzser és dr. Padányi Zsoltné 
intézményi folyamat-tanácsadó tájékozta-
tójával ismerkedett a kompetencia pályá-
zat feladataival. A munka a kompetencia 
alapú oktatás módszertanának és eszkö-
zeinek széleskörû elterjesztését célozza, 
a pedagógusok módszertani kultúrájának 

korszerûsítését, a képességek és kulcskom-
petenciák egyénre szabott fejlesztését és 
megerôsítését, valamint az egyenlô hozzá-
férés és esélyegyenlôség szempontjainak 
érvényesítését tûzi ki célul.

A fejlesztési program megvalósítását 
szaktanácsadók segítik: projektmenedzser, 
intézményi folyamat-tanácsadó, IKT men-
tor, szakmai mentor. A kompetencia alapú 
programcsomag bevezetését team munká-

ban végzik az óvodapedagógusok: az intéz-
ményvezetés, a bevezetô óvónôk, a szak-
mai vezetôk heti rendszerességgel egyez-
tetik a feladatokat, terveket. 

A témaheteket a négy ôselem: levegô – 
tûz – víz - föld modulokból vették át a négy 
bevezetô csoportban. Saját innovációként, a 
módszertani kultúra fejlesztése érdekében 
a központi óvodában a szüret témahét, a 
tagóvodában a család témahét és az advent 
projekt a családok nagyarányú, lelkes be-
vonásával valósult meg. Ez idô tájt zajlik az 

egészségnevelési hetek projekt feldolgozá-
sa a bartóki óvodában. Még szorosabbá vált 
a család és az óvoda kapcsolata, a szülôk fo-
lyamatosan érdeklôdnek a napi tevékenysé-
gek, programok iránt, szívesen részt vesznek 
a gyûjtô mun kában, témahetek megvalósítá-
sában. Lelkesen fogadták, (az óvodai honla-
pokon is) nyomon követhetik a témahetek 
tevékenységeit, hogy gyermekük több oldal-
ról, komplex módon kap fejlesztést. Mindkét 

telephelyen bemutató foglalko-
zásokra is sor került, melyek-
re a kistérségi óvodákból szép 
számmal vettek részt meghí-
vott óvodapedagógusok, ahol 
lehetôség nyílt tapasztalatcse-
rére, konzultálásra. A Városi 
TV felvételének köszönhetôen 
szélesebb nyilvánosságot ka-
pott az, ahogy az óvodásgyer-
mekek a játék során, cselek-
véses, tapasztalati úton szer-
zik meg az ismereteket, mind-
ezt egyéni szükségleteikhez, 
életkori és egyéni sajátossá-
gaikhoz, fejlôdési ütemükhöz 
igazítva. A közeljövôben kerül 
sor „jó gyakorlat” átvételére, a 
programban résztvevô óvoda-

pedagógusok bevonásával. Közben folyama-
tosan továbbképzéseken fejlesztik tudásukat.

A gyerekek és a bevezetô pedagógu-
sok érdeklôdéssel, kíváncsian fordulnak az 
újszerû témák, programok, technikák felé. 
Könnyebbség, hogy a kompetencia program-
csomag nem áll távol az eddigi óvodai neve-
lési gyakorlattól, a már meglevô értékekre, 
hagyományokra építhetô. Az egymástól való 
tanulás, valamint a team munka elôtérbe ke-
rül. Jó közösségformáló erô a csoportmun-
ka, az összedolgozás, a siker.  B.M. 

Kompetencia alapú nevelés 
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatban

Ovis gyereknap 
A Mátyás király utcai Óvoda május végi gyermeknapi rendezvényén az egyik cso-

port által elôadott mesejáték és a Körmendi Kutyasport Centrum – Kántor és Csupati 
Kutyaiskola bemutatója szórakoztatta az ovisokat, utána pedig kézmûves foglakozá-
sokon ügyeskedtek: készültek papírsárkányok, pillangók, katicabogarak, tésztaláncok 
és ceruzatartók. Az óriás kirakójáték darabjai is gyorsan helyükre kerültek.  m



99

Ahogy azt elôzô számunkban beharan-
goztuk, június 8-án a Körmendi Kultu-
rális Központ és a Körmendi Kulturá-
lis Mûhely szervezésében került meg-
rendezésre Szkladányi Annamária és 
Balaskó péter festômûvészek közös 
kiállítására a Városi Kiállítóteremben, 
majd a megnyitót követôen rendkívül 
érdekes, gondolatébresztô beszélge-
tésre került sor lányi Andrással, akit 
túlzás nélkül az egyik legna-
gyobb magyar élô közgondol-
kodónak nevezhetünk.

A kérdezô ezen az estén is dr. 
Nagy Zoltán és Szabó Ferenc volt, 
a témák között pedig nem csupán 
a jelenlegi magyar közállapotokról 
hallottunk érdekes véleményt Lá-
nyi Andrástól, de az ôrségi kuta-
tások eredményei kapcsán a két 
kérdezô történelmi magyarázata is 
sok mindenre rávilágított, így pél-
dául az Ôrségben élôk bizalmat-
lanságának gyökereire is…

A beszélgetés egyik fô irányvo-
nalát az Élôlánc Mozgalom, illetve annak 
2010-es vitairata adta, és természetesen 
megkerülhetetlen volt az „élôláncosok” Só-
lyom László újraválasztásáért indított kam-
pánya is. Lányi András kifejtette, hogy lénye-
gében nem az adott személyrôl szól ez a 
kampány, hanem arról az elvrôl, hogy bizo-
nyos feladatokra politikusok kapnak meg-
bízatást a választóktól, tehát nem saját el-
képzeléseik, hanem a választói akarat meg-
valósítására születnek bizonyos közegek, 
mint például a parlamenti testületek, ön-
kormányzati képviselôtestületek. Ugyanak-
kor vannak bizonyos szakmai, politika felett 
álló posztok, amelyeket tudatosan, és na-

gyon határozottan el kell különíteni a poli-
tikától. Ilyen a köztársasági elnöki poszt, az 
Alkotmánybíróság, s még sorolhatnánk. Te-
hát Sólyom László újraválasztása nem azért 
támogatandó az Élôlánc Mozgalom állás-
pontja szerint, mert a személy maga szim-
patikus, hanem mert ezt a fajta jogtisztasá-
got képviseli, építi, s ezt az építési folyama-
tot nem volna szerencsés most félbeszakí-
tani, pláne a választások évében. 

Manapság, amikor a politika pártpolitikát 
jelent sajnos többnyire, nagyon fontos né-
zet az, amit Lányi András képvisel, misze-
rint az ember véleményének kinyilvánítása 
nem csupán jog a demokráciában, de kö-
telesség is. A közéletben szerepet kell vál-
lalnia azoknak, akik tenni tudnak és akar-
nak azért, hogy az ország kijusson abból a 
zsákutcából, amibe az elmúlt húsz évben 
rendszerváltás címén kerültünk, ez pedig 
csak úgy lehetséges, hogy a megélheté-
si politikusokat lecserélje a választójoggal 
rendelkezô polgárság olyanokra, akik tudás-
sal, felelôsséggel és tenni akarással felvál-
lalják a feladatot. Az elmúlt évtizedekben 

kialakult az a nézet, miszerint politikusnak 
állni emberi, szakmai tisztátalanságot je-
lent. Ezt csakis hiteles személyiségek hite-
les munkája cáfolhatja, és kell is ez a cá-
folat, különben tovább folyik a herdálás, 
a rombolás, ami sehol, senkinek nem jó, 
sem az Ôrségben, sem Budapesten, sem 
az Alföldön!

A vidékfejlesztés fontosságát is hangsú-
lyozta az elôadó, azt, hogy a törvényeket 

gazdabaráttá kell tenni, mert 
a jelenlegi viszonyok között az 
öngondoskodásra nem hogy 
kisvárosi, de még falusi viszo-
nyok között sincs lehetôség, 
amire példaként az ôrségi élel-
miszerboltok budapesti piac-
ról származó zöldségeit hoz-
ta fel… S lássuk be, ehhez ha-
sonló példát milliót tudunk so-
rolni saját környezetünkben 
is. A vidékfejlesztés kapcsán 
természetesen országgyûlési 
képviselônk, V. Németh Zsolt 
államtitkári kinevezése is szó-
ba került, s Lányi András szava-

iból tulajdonképpen visszaköszönt az a vé-
lemény a vidékfejlesztéssel kapcsolatban, 
amit a képviselô úr a választások után vele 
készített riportokban megfogalmazott, töb-
bek között lapunknak is.

Ország, vidék, Ôrség, közállapotok… 
Egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Lá-
nyi András és az Élôlánchoz csatlakozot-
tak látják ezt, éppen ezért nem csupán fel-
hívják a problémákra a figyelmet, hanem 
megoldásokat, alternatívákat is kínálnak 
azokra. Tetteket sürgetnek, s az itt élôk jó 
ügyek érdekében felszabadítható energi-
áira apellálnak. Az Önére is, kedves olva-
só…Mindannyiunkéra!        Vörös Éva

Tiszta gondolatok a „Kaszinóban” 
A véleménynyilvánítás nem csupán jog, de kötelesség is a demokráciában

A pályaválasztást befolyásoló és 
segítô programként kisinas tábort 
szervezett a Rázsó Imre Szakkö-
zépiskola és Szakiskola a kistérség 
hetedik osztályos tanulói számára 
június 15. és 17. között.

A három napos intenzív programon 
a környezô települések közel 50, a 
jövô tanévtôl pályaválasztás elôtt álló 
diákja vett részt. A középiskolai szak-
képzés gyakorlati területeibe kóstol-
hattak bele, ami az elmúlt idôszakban 
jelentôsen megváltozott, amelyrôl a szülôk 
is kevés információval rendelkeznek. Az in-
tézmény szakoktatói Kozorics István gya-
korlati oktatásvezetô irányításával igye-

keztek pályatükröt adni a gyerekeknek. 
A résztvevôk az ügyintézô és eladó, a 
mezôgazdasági gépész és autószerelô, 
valamint a faipari (asztalos, kárpitos) szak-
mák tartalmába nyerhettek betekintést. 

Megismerték a tanmûhelyi munkát, az 
egyszerû szerszámhasználatot elsajá-
títva kisebb munkadarabokat (lábzsá-
moly, ágfûrész, tolltartó) készítettek. 

Szakmai kiránduláson jártak az ADA, 
EGIS, TESCO, Szakály Faipari Kft. és a 
kenyérgyár üzemeiben, az Ôrségben 
pedig a sajtkészítés házi technológiá-
jával ismerkedtek meg. A forgószínpad-
szerûen zajló szakmai kedvcsinálóhoz 
jutalmakért zajló diákprogramok társul-
tak: sportversenyek az idôsebb diákok-
kal és autós rodeó a nagy gépekkel.

A diákokat szüleikkel együtt visszavár-
ják az ôszi nyílt napra, addig pedig tanul-
mányozhatják otthon a programról ka-
pott CD-t.    TM

Kisinas tábor a Rázsóban
Kedvcsináló a szakmákhoz
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Mûvész  barát ság
A világ 60 évesen 

Június 3-án nyílt meg Balogh Ist-
ván péter festômûvész és leclerc 
Szelényi Ulrik szobrászmûvész 
közös kiállítása a Sala terrena 
galériában. A megnyitón Sülyi 
péter szövegíró, az ôrség egyik 
nagy felfedezôje és mentora 
mondott megnyitó beszédet.

A zuhogó esô sem vette el az 
érdeklôdôk kedvét, szép számú ven-
dég érkezett a pompás kiállítótérben 
elhelyezett mûvek szemlézésére. 
Nem volt ez véletlen, hiszen Leclerc 
Szelényi Ulrik nevéhez fûzôdik a 
Márokföldi Fesztivál, ahol éppen több 
tucatnyi képzômûvész (alkotó) tábo-
rozik, akik átjöttek Körmendre, s bi-
zony a zömét ôk tették ki a megnyi-
tó közönségének. Sülyi Péter sajá-
tos megközelítéssel vezette fel a ki-
állítást. Utalt arra, hogy a bemutatko-
zó alkotók és ô is 60 éves, s ez ele-
ve egyfajta életszemléletet, megta-
pasztalást jelent az életkor okán. Régi 
emlékek tolultak fel, amihez hozzá-
járult Zsoldos Báró Zoltán kiváló ko-
bozjátéka is. 

Balogh István Pétert szinte szük-
ségtelen bemutatni, sokan ismerik ôt 
errefelé. Több kiállítása volt már Kör-
menden és környékén a veleméri al-
kotóházában dolgozó mûvésznek. 
Expresszív, néhol szürrealista je-
gyeket viselô munkái megannyi 
gondolatébresztô képek. Valóság és 
az álomszerû, meseszerû járja sajá-
tos lepke-táncát a farostlemezeken 
és a vásznakon. 

Leclerc Szelényi Ulrik Németor-
szágban született magyar emigráns 
szülôk gyermekeként. Magyar-né-
met mûvész, akinek identitását meg-
határozta németországi nevelteté-
se, de magyar gyökereit mindvégig 
megtartotta. Francia feleségével ha-
zaköltözött egy zalai kis faluba, ahol 
ma már fôként szobrászként tevé-
kenykedik. Töredék vasdarabok-
ból összehegesztett éles-hegyes-
groteszk szobraiban sûrített létdrá-
mákat jelenít meg. S valóban: vasvil-
la, metszôolló, motorkerékpár-üzem-
anyagtartály és egyéb vaskacatokból 
(a MÉH-telepekrôl?) készültek a szob-
rok, azaz keltek új életre az egyko-
ron más funkcióval bíró fémtárgyak, 
alkatrészek. Érdekesek, maiak. A kö-
zös kiállítást június 27-ig tekinthetik 
meg az érdeklôdôk.        Kéki

Körmenden, a csodálatos környezet-
ben elhelyezkedô Rába park Szabadidô 
Centrum adottságait kihasználva 
olyan 3 napos fesztivál szervezôdik 
a Körmendi If-
júsági Önkor-
mányzat, az Al-
ternatív Diák 
Idôtöltô Klub, 
valamint a Kör-
mendi Kultu-
rális Központ 
segítségével, 
amely a fiata-
lok és aktívko-
rúak igényeit 
is egyaránt ki-
elégíti.

A körmendi 
Rába parkban jú-
lius 22-én indul a 
Borsodi AlteRába 
Fesztivál és Motoros Találkozó. A  fesztivál 
azokat a mai kedvelt alternatív és rock ze-
nekarokat vonultatja fel, akik az élôzene 
igényességét és kultúráját hivatottak ápol-
ni, illetve népszerûségük töretlen, vagy ép-
pen feltörekvô stádiumban vannak. A prog-
ramba került néhány kedvelt rock zenekar 
is, mivel a Vasparipa Egylet csatlakozott a 
rendezvényhez.  A fesztivál elsôdleges cél-

ja a város, kistérsége, a megye, régió fia-
taljainak szórakoztatása kulturált környe-
zetben, minôségi programokkal, kiszolgá-
lással. A háromnapos rendezvényen fellép 

a 30Y, a Quimby, 
a Vad Fruttik, a 
Kiscsillag, az Irie 
Maffia, az Anima 
Sound System, 
a Depresszio, a 
Lord, az Ocho 
Macho, és még 
sokan mások.

A szervezôk ki-
emelten fontos-
nak tartják, hogy 
a pénztárcákhoz 
igazítva és még-
is minôségi szó-
rakozást nyújtsa-
nak. Így a három-
napos rendez-
vény bérlete ala-

csonyabb áron vásárolható meg, mint más 
fesztiválok napi jegye. Még július 15-ig le-
het kedvezményesen hozzájutni a Borso-
di AlteRába Fesztivál és Motoros Találko-
zó bérleteihez. A fôvárosban már elkel-
tek a jegyek.

A fesztiváltól az alábbi honlapon lehet 
tájékozódni: 

http://www.alterabafesztival.hu 

AlteRába Fesztivál 
Új program a Rába-parton

Ezen a héten zajlik Szombathelyen a 
lamantin Jazz Fesztivál és a hozzá tar-
tozó improvizációs tábor. 

Mára az ország egyik 
legfontosabb jazz-
eseménysorozatává 
nôtte ki magát a 
11. éve megren-
dezett Lamantin 
Jazz Fesztivál, 
ahol a mûfaj ha-
zai és nemzet-
közi  é lvo nala 
mutatko zik be. 
Idén itt lesz töb-
bek közt  Benny 
Gol son, a világ egyik 
leg jelentôsebb szaxo-
fonosa, az Ozone SM Trio 
Franciaországból és egy nagyon 
jó gospelcsapat Amerikából, a Johnny 
Thompson Singers. 

A táborban – melynek tanárai a magyar 
jazzélet vezetô személyiségei – több mint 
120 fiatal csiszolja improvizációs készségét. 
Érdekesség, hogy az elsô napon a tábor ta-

nári kara ad koncertet, utolsó nap – június 
26-án – pedig az improvizációs tábor diákjai 

zenélnek a fôtéri jazzsátorban.
A fesztiválon mûködik egy 

klub is, ahol általában 
minden éjszaka jam 

session alakul ki, a 
vendég muzsiku-

sok improvizál-
nak, örömzenél-
nek.

T í m á r  P é -
ter, a fesztivált 
szervezô egye-

sület elnöke sze-
r int „a 2010-es 

Lamantin fesztivált 
nevezhetjük az ország 

egyik legjelentôsebb jazz-
fesztiváljának, egyrészt a hosz-

szúsága, másrészt a színvonala miatt. 
Mindennap európai vagy világsztárokkal ta-
lálkozhat a közönség, illetve a magyar jazz 
legjobbjai is szerepelnek a programban.”

Mára tehát jelentôs kulturális szereppel bír 
a régióban e fesztivál, melyet fôként a me-
gye jazzszeretô közönsége látogat.    sa

Újra Lamantin Jazz Fesztivál
Improvizációs tábor és világhírû zenészek koncertjei
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Martin jól 
teljesít
Lehet körmendi Klampárunk? 

Nagy Martin asztaliteniszezô az or-
szágos újonc csapatbajnokságon 
bronzérmet szerzett. A 12 éves fiú 
a Kölcsey Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény ötödikes tanulója. Az aszta-
liteniszben jelenleg az országos 
újonc ranglistán a 15. helyen áll, 
saját korosztályában 8. helyezett. 

Nagy Martin egyéni eredményeinek 
eléréséhez hozzájárult kitartó, szorgal-
mas, mindennapi edzésmunkája. A 
sport mellett a tanulásban is jeleskedik, 
jó tanuló, pl. a  Zrínyi Ilona matemati-
ka versenyen megyei 12. helyet ért el.

Martin a vasi megyeszékhely sport-
iskolai csapatának tagja, edzôje Vaida 
Florin. Úgy indultak Budapestre, az 
újonc csapatbajnokságra, hogy már 
egy bronzéremmel is elégedettek 
lennének. A sportiskolát Szabó Kris-
tóf, Nagy Martin, Ihász Máté, valamint 
Ambrus Jonatán képviselte. A ranglis-
ta helyezések alapján ôket a második 
helyen emelte ki a versenybíróság, 
így csak a legjobb nyolc között kel-
lett bekapcsolódniuk a küzdelembe. 
Már a negyeddöntô sem ígérkezett 
könnyûnek, alaposan meg kellett küz-
deniük a MALÉV SC újoncaival, de 4:1-re 
gyôztek. A harmadik helyezés már a 
zsebükben volt, de a sorsolás szeszé-
lye nem adta meg a lehetôséget az 

elôbbre lépéshez. A Nyírbátor ASE lé-
nyegesen jobb játékerôt képvisel Mar-
tinék csapatánál. A megszerzett bronz-
éremmel, ami reális helyezésnek szá-
mít, mind a játékosok, mind a szülôk 
és az edzô is elégedett volt. Martin az 
Országos Diák Olimpián és a Serdülô 
Diák Olimpián is kiegyensúlyozott, bra-
vúrosan jó teljesítményt nyújtott. Ha to-
vábbra is így fejlôdik, lehet, hogy rövi-
desen lesz egy körmendi származású 
Jónyerünk, Klampárunk. 

Gratulálunk az eddigi sikerekhez!  
       Kéki 

A Kölcsey általános iskola „Modern világ, 
modern ember” szakkörösei a vakációt ki-
rándulással kezdték. 

A Vas Népe szerkesztôségében az újság-
írói szakmával ismerkedtünk, megtekintet-
tük a sok helyiséget és a tördelôszobát. Az-

tán a Smidt Múzeum felé vettük az irányt. A 
kiállítás anyaga az alapító fôorvos, Smidt La-
jos magángyûjteménye: rengeteg régiség 
és fegyver, érmék, órák, üvegtárgyak, régé-
szeti leletek. Különösen tetszettek a magyar 
hírességek lemásolható aláírásai, a kihúz-
ható fiókok, tapintható és interaktív tárgyak 
és a múzeum kertjében álló villamos. Majd 
Keppel Miklós fényképész adott fotózási tip-

peket: a portré készítésétôl az épületek fo-
tózásán át a víz helyes fényképezéséig sok 
mindent megtanultunk. A tanulságos séta 
végén egy csoportképet készített rólunk a 
szökôkúttal a háttérben. A Mesebolt báb-
színházban Császár Erika alapítótag vezetett 

be a bábozás rejtelmeibe, amit ki is próbál-
tunk. Elmentünk a költôóriás, Weöres Sán-
dor szobrához. Végül a NyME-en Fûzfa Ba-
lázs tanár úr új irodalom tankönyveit közre-
adva a tankönyvírásról beszélt. Köszönjük 
Eredics Éva és Mosonyi Mária tanárnôknek 
a tartalmas napot.

Baksai Dániel, Csihar Dániel 
6/b

Postánkból

2010 május 21-tôl május 24-ig, a pünkös-
di szünetben immár harmadik alkalommal 
szerepelt csapatunk a kalocsai Pünkösd ku-
pán. Az idei kiírásban nem kedvezett ne-
künk, hisz a korosztály 95-96-os születésûek 
között volt meghirdetve, és a mi csapatunk 
döntô többsége 96-os.

Az elsô játéknapon a késôbbi döntôs Deb-
recen csapata ellen 19:16-os vereséget szen-
vedett a csapat. 9:9-es félidô után meglépett 
az ellenfél és hiába küzdöttünk nem tudtunk 
már felzárkózni. A délutáni mérkôzésen a 
Metalac Kraljevo ellen játszottunk. A dina-
mikus, gyors iramú kézilabdát játszó csapat 
7:0-s rohammal kezdett. A félidô 9:3 volt. A 
második félidôben pedig megváltozott a játék 
képe 12:12-re hoztuk fel a mérkôzést. Ekkor a 
játékvezetôk nem adtak meg egy két perces 
figyelmeztetést az ellenfélnek szabálytalan 
csere miatt, mi viszont kaptunk egy ember-
hátrányt, itt meglépett az ellenfél és 21:19-re 
megnyerte a mérkôzést. Azért fájó ez a két 
vereség, mert kicsit nagyobb koncentráció 
esetén jobb eredményt is elérhettünk volna. 

A második játéknap elsô ellenfele a Cse-
pel gárdája volt, akik elôzô nap legyôzték 
a Debrecent. Nagyon rosszul játszottunk, 
mint védekezésben, mint támadásban so-
kat hibáztunk. Így 17:11-es vereséget szen-
vedtünk, és csoport negyedikként zártuk. 
Keresztbejátszásnál a Solymár csapatát kap-
tuk ellenfélül. A rendkívül szimpatikus ellen-
fél ellen 8:5-re vezettünk a félidôben. Az-
tán jobban kidomborodott a különbség és 
10 góllal 25:15-re nyertük meg a mérkôzést, 
így a 13. helyért játszhattunk.  

Az utolsó játéknapon a Pécsvárad csapa-
ta ellen játszottunk. Az ellenfél csapatában 
nagyon sok ügyes lány játszott nagyon jól 
mûködtek csapatként. Mi pedig nagyon álmo-
san játszottunk, nem tudtunk felpörögni és ve-
reséget szenvedtünk és 14. helyen végeztünk.

A csapat tagjai: Huszár Csenge, Jászbe-
rényi Dóra, Pataki Kata, Vincze Virág, Ber-
tai Anett, Bokor Kinga, Bouti Fruzsina, Cser 
Kitti, Kovács Dóra, Tóth Fanni.

Edzô: Kiskós Kitti.
Bokor Gábor

2010-ben is Kalocsán jártunk

A „Modern ember, modern világ” 
Szombathelyen

Ambrus Jonatán, Nagy Martin, Vaida Florin 
(edzô), Szabó Kristóf, Ihász Máté 
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U19-es focisták
Reménytkeltô szezont zártak 

Ifjabb Nagy Sándor három éve hagy-
ta abba az aktív futballozást, akkor 
kezdte el az utánpótlás nevelést 
Körmenden. Az U19-es csapatával 
negyedikek lettek az NB III-as baj-
nokságban. Huszáros hajrával, hét 
gyôzelemmel zárták a szezont. Az 
egykori kapussal beszélgettünk. 

– Ez az elsô utánpótlás csapat, akik-
kel kezdtem – értékelt „Satya”. Tavaly 
a megyei elsô osztályban harmadikak 
lettünk, ebben az évben egy osztály-
lyal feljebb, az elôkelô negyedik hely-
re értünk. A srácok szerencsére olya-
nok, hogy szeretnek sportolni, edze-
ni, játszani. Hiszek abban, s szerin-
tem ez a csapatsport lényege, hogy a 
játékosok közösséggé formálódjanak, 
ezért nem is szeretnék külön senkit ki-
emelni, ellenben a csapat szép mun-
káját tudom dicsérni. A játékosok: Far-
kas Marci, Nagy Balázs, Sáli Károly, 
Nagy Milán, Tóth Gábor, Takó Roland, 
Takács Ádám, Takács Máté, Albert Ba-
lázs, Berbás Beni, Horváth Ricsi, Vass 
Dani, Nagy Patrik, Balogh Ádám, Bandó 
András, Fenyvesi Miki, Rétczeg Gergô, 
Seres László, Horváth Frici, mindannyi-
an becsülettel kivették a részüket a 
sikerbôl. Pozitívum az is, hogy ebben 
az évben már öt játékost tudtunk adni 
a felnôtt csapatnak. Néhány évtizede 
Körmendet legendás nevelô egyesület-
ként tartották számon, sok jó focistát 
adtunk például az NBI-be, gondoljunk 
csak Bognárra, Kerekire, Galántaira. 

Abban, hogy idáig eljuthattunk 
jelentôs szerepük van a szülôknek, 
köszönet jár érte nekik, csakúgy, mint 
a vezetôinknek: Tóth Dezsônek, id. 
Nagy Sándornak, azaz édesapámnak, 
és Tóth Szabolcsnak. Jelenleg 120 
gyer mekkel dolgozunk, s az a szán-
dé kunk, hogy 2-3 éven belül szinte 
csak körmendi, saját nevelésû játé-
kosok alkossák a Körmendi FC-t. El-
gondolkodtató, hogy néha az után-
pótlás meccseinkre több nézô látoga-
tott ki, mint a nagy csapatéra, ebbôl is 
leszûrhetô, hogy mennyire számít a 
helybeli kötôdés.       Kéki

Utolsó lapszámunk megjelenését 
követôen dôlt el, hogy a MJUS Fortress 
kosárlabda csapata harmadik helyen 
végzett a 2009/2010-es bajnoki szezon-
ban. Noha hajszálon múlt a döntôbe ju-
tás, a bronzérem is szépen csillog. Ez a 
véleménye Sabáli Balázs vezetôedzônek 
is, akitôl rövid összegzést kértünk.

– A nehezen indult bajnokságban igazán 
tavaszra érett össze a csapat. Az alapszakasz 
harmadik helye már mindenképpen pozití-
vum. Meg is jött az étvágy, hogy ráhajtunk a 
bajnoki címre, de meghatározó játékosaink 
sérülése közbeszólt. Biztos vagyok benne, ha 
Scott, Thomas, Booker és Németh Isti nem 
sérül meg, akkor elôrébb is végezhettünk 
volna. Nagyon nagy szó, hogy így is sikerült 
a harmadik hely elérése, az egyik bajnokas-
piráns, a Szolnok legyôzésével. Éppen ezért 
nem vagyok csalódott, sikeres volt a szerep-
lésünk az idei szezonban, reálisnak tartom 

az eredményt. Az alapcélunkat, azaz a nyolc 
közé jutást teljes mértékben teljesítettük. 

– Mit hoz a jövô?
– Augusztus 16-val kezdjük az ala-

pozást, addigra szeretnénk összeállíta-
ni a lehetô legideálisabb játékoskeretet. 
Megkezdôdött a keret összeállítása, Tóth 
és Kutasi távozik a több játéklehetôség re-

ményében. Úgy érzem, 
korrekt ajánlatot kap-
tak, de Dávid és Ruják 
érkezésével végül úgy 
döntöttek, hogy más-
hol folytatják. Ezzel meg 
is változott az eredeti 
koncepciónk. Németh 
Isti gyógyulása, illet-
ve játéklehetôsége is 
kérdôjel egyelôre. Je-
len esetben gyengül-
tünk. Szerencsésebb, 
ha egy jól összejött, 
beérett csapatból men-
nél többen maradnak, 

de idônk még van a csapatépítésre. Vadá-
szunk az ideális légiósokra, Scott nagyon jó 
volt, kár, hogy nem tudtuk megtartani. Az 
biztos, hogy négy helyett csak három légi-
ós játszhat jövôre. Nagyon sok egyéb vál-
tozás is várható az ôsztôl, például távolabb 
kerül a hárompontos vonal, trapéz helyett 
téglalap lesz a palánk alatt. 

Visszatérve a most befejezôdött bajnok-
ságra, megragadom az alkalmat, hogy meg-
köszönjem a csapat nevében is a biztatást, 
szurkolást a közönségünknek. Kellemes 
nyarat kívánok mindenkinek!  Kéki

Megvan a bronzérem
Sikeres évet zártak a kosarasok

Június 5-én megérdemelten vehették 
át a Városi Sportcsarnokban az aranyér-
meiket a Körmendi Dózsa MtE kézilab-
dásai, hiszen an nak ellenére, hogy az 
idén az NB 
II. helyett az 
NB I I I -ban 
szerepeltek, 
sikerült az 
elsô helyen 
be fe jezn i -
ük a bajnok-
ságot, azaz 
megszerez-
ni a Vas-Zala-
Somogy cso-
port bajnoki 
címét.

A Körmendi Dózsa MTE tavaly került le 
hosszú évek után az NB II-bôl az NB III-ba, 
azaz a Vas-Zala-Somogy megyei bajnokság-

ba, ahol az idén derekasan helyt álltak. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a baj-
nokság vége elôtt már három meccsel lát-
szott, hogy ôk lesznek a bajnokok. Május 

28-án a Ren-
dészeti Szak-
középiskola 
sportcsarnoká-
ban a Barcs el-
leni mérkôzés 
elején elhúz-
tak 10:1 - re, 
majd 46:24-
re  gyôztek. 
Május 30-án 
Kéthelyen sza-
badtéri pálya 
fogadta ôket, 

és szeszélyes idôjárási körülmények kö-
zött játszva már az elsô tíz perc után 
a körmendiek javára dôlt el a 37:25-ös 
végeredményû meccs. 

A bajnokság utolsó mérkôzése június 
5-én 11 órakor kezdôdött a Városi Sportcsar-
nokban a botfaiak ellen. A bajnokavatásra 
összegyûlt közönség szép és eredményes 
játékot láthatott kedvenceitôl, hiszen 48:30-
ra megérdemelten gyôztek. A bajnokokat 
Bebes István polgármester, országgyûlési 
képviselô köszöntötte és adta át érmei-
ket, majd Baranyi Sándor városi sportrefe-
rens gratulált nekik.   CsT 

Bajnokavatás a sportcsarnokban
Megnyerték az NB III-as bajnokságot a kézisek
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
jún. 28 – 
júl. 2.

Rába Park Szabadidô Centrum
Hege napközis tábor

júl. 3. 18 óra Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Viaggio a Nord Est – észak-olasz festômûvészek kiál-
lítása. Megtekinthetô július 3-ig.

Júl. 6. 17 óra Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Marosfalvi Antal festômûvész „AMI senkinek nem 
ART – avagy szemenszedett igazságok” címû kama-
ra kiállítását megnyitja: Fábián László író. Megtekinthetô 
augusztus 1-ig.

júl. 22 – 
24.

Rába Park Szabadidô Centrum
AlteRába – Könnyûzenei fesztivál és motoros talál-
kozó (Quimby, Ocho Macho, Anima Sound System, 
Lord, Depresszió BC, 30Y, Irie Maffia, Vad Fruttik…)
www.alterabafesztival.hu

Kiállítások
jún. 8 – júl. 3. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

„Ecsettel írt vallomások” Szkladányi Annamária és 
Balaskó Árpád festômûvészek kiállítása

jún. 23 – aug. 5. Batthyány-kastély – Cavallo Galéria
Bihari Puhl Levente festômûvész és Dr. Tatai-Szabó 
Miklós fotókiállítása

Információ, jegyelôvétel: 
Körmendi Kulturális Központ,  

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

www.kormend.hu

Programajánló

A lakások energiafogyasztásának 75%-át a fûtés teszi ki, 
tehát a legnagyobb arányú megtakarítás a fûtési rend-
szer korszerûsítésével érhetô el. A társasházak körében 
népszerû panel és ÖKO-programra vonatkozó 2010-es évi 
pályázatok elôkészítés alatt állnak. A szakemberek az új 
kormány nagyszabású energiahatékonysági programját vár-
ják, amelyre érdemes már most elôkészülni. 

Matolcsy György, a jelenlegi Orbán-kormány nemzetgazdasági mi-
nisztere még a választások során kijelentette, hogy az új kormány 
500 milliárd forintos energiahatékonysági programot hirdet, amely-
lyel 4 év alatt 1 millió otthon és középület energiahatékony felújítá-
sa történhet meg. (Forrás: hvg.hu) 

Az elmúlt idôszakban a Panel programra benyújtott pályázatok se-
gítségével Körmenden is szép számmal újultak meg a társasházi töm-
bök a Kossuth Lajos utcában és a Rákóczi úton. A külsô hôszigetelésen 
túl a nyílászárók cseréje, valamint a belsô fûtési rendszer szabályoz-
hatóvá tétele, a költségosztók felszerelése valósult meg. Az önkor-
mányzat idei költségvetésében 25 millió forintot különített el erre a 
célra. Elôzetes felmérések szerint tíz társasház jelezte az idei pályá-
zaton való részvételi szándékát, de a pályázatokat egyelôre nem írták 
ki. A várakozás idôszaka jó arra, hogy a lakók megegyezzenek, pá-
lyázatíró céget bízzanak meg, hiszen az alapos elôkészítés és terve-
zés a siker legfôbb záloga. Az éppen aktuális társasházi törvény sza-
bályozza, hogy a lakók hány százalékának egyetértése kell a pályá-
zat benyújtásához. A fizetni nem akaró vagy tudó lakó helyett a tár-
sasház együtt fizeti a költségeket, aztán késôbb jogi úton, jelzálog 
bejegyeztetésével rendezi a behajtást, de erre ritkán nem kerül sor.

 Meskó Bálint az MB Project Consulting projektmenedzsere sze-
rint nagyon fontos, hogy a pályázat kiírására egyetértés legyen a la-
kók között, mert a vitatkozásra fecsérelt hetek miatt kicsúszhatnak a 
határidôbôl, ugyanis a sikeres pályázáshoz pontos elôkészítô munka 

szükségeltetik. Példaként említi, hogy a magánszemélyek és társashá-
zak számára egyaránt elérhetô Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát 
Otthon Energiahatékonysági Alprogram (pl. ablakcserét, homlokzati 
hôszigetelést, fûtéskorszerûsítést, napkollektorok felszerelését tartal-
mazó felújítás) június 16-án azért zárult le, mert a rendelkezésre álló 
2 milliárd forintos keretösszeget kimerítették a beérkezett pályázatok.

A Panel program keretében felújított lakások önrésze átlagosan 1,5 
millió forint volt, amihez hosszú lejáratú hitel párosult. A fûtési meg-
takarítás pedig szinte fedezte a hiteltörlesztést. Az ÖKO-program a 
mérésszabályozás korszerûsítését jelenti (hôfokszabályozó radiátor-
szelepek és költségosztók felszerelésével), ami átlagos lakás esetén 
120 ezer forintos beruházást jelent.

Németh István, a Régióhô Kft. ügyvezetôje arra hívja fel olvasóink fi-
gyelmét, hogy a nyári idôszakra jellemzô lakásfestések, radiátorcserék 
miatt a távhôs lakásokban szükség lehet a fûtôvíz leengedésére, amit 
a Régióhô Kft. munkatársai a közös képviselô által kitöltött megrendelô 
alapján tesznek meg. Lehetôleg egy tömbön belül törekedjenek a la-
kók a munkálatokat 2-3 hetes idôtartamra összehangolni.     t m

Itt az idô a pályázatok 
elôkészítésére
Az önkormányzat 25 milliót különített el panelpályázatokra

Az ipari park hírei

A körmendi ipari parkba meghirdetett ked-
vezményes területvásárlási lehetôséggel eddig két 

helyi vállalkozás élt, és a közelmúltban egy harmadik 
érdeklôdô is csatlakozott. Idôközben az elôszerzôdések 

aláírása is megtörtént. Mindhárom vállalkozás eltérô te-
rületen tevékenykedik, mégis az ipari környezetben, egy-
más szomszédságában kívánják tevékenységüket folytat-
ni. Fô céljuk a meglévô vállalkozásaik bôvítése, fô tevé-

kenységi körük kiterjesztése.
Az elsô vásárló vállalkozása bôvítéseként 

hûtôház és nagykereskedelmi raktár létrehozását 
tervezi, hogy a meglévô ügyfélköre mellett az új 
partnereit is magas színvonalon, igényes környe-
zetben tudja kiszolgálni.

A második leendô telektulajdonos a Körmendtôl 
kb. 30 km-re levô telephelyét szándékozik beköl-
töztetni az ipari parkba. Neki fô profilja a tûzifa 
elôállítása, adás-vétele, brikett forgalmazása, expor-
tálása. Az új telephelyen a fa feldolgozása mellett 
kereskedelmi tevékenységet is folytatna, ahol ter-
vei szerint a leendô helyi és környékbeli vevôit is el 
tudja látni a szükséges tüzelôanyagokkal.

A harmadik vállalkozás a fuvarozással foglal-
kozik. Az ipari parkba létrehozandó telephelyen 
a parkoltatásán kívül szerelôbázis létrehozását is 
tervezi, ahol a kamionok javítását, szervízelését és 
mûszaki vizsgára történô felkészítését végeznék.


