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 Advent Pozsonyban Blaguss autóbusszal Szombathelyről 
Dec. 18. – 1 nap utaskísérő idegenvezetővel .................................. 4.200,-Ft/fő

Belföldi ajánlatok szilveszterre egyéni utazással:
 Balatonalmádi dec. 30–jan. 1.  2 éj, 4* hotel félpanzióval 

szilveszteri gálavacsora all incl. italfogyasztással ..........................55.500,-Ft/fő
 Siófok dec. 28–jan. 3. között 3 éj

4* hotel félpanzióval....................................................................70.600,-Ft/fő

Budapestről induló akciós ajánlataink:  (az ár az illetéket is tartalmazza)
 Szilveszter Madridban 

dec. 30–jan. 2. 3 éj, 3* hotel, reggelivel .....................................110.900,-Ft/fő
 Málta  dec. 28–jan. 2. 5 éj, 3*+ hotel, reggelivel.......................121.000,-Ft/fő
 Ciprus  decemberben 7 éj, 4* hotel, félpanzióval .....................137.890,-Ft/fő
 Thaiföld  januárban, 3 éj Bangkok+7 éj Phuket

     4* hotel reggelivel ..................................................................476.080,-Ft/fő
Bécsi indulású akciós utazások:  (az ár az illetéket is tartalmazza)
 Gran Canaria  dec. 12-től 1 hét, 4*hotel, félpanzióval .........125.100,-Ft/fő
 Mexikó   dec. 13-tól 1 hét, 4* hotel, all incl. ellátással.............357.400,-Ft/fő
 Panama  dec. 9-től 1 hét, 4* hotel, all incl. ellátással ..............440.100,-Ft/fő

Az ünnepekre lepje meg szeretteit Blaguss ajándék utalvánnyal tetszőleges értékben, 
vagy válassza a Feldobox élményajándékok egyikét! 

Továbbbi akciókról és egyéb részletekről érdeklődjék irodánkban! 
Szombathely Kőszegi u. 27-31. Tel: 94-508-125  R-0225/92/1999   

w w w.blaguss.hu
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A hit az egyetlen maradandó erôforrás 
Dr. Veres András megyés püspök tartotta az ünnepi szentmisét 

Városunk minden év október 28-án a szü-
letésnapját ünnepli, hiszen IV. Béla ezen 
a napon adományozta 1244-ben a városi 
kiváltságlevelet. A körmendi katolikusok 
Batthyány Boldog László szüle-
tésnapját ünneplik szentmisé-
vel e napon.

A Szent Erzsébet templomot 
zsúfolásig megtöltô hívek Bat-
thyány Boldog László születésé-
nek 140. évfordulójára emlékez-
tek az ünnepi szentmisén, melyet 
az idén dr. Veres András megyés 
püspök celebrált. Prédikációjá-
ban elmondta, hogy nem születik 
szentnek az ember, hanem azzá 
válik. Az egyház mindenkit arra 
hív, hogy legyen szentté. Erre a felhívásra vála-
szolt életével dr. Batthyány-Strattmann László, 
a „Szegények Orvosa”. Ô korban sincs messze 
a ma élô emberektôl, így hiteles, hiszen pél-

dája megismerhetô és követhetô. Csak felnôtt 
fejjel érlelôdött meg benne a gondolat, hogy 
csak hívôvé válva teheti felhôtlenné gyerme-
kei életét. Ebben meghatározó szerepe volt 

felesége mély hitének és szeretetének. Régen 
a szülôk még példát mutattak gyermekeiknek 
az áldozatos, hûséges szeretetbôl. Az az iga-
zi szeretet, amikor mindent odaadunk a má-

sikért, de ehhez krisztusi hit kell, amit a her-
ceg orvos élete legnagyobb kincsének tartott. 
Gyógyításaival apostolkodott, éreztetni tudta, 
hogy ô csak eszköz Isten kezében. A hit az 
egyetlen maradandó erôforrás, ami megment-
het a nagy csalódásoktól, kudarcoktól, feles-
leges szenvedésektôl. Sokan csak felnôttként 
térnek meg, de ezt felesleges buktatók, kerülô 
utak elôzik meg. A szertartás végén a püspök 
Németh Zoltán plébánossal és Kiss György 
káplánnal Batthyány Boldog László ereklyéje 
elôtt a szentté avatásért imádkozott. 

Bejelentették, hogy dr. Batthyány halá-
lának 80. évfordulóján, január 23-án, va-
sárnap délelôtt 10 órakor a szentmisét 
az új kismartoni püspök, Agidius Johann 
Zsifkovicsot mutatja be. A mostani szent-
misén a herceg unokája, a Güssingben élô 
gróf Batthyány László is részt vett. A szer-
tartáson a Városi Vegyeskar Sabáli László 
Batthyány-miséjét szólaltatta meg Sabáli 
Lászlóné vezényletével.            Csihar T

Az október 28-i hagyományos ünnepi 
szentmise után a hívek sokasága lobo-
gó fáklyákkal vonult át a Szent Erzsé-
bet plébániatemplomból az új fôtérre, 
az átadási ünnepségre. Ezzel a ren-
dezvénnyel a tavasz-
szal kezdôdött és 
az egész nyáron át 
tartó munkálatok be-
fe jezôdtek, így Kör-
mend a születésnap-
jára méltó ajándékot 
kaphatott, Közép-Eu-
rópa legnagyobb kis-
városi terét.

Sokakat vonzott ok-
tóber 28-án, a várossá 
nyilvánítás 766. évfor-
dulóján a megszépült 
fôtér átadási ünnepsége. A rendezvényre 
ezernél is többen voltak kíváncsiak. Elôször 
Bebes István polgármester, országgyûlési 
képviselô köszöntötte a megjelenteket, 
majd IV. Béla király munkásságát méltat-
ta, hiszen 1244-ben ô adományozott vá-
rosi kiváltságlevelet Körmendnek. Újjáépí-
tette az országot, és a király nemzet irán-

ti elkötelezettsége Körmend késôbbi ura-
it, a Batthyány család tagjait is jellemez-
te. A fôteret 1630-tól piactérnek nevezték, 
majd Batthyány Fülöp tér lette a neve, hi-
szen 1825-ben, Széchenyi István felaján-

lása után a második legnagyobb összeg-
gel, 50 ezer aranyforinttal támogatta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia alapítását, ami 
ma is áll, mûködik, és szolgálja az orszá-
got. Bebes István megköszönte az eddigi 
városvezetôk munkáját, akik nagy formátu-
mú emberek voltak. 1990-ben merült fel a 
fôtér rekonstrukciójának terve, de a 2002-es 

szándéknyilatkozat óta erre az idei évig 
várni kellett. Körmendi léptékkel mérve, 
a város méreteihez viszonyítva óriási tér 
ez, Közép-Európa legnagyobb kisvárosi 
tere. Ezután Manninger Jenô, a Zala me-
gyei közgyûlés elnöke gratulált a térhez, 
és mint elmondta, ezután még szíveseb-
ben áll meg városunkban, útban hazafelé 
kicsit megpihenni a fôtéren. Elismeréssel 
szólt arról, hogy Vas egy újabb ékességgel 
gyarapodott, reméli, hogy az itt élôk tar-
talommal töltik meg a teret, és már idén 

december 31-én sokan köszöntik itt az új 
esztendôt. A régió együttmûködésének si-
kere a fôtér. 

Az ünnepség befejezô részében a nem-
zeti színû szalag átvágása után dr. Veres 
András megyés püspök megáldotta a fel-
újított Mária Immaculata szobrot és a teret,  

Miénk itt a fôtér
Sokan voltak az átadáson
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Folytatás a 4. oldalon
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Diákjai megbecsülése volt a kitüntetése
Nyolcvannyolc évvel ezelôtt látta meg a napvilágot Rózsás Imre, 

aki a középiskola elvégzéséig Körmenden élt. A harmadik évti-
zed számára megpróbáltatásokkal volt tele. 1955 novemberében 
hét és fél évi távollét után térhetett haza szülôföldjére. Munka-
helye nem volt, régi ismertség és barátság alapján vették fel rak-
tárosnak. Ekkor érkezett el 1956 októbere. Az ismerôsök, barátok 
sorra kérdezgették: nem megy el az országból? A válasz mindig 
az volt: idegenben, fogságban töltöttem egy évet nyugaton, hét 
és fél évet keleten, most, hogy idehaza lehet maradni, önként itt 
maradok. Szerencsére a molnaszecsôdi tanítói állásba felvették. 
Ekkor mondta azt, hogy gyerek marad az ember, legalábbis úgy 
tud csak diákokkal eredményesen dolgozni. De, ami a számára 
legtöbbet jelentette, az a Kölcsey iskola volt. 1958-tól egészen 
nyugdíjazásáig ott tanított. A jellemzések, minôsítések szaktudá-
sáról, felkészültségérôl szóltak. A fúrás és faragás mellett ered-
ményesen tanította a nôi kézimunkát és a fôzést is. Évekig rajzot 
oktatott. A honvédelmi nevelést önként vállalta. A hajómodellezô 
szakkört jó eredménnyel vezetette. Mint a gyakorlati foglalkozás 
mûhelyének vezetôje, annak felszerelését lelkiismeretesen gon-
dozta. Az iskolai dekorációkban számíthattak rá. Társadalmi mun-
kavállalása sokoldalú volt. Nyáron több alkalommal vitte tanulóit 
országjárásra. Óraadóként a helyi ipari iskolában évekig oktatott. 
A dolgozók általános iskolájának szervezôje és vezetôje volt. A 
Kölcseyben megbecsülték. Több alkalommal ismerték el munká-
ját. A diákjai szerették. Késôbb, amikor a városban tett sétái során 
a ma már családanyák, családapák megismerték és megszólítot-
ták: „Hogy tetszik lenni Imre bácsi?” – Diákjaimtól érkezô meg-
becsülés az én kitüntetésem – válaszolta.

Az élete sodrásai miatt gyakran volt távol otthonától. Most vég-
leg eltávozott. Mindannyiunk megbecsülése kísérje Ôt az égi útján.

 Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény dolgozói

majd kitüntetések, elismerések átadása következett. Károlyi 
Jenôné Arany Oklevelet vehetett át tanítói oklevele kibocsátá-
sának 50. évfordulója alkalmából. Az önkormányzat Forró Szil-
viának, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósá-
gi irodavezetôjének emléklapot és tárgyjutalmat ajándékozott a 
közszolgálat és a közigazgatás terén végzett kiemelkedô mun-
kája elismeréseként. Szintén emléklappal és tárgyjutalommal is-
merték el Sólyom Miklós tervezô építészt, a fôtér rekonstruk-
ció megtervezôjét. Andorka Imre, a Castrum Sec-Dinamica SE 2 
danos mester edzôje a Körmend Város érdekében kifejtett sport-
tevékenységért díj arany fokozatú oklevelét vehette át, hiszen 
hosszú idô óta eredményesen készíti fel kiemelkedô munkájával 
versenyzôit. Az ünnepi rendezvényt kulturális mûsor is színesítette 
Kis Gy. László tárogatómûvész, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 
és a KASZT, valamint a Városi Vegyeskar és a Városi Fúvószenekar 
közremûködésével. A fôtér átadása tûzijátékkal fejezôdött be, ezt 
követôen pedig állófogadás kezdôdött a színházterem aulájában 
a meghívott vendégek és a kitüntetettek részvételével.     CsT

Folytatás a 3. oldalról: Miénk itt a fôtér
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Rajzpályázat 

Mivel november az egész-
ségnevelési hónap, a hagyomá-
nyokhoz híven az idén is rajzpá-
lyázatot hirdetett „Legdrágább 
kincsünk az egészség” címmel 
a Védônôi Szolgálat. Az ered-
ményhirdetést november 18-án 
a gyermekorvosi rendelô belsô 
várótermében tartották. 

Az eredményhirdetésen 
Darázsné Pass Ildikó védônô 
köszöntötte a gyerekeket, 
majd felolvasta a sikeres pá-
lyázatok készítôinek névso-
rát. A Kölcsey Utcai Általános 
Iskolából csak alsó tagoza-
tosok pályáztak, Panta Flóra, 
Horváth Zsófia és Kovács Lil-
la vehetett át ajándékcsoma-
got. Az Olcsai-Kiss Zoltán Ál-
talános Iskola alsósai közül 
Kôházy Anna, Tóth Dominik, 
Nagy Sámuel, a felsôsök kö-
zül Papp Virág, Nagy Hanna 
és Varga Laura volt eredmé-
nyes. A Somogyi Béla Általá-
nos Iskolából Sidó-Tahin Sa-
rolta, Esztergályos Fanni és 
Kiss Dorottya felsô tagoza-
tos tanuló rajzát ismerte el a 
zsûri. A Hunyadi Úti Iskolából 
Szabó Ádám és Horváth Laura 
lett helyezett. A pályamûvek 
fôképp az egészséges táplál-
kozással, a testmozgással és 
fogápolással foglalkoztak. A 
képek a következô hetekben 
a rendelô belsô várótermében 
tekinthetôk meg.

Az eredményhirdetést vé-
gén a védônôk vendégül lát-
ták a pályázat résztvevôit.  CsT

Ovisok is segítettek 
A Mátyás ovi apróságai, no 

meg a szülôk, óvónôk jóvol-
tából devecseri óvodásoknak 
szállított a Gardrób használt ru-
habolt tulajdonosa játékokat, 
ruhanemût október végén.

A gyerekek és szüleik által 
összegyûjtött holmikat stíluso-
san az egyik óvodás, a 4 éves 
Mosolits Ádám kíséretében vit-
te el a segítôkész kereskedô. 
A devecseri gyerekek nagy 
örömmel fogadták a szállít-
mányt, no meg a váratlanul ér-
kezett kis játszótársat is.

A szülôk és gyerekek által 
kezdeményezett gyûj tés pél da-
értékû, igazán nagy szerû lehet 
olyan óvodában felnôni, ahol 
ekkora az empátia!

A Batthyány-tisz-
telet apostola volt
Batthyány Boldog László 
tiszteletének egyik leg hû sé-
ge sebb ápolója, az osztrák 
Anna Moik néhány hete halt 
meg Köpcsényben. 

Boldog Batthyány László 
életének legnagyobb részét 
Köpcsényben töltötte. Hat-
éves volt, amikor 1876-ban a 
dunakiliti árvíz után a család 
Köpcsénybe költözött. Bat-
thyány László itt élte gyer-
mekéveit, majd 1898. novem-
ber 11-én házasságot kötött 
Coreth Mária Teréziával. Gyer-
mekeik is szeretettel emlékez-
tek a „kedves Köpcsényre.” 
A szemészorvos itt építet-
te fel 1902-ben magánkórhá-
zát, és kezdte meg áldásos 
tevékenységét elsôsorban a 
szegény betegek gyógyításá-
ban. A kórház ma is mûködik. 
Batthyány-Strattmann László (a 
Strattmann nevet és a hercegi 
címet 1915-ben kapta) Trianon 
után, 1920-ban Körmendre köl-
tözött. Körmendi kastélyában 
berendezett kórházában halá-
láig gyógyította a hozzá fordu-
ló betegeket. 

Anna Moik november 9-én, 94 
évesen hunyt el Köpcsényben, 
testét november 14-én helyez-
ték örök nyugalomra az otta-
ni temetôben. Batthyány Lász-
ló gépkocsivezetôjének, Fer-
dinánd Moiknak a lányaként 
közelrôl ismerte a szentéletû 
orvost, és tiszteletének ápoló-
ja, buzgó apostola volt egész 
életében. Tanítónôként dolgo-
zott nyugdíjazásáig. Nevéhez 
fûzôdik többek között, hogy 
Kiss Sándor dombormûvét is ô 
helyeztette el a templomban. 
Amikor a kastély etnográfiai 
múzeum lett, szorgalmazásá-
ra német és magyar nyelvû táb-
la került a kastély bejáratához, 
és neki köszönhetô, hogy az 
épület elôtti téren emlékkövet 
állítottak fel Batthyány László 
dombormûvével. Több alkalom-
mal tartottak megemlékezést a 
köpcsényi kórházban, és min-
dig készségesen fogadta a za-
rándokokat, köztük a Körmendi 
Kolping Család tagjait is. Több-
ször megfordult városunkban, 
emlékét kegyelettel megôrzik 
a körmendi katolikusok.      

Csihar Tamás
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A városi kiállítóterem volt a helyszí-
ne annak az ünnepi ülésnek, melyre 
a régi körmendi járás területérôl hív-
ták meg a testület tagjait. Az ünne-
pélyes alkalomból köszöntôt mondott 
Bebes István, Körmend polgármeste-
re, V. Németh Zsolt államtit-
kár, valamint Zsigovits János, a 
Körmendi Ipartestület elnöke.

 
Scheiber Mihály, az ipartestület 

alelnöke beszédében elmondta, 
már 1244-ben a IV. Béla királytól ka-
pott kiváltságlevél 6. pontjában is 
szerepelt, hogy Vas és Zala megyé-
ben a körmendi kereskedôknek 
nem kellett vámot fizetnie, te-
hát iparral és kereskedelemmel 
rendelkezô település voltunk már 
766 évvel ezelôtt.

A Körmendi Ipartestület 1889-
ben alakult meg, és 1890-ben 
kezdte meg tényleges mûködését, majd a 
II. világháború után lényegében ennek a 
szervezetnek volt utódja a körmendi járás 
területét felölelô KIOSZ. Iparos dalárda, Ol-
vasó kör, munkaközvetítés ugyan már nem 
szerepelt az új szervezet tevékenységei kö-
zött, viszont az ipari tanulók képzésében 
ismét aktív szerepet kapott, bálokat, kiállí-
tásokat szervezett. 

A rendszerváltás óta ismét az eredeti ne-
vet használják, sem állami, sem városi tá-
mogatást nem vesznek igénybe, önfenn-
tartó a szervezet, s erre joggal büszkék is! 
Ugyanakkor a kamarák létrejötte egy olyan 
rendezetlen jogi helyzetet teremtett, ami 

nem igazán jó senkinek. Éppen ezért fon-
tos, hogy újra olyan érdekérvényesítô ké-
pességgel rendelkezzenek, ami által ráha-
tásuk lesz a munkaerôpiacra, a szakképzés-
re, a jövô iparos társadalmának kialakulásá-
ra, hisz ez a város erôsödésének is a kulcsa! 
Nem véletlen, hogy ez az elem mind a pol-
gármester, mind az iparosok képviselôinek 
beszédeiben megjelent…

Az ünnepség alkalmat adott jubileumi ki-
tüntetések kiosztására is: Nagyházi Sándorné 
(kézimunka-elônyomó, Körmend), Dominik 
Sándor (fakitermelô, Halogy) Horváth Sándor 
(vízszerelômester, Csákánydoroszló). 25 éves 
jubileumi ezüst gyû rût, Ezüstkoszorú Meste-

ri Kitüntetést kapott Horváth György 
(kômûvesmester, Csákánydoroszló), 
Horváth Imre (tetôfedômester, Egy-
házasrádóc), Szakály Sándor (kô-
mûvesmester, Ôrimagyarósd) Vörös 
Károly (fes tô mester, Nádasd). Arany-
koszorús kitûntetést pedig Biczó Zol-
tán (kômûvesmester, Körmend), 
Heigli Sándor (villanyszerelô-mester, 
Csákánydoroszló) és Varga Tibor 
(festômester, Egyházasrádóc) kapott. 

Az ünnepi ülés után a Batthyány-
kastély színházának aulájában kiál-
lítás nyílt az Ipartestület 120 évérôl, 
melyben nagyrészt Komjáthy Kál-
mán helytörténeti és ipartörténeti 

gyûjteményének tárgyai, írásai voltak látha-
tóak, s ô maga is nyitotta meg a kiállítást. A 
kiállított tárgyakat a Dr. Batthyány-Strattmann 
László Múzeum adta kölcsön a Körmen-
di Ipartestületnek, hisz Kálmán bácsi – aki 
maga is festômester volt – néhány éve teljes 
gyûjteményét a múzeumnak ajándékozta.

Az ünnepséget állófogadással zárták a 
szervezôk.    V.É.

120 éves a Körmendi Ipartestület 
Jubileumi ünnepségre gyûltek össze a körmendi iparosok

Október 23-án, szombaton délelôtt 
11 órakor a Hôsök parkjában levô 
kopjafánál emlékeztek városunkban 
nemzetünk függetlenségi harcának 
jelentôs eseményére. Az ünnep szó-
noka Bebes István polgármester volt, 
közremûködött a Városi Vegyeskar a 
Városi Fúvószenekar, illetve a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium diákjai. 

Az 1956 ôszére az ország lakosságának 
jelentôs része eljutott tûrôképességének 
határa. Elég lett az értelmetlenségekbôl, 
a rombolásból, a kitaszítottságból, a ki-
számíthatatlanságból, a nemzetrombolás-
ból. Mint a világtörténelem során annyi-
szor, most is a fiatalok, a diákság és a józa-
nul gondolkodók egy része gondolta úgy, 
hogy elodázhatatlan a változás a haza ér-
dekében. Felcsillant a remény, hogy sikerül 
keresztül vinni óhajukat. Kádárék másként 
gondolták. Kegyetlen megtorlás, hazaáru-
lás, az orosz katonai erôk és titkosszolgá-
lati módszereik keserves lecsengését hoz-
ták el a már megnyomorított, megfélemlí-
tett országnak. Családok csonkultak, ren-
getegen elhagyták a szülôföldjüket a meg-

torlásokat megelôzendô. De, jaj volt az itt-
hon maradottaknak, a hozzátartozóknak, 

a „másként gondolkodóknak”. Sajnos ma 
is akadnak még, akiknek fogalmuk sincs, 
hol nyugszik, hova tûnt családtagjuk. Jel-
telen meszesgödrök, tömegsírok kiálta-
nak az igazságért. Szép dolog, hogy ma 
már emlékezhetünk a valódi hôsökre. So-
káig csak titokban, szamizdatokkal eleve-
níthették fel a nemzet bátor állásfoglalá-
sát egy azóta romjaiba hullott utópista szé-
gyenpaca, a magyar forradalom vérbe ta-
posásának emlékét. Még most sem lehe-
tünk nyugodtak, mert az akkori bûnösök 
ma is haszonélvezôik a kornak, s jelenleg 
is számonkérés, igazságszolgáltatás he-
lyett boldogan élnek köztünk. A világ 1956 
ôszén a gyalázatosan csonkított kis ország 
nagy, elszánt harcára figyelt. A fejlett nyu-
gat nem segített, a kivéreztetésünket fi-
gyelte… A világ nagy elméi, gondolkodói, 
tiszta szívû emberei példaértékûnek véle-
ményezték harcunkat. S ez a mérvadó –, 
így került be a világtörténelembe 1956. 
október 23-a.

A megemlékezés végén a politikai pártok, 
civil közösségek, intézmények képviselôi 
elhelyezték a kegyelet koszorúit, virága-
it a Hôsök parkjában álló kopjafánál.  Kéki

Példaértékû cselekedet a világtörténelemben
Emlékezés az 1956. október 23-ai forradalomra
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November 13-án este a Fô tér felújításá-
ról kaphattak színes áttekintést az ér dek-
lô dôk. A város központjába el he lyez kedô 
hatalmas felület komoly múlttal rendelke-
zik, így érthetô módon a szakemberek a 
régi idôket vetették össze a mával. 

A kastélykápolnában Szabó Ferenc alpolgár-
mester nyitotta meg azt az idôszaki kiállítást, 
amely a Fô tér átépítése során feltárt leleteket 
mutatja be. Ezt követôen a kiállítóteremben 
az ásatásokat végzô régészek, muzeológusok 
és az új arculatot megálmodó Sólyom Miklós 
tartott ismertetôt. 

B e b e s 
István pol-
gármester 
köszöntô-
jében je -
lezte, hogy 
nemcsak a 
mának,  a 
jövônek is 
készül egy 
ilyen nagy-
l é p  t é k û 
m u n k a , 
mint a tér 
fel újítása. 
Reményé-
nek adott hangot, hogy az itt élôk és az ide 
érkezôk szeretni fogják a város új „kirakatát”. 

P. Hajmási Erika már 1984-tôl végzett 
leletmentô, szondázó ásatásokat a belváros-
ban. Megtudhattuk például, hogy a Szent Er-
zsébet templom mellett, így a IV. Béla szo-
bor alatt is temetô maradványai jöttek elô. 
Ez nem meglepô, hisz régen a templo-
mok szomszédságában helyezkedtek el a 
temetôk. Elôkerültek továbbá kétfejû sasos 
Habsburg címeres mázas kályhacsempék, sôt 
a kastély épülete mögött másfél kg lôszert 
és 9 db kézigránátot is rejtett a föld. A rég-
óta keresett Szent Márton templomot máig 
sem sikerült megtalálni. 

Farkas Csilla régész a közmûvekhez kap-
csolódó ásatásokról beszélt vetítettképes 
elôadásán. Kiemelte a téglából épített, akár 
ma is használható csatornarendszert, ame-
lyet a jelenlegi polgármesteri hivatal elôtt ke-
let-nyugat irányban 120-140 m széles, 3-4 mély 
kutatóárokban találtak. A felbolygatott talajból 
egy az ôskorhoz sorolható gödör került elô a 
területrôl, kevés jellegtelen kerámiatöredék-
kel. A leletanyag nagy része kerámiatöredék, 
jó néhány restaurálható, kiegészíthetô edény-
nyel: nagyobb méretû hombárok vagy tároló-
edények, fazekak, fedôk, tálak, korsók, bög-
rék, valamint kályhacsempe-töredékek. 

Dr. Nagy 
Zoltán me-
gyei múze-
umigazga-
tó az egyko-
ri fôtér piac-
tér funkci-
óját taglal-
ta. A hely-
szín a XIII. 
században 
vált vásáro-
zó hellyé. 
Károly Ró-
bert 1328-
ban enge-

délyezte a heti vásárt, méghozzá szerdai na-
pokon. Zsigmond király 1393-ban a Szent 
Anna napi (július 26) vásárnak adott zöld utat, 
ugyancsak vámmentességgel. Mosolyfakasz-
tó történetet hallhattunk: X. Leó pápa 1517. 
szeptemberében elrendelt vizsgálatáról, egy 
körmendi tanúkihallgatásról, ahol is egy ba-
rát és egy nôszemély ügyét tárgyalták. A nôt 
a város Fô terén álló pellengérhez kötözték és 
megbüntették (megvesszôzték), utóbb elker-
gették a településrôl. 1784-ben, az 1822-ben 
felállított Immaculata szobor helyén még szé-
gyenoszlop (pellengér) állt. A város króniká-
jának figyelemre méltó eseménye volt az 
1641-es, Batthyányi Ádám igali portyája. Zsák-

mányának kótyavetyéje is az egykori Piac té-
ren zajlott. A Batthyányiak földesúri fennható-
sága alatt, 1715-öt követôen pezsgô kereske-
delmi és kézmûves központtá vált Körmend. 
Ekkoriban nyerte el végeleges alakját a Fô tér, 
középpontjában a Mária szoborral. 

Móricz Péter a Batthyány-Strattmann László 
Múzeum igazgatója a teret körülölelô épüle-
teket, és azok funkcióját vette górcsô alá. Régi 
képeslapok peregtek a kivetítôn. Az északi ol-
dal „hosszú háza” az ún. Tiszti ház, az elsô 
említésre méltó klasszicista háza a városnak. 
Itt laktak a tisztviselôk: tiszttartó, fôszámvevô, 
számtartó, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök. 
A nyugati oldalon a régi városháza épülete, 
míg a délin a Járásbíróság épülete az, amely 
szecessziós stílusával ma is csodálatra méltó 
szépségû. Keletrôl a kastély határolja a teret. 
Vas megye máig egyetlen egész alakos Kos-
suth szobra 1907. október 6-a óta áll Körmen-
den, többször áthelyezték. Érdekesség, hogy 
elkészültekor elôször tévedésbôl Kôszegre 
szállították. Az idôk során jelentôsen károso-
dott a Mária szobor feje, drapériája, kézfeje, 
a földgömb és az azon lévô kígyó, alma, vala-
mint a hozzátartozó ág is. Szükségessé vált a 
glória eltávolítása, mert a kompozíció arányá-
hoz képest eltúlzott a mérete, és kivitelezése 
is stílusidegen volt. Visszahelyezésre került a 
Gvardián Ferenc szobrászmûvész által újjáfa-
ragott puttó. Ez angyalka liliomot tart a kezé-
ben, amely rézbôl készült és 23 karátos arany-
nyal vonták be. Az új glória 5 mm átmérôjû 
rézrúdból, forrasztással készült, ezt 12 csil-
lag díszíti. Ennek bevonata szintén 23 karátos 
aranyfüst. A posztamensen elhelyezkedô fel-
irat eltávolításra került. Helyette az új felirat 
az eredetivel megegyezô formában 2 mm-es 
sárgarézbôl készült. A mû 200 éves, ezért fon-
tos volt, hogy a restaurált Mária szobor a fel-
újítást követôen is megôrizze régi jellegét. 

Sólyom Miklós tervezô szerint vizuális, szel-
lemi és fizikai kapcsolat kialakítása volt a há-
rom évvel ezelôtti körmendi Fô tér felújítá-
sára meghirdetett tervpályázatnak a célja. 
A fenti kapcsolatrendszert az óváros, a tér, 
a kastélyegyüttes, valamint a kastély hatal-
mas parkja között kellett létrehozni. Problé-
mát okozott az eredeti funkciótól idegen túl-
burjánzott növényzet. Kísérletet kellett tenni 
az eredetihez közeli állapot rekonstruálására, 
és a soha nem volt szellemi kapcsolat megte-
remtésére. A színház épülete elôtt zajló for-
galom ma még elválasztja a teret a kastélytól. 
A jelenlegi tér és az út egy részén színpad il-
letve nézôtér helyezkedne el. De ez még a 
jövôre váró feladat. A teret kínai márványlap-
ok, ukrán gránitlapok, szökôkút, ivókút díszíti. 

A tervezô azt is elmondta, hogy sokat 
tûnôdött azon, hogyan lehetne az úthoz 
kötni a teret. Tény, hogy aki átszáguld a vá-
roson, az nem látja a Fô terünket, ellenben, 
aki érdeklôdik, látnivalót, turisztikai pontokat 
keres, annak módjában áll a szemlélôdés 
nappali és esti szépségében is.  Kéki

Miénk itt a tér
Körmend Fô terének múltja és rekonstrukciója, kiállítás és tudományos elôadóülés

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
körmendi csoportja szervezésében kiál-
lítás nyílt 2010. november 17-én a Szik-
la Pszichiátriai Nappali alkotásokból.

A kiállítás helyszíne is sokat mondó: a Bat-
thyány-kastély Sala Terrena Galéria terme egy-
kor Boldog Batthyány László kórházi ambu-
lanciája volt, ahol a szembetegeket operálta.

Közel 100 kép és kerámia tekinthetô meg 
a tárlaton. A kiállítást Németh Zoltán plébá-
nos nyitotta meg, aki Joni Eareckson a 17 
éves korában lebénult és tolókocsiba kény-
szerült hölgy életpéldáján keresztül mutatta 

be a szenvedés értelmét. Kiemelte a 43 éves 
béna, Istenben bízó, vallásos lelkületét, aki 
egy interjúban elmondta: „Lehet imádkozni, 
gyógyulást keresni, de fontos, hogy a gyógy-
ulásra várva el ne felejtsünk élni.”

Azon embertársaink, akik kiállítási anyaga itt 
látható,segítôikkel együtt példát adnak nekünk az 
élni akarásból. Tuczainé Régvári Marietta a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatónôje 
elmondta,hogy az elmúlt két esztendôben mi-
lyen szép eredményt értek el a betegek gyógyí-
tásában és foglalkoztatásában. A kiállítás 2010.
december 15-ig, hétfôtôl péntekig,10-tôl 16 
óráig tekinthetô meg.  Bedôcs Gyula

„Szikla” kiállítás Körmenden
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Nyílt napot tartott november 3-án a Dr. 
Batthyány-Strattmann László Kórház 
Rehabilitációs Osztálya. A rendez vé-
nyen dr. Bárány Gyôzô kórházigazga-
tó fôorvos, dr. Szilassy Tekla 
osztályvezetô fôorvos és Wág-
ner Vilmosné ápolási igazgató, 
fônôvér fogadta az érdek lô-
dôket, és válaszolt kérdéseikre.

A november 3 - i  ny í l t  na-
pon 9 órától 15 óráig álltak az 
érdeklôdôk rendelkezésére a Dr. 
Batthyány-Strattmann László Kór-
ház Rehabilitációs Osztályának 
munkatársai. A rendezvény ele-
jén dr. Bárány Gyôzô fôorvos, 
a kórház igazgatója köszöntöt-
te a megjelenteket, majd bemu-
tatta dr. Szilassy Teklát, az osz-
tályt vezetô fôorvost, valamint Wágner 
Vilmosné, Gyöngyi ápolási igazgatót, az 
osztály fônôvérét. Ezután dr. Szilassy Tekla 
elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy 
a háziorvosok és a betegek is megismer-

kedhessenek az itt folyó munkával. Bár 
a kórháznak nincs a rehabilitációt segítô 
gyógyfürdôje, se rehabilitációs parkja, 
erôssége viszont a jól mûködô belgyógyá-

szat és az aktív sebészet. Ezt is tudatosít-
hatja a látogatókban a nyílt nap, így vár-
hatóan jobban fellendül az osztály beteg-
forgalma. Munkájuk során azt tapasztalták, 
hogy a betegek közül sokan jobb eredmé-

nyekkel gyógyulhattak volna, ha korábban 
fordulnak segítségért az osztályhoz. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy erre a napra 
különbözô gyógyászati segédeszközökkel 

foglalkozó cégek is elhozták termé-
keiket. Meg lehetett tekinteni töb-
bek között mûvégtagokat és kerekes 
székeket is. Wágner Vilmosné arról 
beszélt, hogy az osztályon nemcsak 
ápolnak, hanem segítik is páciense-
iket a visszailleszkedésben. 

Az osztály munkájával való ismer-
kedés során az is kiderült, hogy a 
három emeleten elhelyezett reha-
bilitációs részlegre elôjegyzéssel 
lehet bekerülni, fôként balesetet 
szenvedettekkel, mozgásszervi be-
tegekkel, amputáltakkal, agyvérzé-
ses betegekkel foglalkoznak. A ke-
zelés általában három-négy hé-

tig tart, de amputáltaknál négy-öt hónap-
ra is szükség lehet. A nyílt nap megnyitó-
ját megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Bar-
na önkormányzati képviselô, a társadalmi 
ügyek bizottságának elnöke is.  CsT

Nyílt nap a rehabilitációs osztályon
Erôsség a jól mûködô belgyógyászat és az aktív sebészet

A Lenkei utcai Bibliaház „Az egész ségünk 
titkai” címû ôszi elôadássorozatának 
elsô elôadása a táplálékkiegészítôkkel 
és elôállításuk modern technológiáival 
foglalkozott. Az elôadást egy Budapes-
ten élô természetgyógyász, Wolfgang 
Köbel tartotta.

A november 16-án a Bibliaházban 
elkezdôdött egészségvédelmi elô adás-
sorozat nyitó elôadója Wolfgang Köbel volt, 
aki a táplálékkiegészítôkrôl és elôállításuk 
modern technológiáiról szólva elôször kije-
lentette, hogy sok a következetlenség eb-
ben a témában, hiszen jó néhányan ellenzik 
a táplálékkiegészítôk fogyasztását, míg má-
sok idônként szedik ôket, aztán ha jól érzik 
magukat, abbahagyják, aztán megint mások 
hatalmas üzletet látnak a dologban, és nél-
külözhetetlennek próbálják feltüntetni ezeket 
a szereket. Sajnos a modern étrend tényleg 
olyan, hogy kevés fontos tápanyag jut a szer-
vezetünkbe. Az USA-ban az az ajánlás, hogy 
egy 60 kg-os nônek öt egység gyümölcsre és 
zöldségre van összesen szüksége, míg egy 
70 férfinél nyolcegységnyi kellene. (Egy egy-
ség egy alma méreteinek felel meg.) Beteg-
ség esetén vagy öngyógyító étrendeknél, di-
étáknál ez a szám akár 20-25 egység is lehet. 
Nem kalóriahiányos, hanem táplálékszegény 
a mai ember táplálkozása. Az is általános hiba, 
hogy kevés cellulóz és kevés folyadék jut a 
szervezetünkbe. A kurkuma az egyik legjobb 
gyulladáscsökkentô növény a világon. Ami-

kor hatóanyagát, a kurkumint kivonják, nem 
törôdnek vele, hogy a kurkuma még körülbe-
lül nyolcszáz más hatóanyagot is tartalmaz. A 
ma forgalmazott táplálék kiegészítôk döntô 
többsége szintetikus anyagból készül. Úgy 
tûnik, hogy a tudomány mai fejlôdési üteme 
mellet is sokáig modellezhetetlen lesz pél-
dául tíz gyógynövény egymásra hatása egy 
gyógyteában. Az európai ember máig nagy 
vágya ugyanaz, mint a középkori alkimistá-
ké: a panácea elôállítása, azaz egy olyan sze-
ré, amely mindent meggyógyít. Csodaszere-
ket bemutató marketing elôadások ezrei zaj-
lanak a világban, mindenki másra esküszik, 
hatalmas iparág épül minderre. Ki gondolná, 
hogy a szintetikus E vitamint a Kodak cégnél 
állították elôször elô a filmgyártás mellékter-
mékeként? A világon a legtöbb és legtisz-
tább aszkorbinsavat (C-vitamin) a német BASF 
vegyipari gyáraiban készítik. A gyógyszeripar 
kezében tartja a vitaminok elôállítását is, hi-
szen nem baj, ha valaki nem szed gyógyszert, 
mert ellenzi, annál több táplálékkiegészítôt 
vesz majd, és ami a lényeg: azt is a gyógy-
szergyártó cégek állítják elô. Ez mára évente 
több százmilliárdos üzletté vált. Pedig vizsgá-
latok igazolják, hogy a méretes kapszulák ha-
tóanyagainak csak elenyészô százaléka szívó-
dik fel, és szintetikus voltuknál fogva sokszor 
inkább ártanak, mint használnak. Azt is vizs-
gálták, hogy akár egy dobozon belül is eltérô 
a kapszulákban a hatóanyagok mennyisége, 
de ez sem érdekel senkit, marékszám eszik 
nyugodt lelkiismerettel az emberek ezeket 

a nagyrészt emészthetetlen dolgokat. Az 
újabb és újabb fejlesztések – most például 
a nanotechnológia a varázsszó – leleplezik 
a korábbi kudarcokat. Szerencsére nem az a 
megoldás, hogy „egyél nyers sárgarépát és 
igyál céklalét.” A fermentációs eljárásokkal, 
ami biomódosított élesztôs erjesztést jelent, 
és a 200 báros nyomással készített kivonatok 
a növények összes hatóanyagát megôrzik. Az 
ilyen készítményeket célszerûbb kiegészítô 
tápláléknak nevezni, ezek már tényleg teljes 

valójukkal egészségünket szolgálják. Például 
a kurkumának így 200-szoros koncentrációját 
hozzák létre, 5-6 kapszula fél kiló kurkumának 
felel meg, és a kurkumin az egyik legjobb rák-
ellenes hatóanyag.

November 24-én Sonnleitner Károly 
beszélt az emberi szervezet öngyógyító 
képességérôl, majd december 1-jén Tóth 
Gábor élelmiszeripari mérnök ismertet 
fáradtságûzô étrendi modelleket. Decem-
ber 6-án Szabó Attila elôadása arra keresi a 
választ, hogy hogyan gyôzzük le a stresszt, 
és hogyan erôsítsük meg idegrendszerün-
ket. Az elôadások 18 órakor kezdôdnek a 
Bibliaházban, és ingyenesek.    CsT

Érdemes-e táplálékkiegészítôt szednünk?
Új technológiákról „Az egészségünk titkai” elôadássorozatban
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Kölcseys hírek
Testvériskolai kapcsolattal, gyermekek-
re fordítandó báli bevétellel, tanulmányi 
verseny sikerével gazdagodott nemrég a 
Kölcsey Utcai Általános Iskola. Az intéz-
mény dolgozói, tanulói és a szülôk ado-
mányaikkal támogatták a vörösiszap-ka-
tasztrófa áldozatait. A napokban fotóki-
állítás nyílt a fôépület alsó folyosóján.

Október 20-án buszra szálltak a Kölcsey Ut-
cai Általános Iskola néptáncos továbbképzôsei, 
hogy a csíkszentdomonkosi Márton Áron Is-
kolával testvériskolai kapcsolatot alakítsanak 
ki. Ott tartózkodásuk során megtekintették a 
Márton Áron Múzeumot, az Olt völgyét, gyö-
nyörködtek a környezô hegyekben a Garados 
tetejérôl. Látták a csíksomlyói templomot és 
a mádéfalvi emlékmûvet. Elmentek a Botorka 
csata helyszínére, és egy táncházban felcsíki 
táncokat tanultak, valamint megismerkedtek 
a helyi táncok mellett az erdélyi dialektus több 
táncának zenéjével is. 23-án este indultak 
haza, útjuk eredményes volt, hiszen a kísérô 
nevelôknek, Mészáros Árpád iskolaigazgató-
nak és Tangl Balázsnénak sikerült egyeztetni 
a testvériskolai kapcsolat részleteit, és az ot-
tani tánccsoporttal a kapcsolattartás módjait.

Hoffmann Rózsa államtitkár felhívásának 
eleget téve gyûjtés volt az iskolában a vörös-
iszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésé-
re. Az iskola dolgozói, a diákok és a szülôk 
összesen csaknem százezer forintot adakoz-
tak, és több zsák ruhanemût is összegyûlt. 
Mindezt Devecserre juttatták el. A november 
közepén megrendezett iskolai bál összbevé-
tele 340 ezer forint lett, mellyel a különbözô 
iskolai programok megvalósítását, a kirándu-
lásokat, táborokat támogatják, tehát teljesen 
a gyermekekre fordítják.

Megyei mûveltségi vetélkedôt hirdetett az 
ôsszel a Paragvári Úti Általános Iskola, mely-
nek nyolc résztvevô csapat közül hét szom-
bathelyi volt, egy pedig körmendi. Varga Bog-
lárka, Horváth Petra és Singer Vivien, a Köl-
csey Utcai Általános Iskola 8.b osztályosai 
jól oldották meg a Széchenyi Istvánnal kap-
csolatos verseny írásbeli és szóbeli feladata-
it, és a 2. helyen végeztek. A zsûri külön ki-
emelte Varga Boglárka szóbelin nyújtott tel-
jesítményét. A felkészítô nevelôk: Huszárné 
Vincze Krisztina és Mándliné Bonczó Katalin. 

A Modern Világ szakkör tagjai az iskola 
fotópályázatán vettek részt, az ôszhöz kap-
csolódó fotóikból két hete nyílt kiállítás a 
fôépület alsó folyosóján.      C s t

„Néptáncpanoráma” címmel régiós ta-
lálkozóra érkeztek hozzánk a néptán-
cosok határon innen, s túlról.

Pont egy éve, 2009. november 14-én 
a Múzeumok Ôszi Éjszakája programja-
ival szerencsésen egybeesve rendezett 
elôször néptánc antológiát a Nyugat-ma-
gyarországi Néptáncszövetség és a Béri 
Balogh Ádám Táncegyüttes. Akkor a fô cél 
az volt, hogy a térség díjnyertes koreográ-
fiáit egy színpadra terelve olyan gálát hoz-
zanak létre, ami ünnep a táncosnak, szak-
mai fórum az együttesek vezetôinek, szó-
rakozás a közönségnek. Az akkori szándék 

megmaradt, a tapasztalatok érlelôdtek kis-
sé, s a lehetôségek is adták magukat, így 
idén más formában, az országos múzeumi 
rendezvény nélkül, de ismét megrendez-
ték a programot.

Annak is már jó egy éve, hogy Kör-
mend a „24 Város Projekt”-ben az oszt-
rák, szlovén és magyar tagvárosokkal való 
együttmûködésre szegôdött gazdaságilag, 
kulturálisan, így aztán adott volt a helyzet, 
hogy a projekt támogatását igénybe véve 
vendégeket hívjunk a határon túlról is.

A két pályázati forrás mellett Körmend 
Város Önkormányzatának, és a Körmendi 
Kulturális Központ jóvoltából a rendezvény 

helyszíne is mindenkor kínálja magát város-
unkban, dolgos kezekbôl és kreatív agyak-
ból pedig szintén nincs hiány a BBÁ-ban! 

Pénteken a MTA Zenetudományi Intézet 
Néptánc Osztályának konferenciára érkezô 
résztvevôi legfeljebb annyit láthattak, hogy 
az ôket fogadók kicsit sápadtak, de a mo-
solygós táncosokról igazán senki nem mond-
ta volna meg, hogy éjjel 3-ig díszítettek, vé-
gezték az utolsó simításokat, s igyekeztek 
mindenben a maximumot biztosítani. Sza-
bó Ferenc alpolgármester köszöntötte a 
résztvevôket, beszédében kitért a magyar-
ság ôstörténetére is, melynek egyik leghite-
lesebb forrása épp a magyar népi kultúra, a 

zene, s az ahhoz kapcsoló-
dó tánc. Míg a konferencia 
a tudomány oldaláról köze-
lítette meg a néptáncot, ad-
dig az esti kerekasztal meg-
beszélés a mindennapi gya-
korlatról szólt elsôsorban. A 
pénteki nap ünnepélyes pil-
lanata volt a Pesovár Ernô 
Emlékplakett megalapítá-
sának bejelentése, melyet 
idén, elsô alkalommal a vasi 
néptáncosok között mes-
terként tisztelt, 2008-ban el-
hunyt Pesovár Ernô özvegye 
kapott meg.

Szombaton aztán a gyakorlaté volt 
a terep! A táncosok birtokba vették az 
öltözôket, a színpadot, s miután Körmend 
Város polgármestere, Bebes István kö-
szöntötte a fellépôket és a közönséget, 
elkezdôdött a Néptáncpanoráma Pesovár 
Ernô Néptáncantológia 2010. elnevezésû 
program. A 2 órás mûsor jó egy órával to-
vább tartott a tervezettnél, de a közönség 
ezt egyáltalán nem bánta. Este aztán a tán-
cosok, s a közönség táncházban mulatott 
a Bendô zenekar talpalávalójára ropva az 
aulában, az együttesek vezetôi pedig sok 
órás megbeszélésen értékelték ki a cso-
portokat a zsûrivel.      Vörös Éva

Néptáncos ünnep  
a Batthyány-kastélyban

Az idei adventi programokban is lesz-
nek új elemek a hagyományos progra-
mok mellett. 

November 27-én a már megszokott, évrôl 
évre egyre népszerûbb kézmûveskedéssel 
indul az adventi programsorozat. A Szövô 
szakkör és a Foltvarró klub tagjai is segítenek 
felnôtteknek és gyerekeknek a díszek elkészí-
tésében, és már harmadik éve a Nóra virágbolt 
is támogatja szaktudásával is az adventi koszo-
rúk, kopogtatók, s egyéb kellékek elkészítését.

December 4-én Hétrét zenekar néhány tagja 
ad koncertet, majd a Bóbita bábcsoport elôadása 
szórakoztatja a gyerekeket, no meg persze a 
Mikulást, hiszen ôk a legfontosabbak ezen a 
napon. De nem csak kicsik ünnepelnek ezen 
a napon, hanem a Szövô szakkör is, a Városi 
Kiállítóteremben nyílik kiállításuk mûködésüknek 
15 éves jubileuma alkalmából. Este a színház 
szerelmeseinek kaphatnak különleges élményt 
a Titanic vizirevû címû elôadás nézôi, Tasnádi 
István vadromantikus katasztrófaszínházát a 
lendvai színjátszók hozzák el Körmendre.

December 10-én a Körmendi Kulturális Köz-
pontba várja a civil szervezeteket az intéz-
mény és a városvezetés, a délután folyamán 
a jövô évi programokat fogják egyeztetni, este 
pedig a Civil Karácsonyon ünnepi vacsorával 
köszönik meg a szervezôk a mûvészeti cso-
portok és civil szervezetek egész éves mun-
káját, amit a város érdekében fejtettek ki.

11-én a piactéren a Tûzoltóság által szerve-
zett böllérversenyé lesz a terep, este a MJUS-
ba várja Ismerôs arcok és P-Mobil koncertre az 
érdeklôdôket a Rába-parti Fórum Egyesület.   V.É.

Adventi készülôdés 
November 27-én az elsô gyertyagyújtás
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Jó húsz éve, nagyobbacska kamasz-
lányként egyfajta beavatásként éltem 
meg, amikor a Kati butikban vett anyu-
kám ruhát nekem. Két momentuma 
maradt meg bennem ennek az elsô 
butikos élménynek: az egyik, hogy fi-
nom, csendes szóval, jó ízléssel a bolt 
háziasszonya alig fél órás vajúdás után 
életem elsô hosszú, divatos szoknyája 
felé terelt, amitôl akkor kellôképpen 
meg is illetôdtem. Aztán jött a szép 
szemû fiatalasszony férje, a Misi 
bácsi – s ez már a másik emlék – 
aki tréfás évôdésével pillanatok 
alatt feloldotta bennem az elsô 
vásárlás megszeppentségét. Az-
óta hol a Városi Vegyeskarban, 
hol valamelyik karitatív szerve-
zetben, vagy épp a gazdasági bi-
zottságban akadtunk össze. Min-
denki Scheiber Misije – ugyan-
úgy, mint az én szép emlékû 
elsô vásárlásomkor – elsimítja 
a feszültségeket, leegyszerûsíti, 
ami bonyolultnak tûnik, figyel 
és segít… 

– Hogy lettél te ennyire közéle-
ti ember Misi?

– Sokféle szála van ennek. A kari-
tatív tevékenységem a habitusomból 
is adódik, és otthonról is ezt hoztam. 
A családi legendárium szerint nagy-
anyám, aki nagyon szegény családba 
született, aztán Körmend egyik leg-
gazdagabb asszonya lett, karácso-
nyonként eltûnt minden évben ott-
honról, s olyankor a szegény családoknál 
titokzatos módon ajándékok jelentek meg 
ismeretlen adományozótól. Hogy ez tény-
leg igaz volt-e, már nem tudhatjuk, minden-
esetre szép a történet. 

– Tiszta Szent Miklós mese! Ez a leg-
erô sebb motiváció?

– Jaj, azért ennél egyszerûbb, meg föld-
hözragadtabb gyökere is van ám ennek! 
Igaz, anyám mindig azt mondta, inkább se-
gítsünk, mintsem mi szoruljunk segítségre, 
de lényegében az úgy volt, hogy a rendszer-
váltás után az elsô önkormányzat gazdasági 
bizottságának a vezetôje lettem, s onnantól 
rettentô sok felkérésem, meghívásom volt 
mindenféle szervezetbe. Az akkori dolgok 
egy része megmaradt, más része elkopott, 
volt, ami egyszerûen csak rám maradt az 
évek folyamán… 

– Megpróbálom összeszedni, mi min-
dent csinálsz. Elnöke vagy a Körmendi 
Vegyeskar Egyesületnek, az Ipartestü-
letben elnökhelyettes vagy, a Kórházért 
Alapítvány kuratóriumának szintén elnö-
ke vagy, és ha jól tudom, a Lions Clubban 
is vezetôségi tag vagy. Stimmel?

– Majdnem, de a Lions az egy nemzet-
közi szervezet, a szabályzata szerint 1-2 

évente változik az elnök személye, ott most 
nincs ilyenfajta kötelezettségem, viszont 
van egy Lions Alapítvány a nagy szervezet-
hez kapcsolódóan, ami azért fontos, mert 
ezen keresztül lehet törvényesen anyagi 
segítséget adni szükség esetén. Jelenleg 
ennek az alapítványnak vagyok a titkára.

– Melyik áll a legközelebb a szívedhez?
– Nem volna szerencsés ezt rangsorolni, 

meg nem is tudom összehasonlítani ôket. 
Az énekkar összetartása közösségi tevé-

kenység, teljesen másfajta szellemi ener-
giákat mozgat meg, mint az alapítványok-
nál végzett gazdasági feladatok. De mond-
hatnám azt is, hogy másfajta gondolkodás 
kell az Ipartestületben az iparosok ügyei-
nek intézéséhez, és más ahhoz, hogy a Rk. 
Egyházközség gazdasági felügyelôjeként 
egyensúlyt tudjunk fenntartani az egyház és 
a város között. A rangsor különben is úgy áll 
fel, hogy család, barátok és Körmend, utób-
biban meg úgyis benne van minden, amit 
a közösségért csinálok.

– Mindig körmendiek voltatok?
– Mármint a család? Igen, azt biztosan tu-

dom, hogy legalább hat generáció óta Kör-
menden éltek a felmenôim, 1848-ban itt 
volt orvos az egyik szépapám, azért ez elég 
erôs kötelék, ugye? Én majdnem elkerültem 
a városból, de aztán 81-ben visszajöttünk.

– Jé, én azt hittem, te mindig itt éltél!
– Nem, a 70-es években volt egy kis 

kitérô. 69-ben elkezdtem a mûszaki egyete-
met, már az elsô évben megismertem egy 
szerencsi lányt, akit aztán 73-ban, még az 
egyetem alatt feleségül is vettem. Akkori-
ban pár évig úgy tûnt, Székesfehérváron te-
lepedünk le, de szerencsére máshogy ala-
kult, és 81-ben együtt jöttünk haza. 

– Az énekkar mióta része az életed-
nek?

– Tulajdonképpen ez is a feleségem által 
jött. Igaz, a Kölcsey Úti Általános Iskola kó-
rusában gyerekként énekeltem, meg édes-
anyám révén is volt valamennyi kötôdésem 
a zene szeretetéhez, de amikor 81-ben ha-
zajöttünk, Kati belépett a vegyeskarba, hi-
szen otthon, Szerencsen is énekkari tag volt, 
aztán 82-ben én is csatlakoztam hozzájuk.

– Én ugyan nem ismerem a fiad, de 
munkatársamtól, Hegétôl úgy tu-
dom, ô is valami hasonló életpá-
lyát jár be.

– Igen, néha családi villongások 
is vannak, mert a fiam is örökölte a 
segítôkészséget, akár sport, akár kul-
turális területen nézzük… Egy ide-
ig úgy tûnt, a megélhetés máshol 
kényszeríti letelepedésre, de bor-
zasztóan örülök, hogy végül haza-
jött. Minôségirányítási szakember-
ként a munkája miatt sokat van úton, 
de mégis, itt él a család, naponta 
együtt vagyunk, ez nagyon fontos 
mindannyiunknak!

– A minôségirányítás nagyon ko-
moly rendszer. A ti életetekben is 
van rendszer?

– Dehogy van! A mi életünkben 
két unoka van, és a világon minden 
hozzájuk van idomítva, még ha ez-
zel két perc alatt fel is borítunk min-
dent! Ôk a legfontosabbak.

– Azt mondtad, a család, a ba-
rátok és Körmend a három leg-
fontosabb dolog az életedben. Az 

elsôrôl és az utolsóról sokat meséltél, de 
a barátságról még nem.

– Sok barátom van, de mondok neked 
két érdekes dolgot. Az egyik, hogy 1969-
ben az egyetemi kollégiumban egy szobá-
ba kerültem három sráccal, és a mai napig 
ôk a legfontosabb barátaim. Ez nem azt je-
lenti, hogy csak ôk a barátaim, de ezek a 
fiatal felnôttkori barátságok azt gondolom, 
nagyon meghatározóak minden ember 
életében. A másik, ami ide is kapcsolódik, 
meg az énekkarhoz is, a családhoz is, és 
úgy egyáltalán, a mindennapi élethez, az 
a következô: a 80-as években tudod-e, mi-
ért a hétfô volt nagyon sok civil szervezet 
összejövetelének a napja?

– A televízió hétfôi adásszünetére 
gondolsz?

– Pontosan! Hidd el nekem, ha volna egy 
tv-mentes nap, sokkal többet beszélgetné-
nek az emberek, nem volna gond a régi 
közösségekben a fiatalítás, és egy csomó 
emberi konfliktus megoldása is sokkal köny-
nyebb lenne!

– Szóval család, barátok és város… 
– Persze! Lényegében mindben az 

„együtt” a legfontosabb!
Vörös Éva

Egy segítôkész körmendi dalnok mindennapjai
Beszélgetés Scheiber Mihállyal arról, mi mindent jelent a szó: „együtt”…
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A mai magyar szülészorvosok büszkék le-
hetnek rá, hogy eljutottak odáig: a császár-
metszés országos átlaga túljutott a 30 szá-
zalékon, és továbbra is emelkedôben van.

Mi vezetett ide? A szakmai felkészültség 
nagymértékû hiánya, a kényelmesség (ki akar 
éjszaka vagy vasárnap szülést vezetni?), a 
felelôsséghárítás gyakorlata felelôsségvállalás he-
lyett, a hálapénzalapú ellátás. Egy császármetszé-
sért, ugye, többet lehet kérni. Mindehhez hozzá-
járul a hibás jogorvoslási gyakorlat. Egy ok nélküli 
császármetszésért nem szoktak senkit elmarasz-
talni, de ha egy hüvelyi szülésnél valami nem jól 
sikerült, akkor a szokásos elbírálás úgy szól: mi-
ért nem csinált idôben császármetszést? Mintha 
teremtônk úgy intézkedett volna, hogy az ember-
gyereknek az anyja felvágott hasfalán keresztül 
kell a világra jönnie.

A szülésvezetés mûvészetét, amelyet híres és 
ügyes kezû szülészek a XVII. századtól kezdve a XX. 
század elsô feléig megalkottak, az utóbbi ötven év-
ben kidobták az ablakon, kiöntötték a fürdôvízzel 
a csecsemôt is. Ötven évvel ezelôtt egy gyakor-
lott bába többet értett a szülészethez, mint ma 
egy egyetemi professzor. Az ultrahangtechnika 
fejlôdése nyomán ma már abszurd állításokkal hü-
lyítik a laikus kismamákat, és újabbnál újabb veszé-
lyeket találnak ki a magzat számára. Az a legrosz-
szabb, ha az orvosok maguk is hisznek abszurd ál-
lításaikban. Például manapság a pénzéhségbôl te-
nyésztett ikergyermekeket (úgynevezett lombikbé-
biprogram) nagyon korán kiszedik az anyaméhbôl 
képzelt veszélyek alapján, és ezzel veszélyeztetik 
a gyermekek életét.

Milyen jogcímen írom le mindezt? 
Három év budapesti orvosi tanulmány után disszi-
dáltam, és Svájcban, a berni egyetemen ösztöndíj-
jal folytattam tanulmányaimat, 1968-ban államvizs-
gáztam. Nagy szerencsémre az egyik „utolsó mohi-
kán” szülészprofesszornál, aki még értett a hagyo-

mányos szülésvezetéshez, tanultam a szülészetet 
az egyetemen. … A hetvenes években Svájcban öt 
százalék körül mozgott a császármetszés aránya. Jó-
magam 1977 és 2005 között magánszakorvosként 
csaknem 1800 szülést vezettem kétszázalékos csá-
szármetszés-gyakorisággal. A szülések nagyobb 
része magánklinikán történt, de majd 40 százalé-
kuk kis szülôotthonban, illetve magánházban zaj-
lott le, ahol általam kiválasztott rizikószegény szü-
lést hatszáznyolcvanegyet vezettem; ennyi nô kö-
zül hatot kellett szülés közben kórházba küldeni, 
és csak két esetben volt szükséges császármetszés 
(0,3 százalék). A kórházba utalt eseteket is magam 
láttam el magánklinikán. Hosszú évekig én voltam 
az egyetlen szülész-nôgyógyász szakorvos Svájc-
ban, aki kórházon kívüli szüléseket vállalt és veze-
tett. Soha senki nem támadott ezért, és semmifé-
le mûhibaperem nem volt.

Hogy a kismama hol akar szülni, azt szabadon 
döntheti el, alapvetô állampolgári joga.
Nem így van ez Magyarországon. 2005-ben el-
követtem azt a hibát, hogy hazatelepültem, és 
azt hittem, hogy itt is lehet zavartalanul praktizál-
ni. Nagy tévedés volt. A jelenlegi bürokrácia még 
sokkal rosszabb, mint a Kádár-rendszerben volt. Az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) nem a tényleges feladatával foglalkozik, 
hanem a magánpraxist folytató orvoskollégák sze-
kírozását tekinti egyik fô feladatának. Nem tartott 
sokáig, amíg összeütközésbe kerültem a hivatalno-
kokkal. Egy régi rendszerbeli védônô feljelentett, 
hogy szüléseket vezetek a magánrendelômben, 
és ehhez nincs engedélyem. Persze, mert ilyen 
engedély nincsen. … Ebben az országban a min-
den részletet agyonszabályozó bürokrácia uralko-
dik, és az emberek alapvetô szabadságjogait nem 
garantálja senki. A kismama jogát a szülés hely-
színének megválasztására ugyanúgy nem, mint 
a szülész-nôgyógyász szakorvos szabad foglalko-
zásgyakorlási jogát, aki a munkájáért teljes körû 
felelôsséget vállal, és nem hárít.

Szeretném remélni, hogy ez az áldatlan álla-
pot megváltozik a jelenlegi kormány alatt. A nyu-
gati példát kell követni, ahol az embereknek sza-
badságuk van, és csak akkor fogják ôket perbe, 
ha hibáznak. Nálunk államterror mûködik, amely 
mindent agyonszabályoz. Ez a kommunista rend-
szer öröksége. 2007 óta van napirenden „az ott-
hon szülés szabályozása”. Azóta vajúdnak rajta, és 
nem történik semmi.

Szerintem semmit nem kell szabályozni: szabad-
ságot kell adni az embereknek. Ezzel persze csak 
egy tudatos kisebbség fog élni. De ne azok ítél-
jék meg az ügyet, akik semmit sem értenek hoz-
zá. Az úgynevezett szakmai kollégiumról beszélek, 
amelyben a tiszteletre méltó kollégák közül még 
senki sem vezetett egyetlenegy kórházon kívüli 
szülést. Tudomásom van róla, hogy többen közü-
lük saját gyakorlatukban hetven százalékban vé-
geznek császármetszést. Más országokban is van-
nak ilyen szakmai kollégiumok, csakhogy ott az ál-
lásfoglalásuk ajánló jellegû és nem törvényerejû.

Ez a különbség egy szabad és demokratikus ál-
lam és a mai Magyarország között.

Dr. Világhy István
szülész-nôgyógyász szakorvos, Ispánk

/Megjelent: Magyar Nemzet, 2011. november 13./

Kórházon kívül
Egy szülész-nôgyógyász véleménye Ispánkról

A Fôvárosi Bíróság november 23-án elutasí-
totta dr. Geréb Ágnes és védôje fellebbezé-
sét, hogy szüntessék meg elôzetes letartoz-
tatását, és nem engedélyezte azt sem, hogy 
a doktornôt házi ôrizetbe helyezzék, vagy 
rendeljenek el ellene lakhelyelhagyási tilal-
mat. A bíróság szerint a fellebbezés nem volt 
alapos, ezért utasították el.
   Így legkorábban január 8-án szabadulhat 
dr. Geréb Ágnes szülészorvos, akit 52 nap-
ja tartanak fogva, miután egy gyermek szü-
letésénél komplikáció lépett fel. /index.hu/

A Napi Gazdaság Online becslései szerint a 
szülészeti piac mérete meghaladja a húsz-
milliárd forintot, aminek egynegyedét borí-
tékban nyújtják át.     /napi.hu/

Karácsony közeledtével újra az ajándéko-
záson gondolkozunk: Kinek, mit, hogyan, 
mennyiért stb.? Közvetlen környezetünk-
ben is vannak olyan gyerekek, akiknek 
csak az kerül a karácsonyfa alá, amit má-
sok önzetlen szeretetébôl kapnak. 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szer-
vezésében Körmenden is le lehet adni karácso-
nyi ajándékdobozunkat. Az elmúlt két évben a 
körmendi iskolák is csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez. Idén szeretnénk megszólítani más mun-
kahelyi, baráti közösségeket is, hogy támogas-
sák a Vas és Zala megyei rászoruló gyerekeket.

Hogyan készíthetek ajándékot?
1. Keressen egy jó állapotban lévô, üres 

cipôsdobozt. Amennyiben a doboz típusa 
megengedi, akkor a tetejét és az alját is kü-
lön-külön vonja be színes csomagolópapírral.

2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak 
vagy lánynak szánja ajándékát.

3. A cipôsdobozt töltse meg ajándékokkal 
az alábbi szempontok szerint: játékok, is-
kolai eszközök, higéniai eszközök, egyéb 
apróságok (cukorka, hajgumik, óra, képes-
könyv). Kedves lehet még: egy családi fotó 
néhány üdvözlô sorral, jókívánsággal.

4. A dobozba NE TEGYEN: agresszivitásra 
kész tetô képeket, játékokat, folyékony 
dolgokat, gyógyszereket, törékeny tár-
gyat, alkoholt.

5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagol-
ja be színes csomagolópapírral, majd ra-
gassza le átlátszó cellux ragasztó szalag-
gal! Végül pedig a dobozra, jól látható-
an írja fel, hogy milyen korosztályú lány-
nak/fiúnak szánja ajándékát!

6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésôbb 
december 17-ig juttassa el a körmendi 
cipôsdoboz begyûjtô helyre! Körmend, 
Berzsenyi Dániel u. 8. Kedd: 16.00-18.00 
és Péntek: 15.00-17.00 Nagy Attiláné Timi 
önkéntes mobilszáma: 20/886-16-14.

Mi történik 
a cipôsdoboz 
ajándékokkal?

Az elkészült és össze gyûjtött cipôsdoboz 
ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat or-
szágos önkéntesi hálózatán keresztül fog-
ja eljuttatni a rászoruló gyermekekhez (ár-
vaházak, nagycsaládos szervezetek, kór-
házak, fogyatékosokkal foglalkozó isko-
lák, egyesületek…), még az ünnepek elôtt.

Idén is, mint már sokadik éve, december 
közepén kétezer dobozt juttatunk el a Ma-
lév segítségével Marosvásárhelyre, Böjte 
Csaba árváinak.

Minden vidéki gyûjtôhely szervez aján-
dékozást szerte az országban, megpróbál-
va örömet szerezni minél több gyermek-
nek, akik önhibájukon kívül nem tudnak a 
családjukkal igazi ünnepben, ajándékozás-
ban részesülni. 

Nagy Attiláné 
http://baptistasegely.hu/ciposdoboz/

„Tízezer gyermek karácsonya” 
Cipôsdoboz akció Körmenden 2010-ben is
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Sejtelem és misztikum lengi be a has-
táncot, amelyre igazából mindenki kí-
váncsi. Sokan csak ámulattal figyelik 
a ritmusos zenére libbenô fátylak és 
csörgô kendôk keltette csodát, mások 
megpróbálják elôcsalni magukból a 
kecses, nôies, finom, de csöppet sem 
könnyû mozdulatokat. Hat évvel ezelôtt, 
amikor néhányan úgy döntöttünk, hogy 
szeretnénk megtanulni a hastánc alap-
jait, még korántsem volt annyira diva-
tos ezzel foglalkozni, mint manapság. 

Bedics Erika örömmel vállalta 2004 ôszén, 
hogy a kezdetben mindössze 5-6 fôs csoport-
nak, akiket Novák Ágota hívott össze, meg-
tanítja a legôsibb tánclépéseket. Emlékszem, 
amint a mûvelôdési ház pincéjében a föl-
dön világító gyertya körül mezítlábazva igye-
keztünk elôször csupán felsô testünket és 
csípônket elkülönülô mozgásra bírni. Aztán 
következtek hétrôl hétre a nehezebb moz-
dulatok: függôleges és vízszintes nyolcasok 
a csípônkkel, hashullámok, rázások és ringa-
tások. Jó visszagondolnom arra is, hogy legki-
sebb gyermekemet magzatként táncoltathat-
tam a pocakomban, hiszen a hastánc termé-
kenységi tánc is: Marokkóban és a Közel-Ke-
leten a nôk hasonló mozdulatokkal készülnek 
a gyermekszülésre. Válogattunk, osztozkod-
tunk a színes rázókendôk között, amiket Eri-
ka törökországi fellépésekor vásárolt nekünk, 
mert akkor itthon még nem lehetett kapni. 

A csoport a kezdô tánclépések megtéte-
le óta a tagok cserélôdése mellett is töretlen 
lelkesedésû és növekvô létszámú. A kultúrház 
pincéjébôl a tükrös terembe, majd a Kölcsey 
iskola kisépületének tornatermébe költöz-
tek a próbák, ma már Erika saját stúdiójában 
több csoportban gyakorolnak: óvodás kislány-
ok, tinédzserek, anyukák, kismamák és nagy-
mamák egyaránt. Egy nagymama például az 
unokáját kísérte el, és ottmaradt megnézni, 
aztán ô is kipróbálta, és ma is jár táncolni, ho-
lott az unoka már elköltözött. 

A keleti táncok népszerûsége Erika szerint 
abban rejlik, hogy rejtett izmokat megmoz-
gatva a nôiség, a mélyen megbúvó erotika 
megélését hozza ki a hölgyekbôl. – Az óra 
eleji bemelegítés után a csukló és csípô irá-
nyította lágy mozdulatokkal könnyedebbnek 
és nôiesebbnek érezzük magunkat – mond-
ja. – A fellépôruhák zömét magunk készít-
jük, hisz a mai elszegényedett világban 
nem mindenki engedheti meg magának 
az 50-100.000 forintos kosztümöket. Már az 
anyag kiválasztása örömforrás, nem beszél-
ve az egyéb kellékekrôl: pénzek, gyöngyök, 
flitterek, csörgô, csilingelô láncok kerülnek a 
lenge öltözékekre, tükrözve viselôjük kreati-
vitását és kézügyességét. 

A csoport 2005-ös Tavaszünnepi elsô fel-
lépése óta állandó és látványos szereplô kü-
lönféle bálokon és a Körmendi Napokon. Így 
a közönség évrôl évre nyomon követheti a 
fejlôdést, az alapmozdulatok ugyanazok, de 

a koreográfiák egyre nehezednek. Legutóbb 
az árvízkárosultak megsegítésére szervezett 
gálán kápráztatták el a közönséget fátyol és 
gyertya kombinációval elôadott produkciójuk-
kal. Erika folyamatosan képzi magát külföldi 
és hazai tánckurzusokon, mert vallja, hogy ta-
nítani csak így lehet. Mostanában arcgimnasz-
tikát is tanul, és hálás férjének a támogatásá-
ért. Büszkeséggel tölti el, hogy tagja egy tör-
zsi tánccsoportnak, a Tribe Paganicaenak, és 
olyanokkal is felléphet, mint Novák Viktória. 
Muzikalitását édesanyjától örökölte, és több 
mint tíz évig vezette a város egyetlen cd bolt-
ját, de a zene iránti rajongása ma a koreog-
ráfiák és a tánc révén van jelen az életében.

Takács Marietta

Keleti varázslat – hobbi és munka
A hastánc körmendi meghonosítója

Kedves Szülôk!
Valamennyien olyan körülményeket kí-

vánunk gyermekünknek teremteni, amely-
ben biztonságban fejlôdhet, és értô figye-
lem mellett nyugodt tempóban, szeretettel-
jes, családias légkörben készülhet fel az is-
kola, az élet kihívásaira. Ahol játszva fejleszthe-
ti képességeit, erôsítheti önbizalmát, fejlôdhet 
a mozgás és a beszéd terén. Amikor közösség-
be kell lépnie, olyan helyet választunk 
számukra, ahol a családi környezet 
után mindezeket legalább az otthoni-
hoz hasonlóan megkaphatják. Erre a 
problémára kíván alternatívát nyújtani 
az Egyházasrádócon mûködô Tündér-
tanya játszóház és cseperedô. 

Itt a meleg családias légkörben jól 
felkészült pedagógus várja a gyer-
mekeket, aki legfôbb feladatának azt 
tartja, hogy a gyermek életkorának és 
egyéni adottságainak megfelelô opti-
mális fejlôdési ütemben gyarapodjon 
testileg, lelkileg. Ingergazdag környe-
zetben fejlôdhessen mozgása, beszé-
de, ennek a feladatnak rendelünk alá 
minden rendelkezésünkre álló és a 

gyermekek szintjén is megvalósítható mûvészeti 
ágat. A zene belefonódva a napi tevékenységbe 
észrevétlenül harmonizálja a gyermeket. A min-
dennapos verselés és mesélés pedig a ritmu-

sos ismétléssel erôsíti 
a gyermekek emlékeze-
tét, bôvíti a szókincsét, fej-
leszti a figyelme tartós-
ságát és mélységét.
A tanulási problémák-

kal küzdô gyermekek 
fejlôdési nehézségének 
fô oka a korai mozgás-

minták (pl. kúszás, mászás) hiányában 
keresendô. Ezt kívánja megelôzni, pó-
tolni, fejleszteni a mindennapos mozgá-
sos játék, amely a gyermekek napirend-
jébe beépülve játékosan segít abban, 
hogy kiszûrje mely tényezôk okozhat-
nak zavart a késôbbi tanulási folyamat-
ban. Ezek mellett az önkifejezést segí-
ti a mûvészeti ágakban való elmélyülés 
– festés, rajzolás, formázás. Mindezen 
lehetôségekkel várja a Tündértanya ját-
szóház és cseperedô az érdeklôdôket. 

Elérhetôségeink, további információk:
     tundertanya@gmail.com 

Szalai Kiss Lilla 
tel.: 06-30-2328663

Egy igazán jó hely gyerekeknek

Tevékenységünkkel közelebbrôl  
megismerkedni kívánókat szeretettel várjuk  

november 27-én  
Körmenden a Batthyány-kastélyban 

rendezendô  

Tündértanya játszóházban. 
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A 16 éves körmendi gimnazista, ifj. 
Szájer József hét év focizás után tavaly 
döntött úgy, hogy komolyan foglalkoz-
na saját lovaikkal. Sokat tanult édesap-
jától, könyvekbôl, lovas egyesületbe lé-
pett és rajtengedély-vizsgát tett, hogy a 
megye legifjabb fogathajtójaként ver-
senyeken indulhasson. A felnôttek kö-
zött elért eredményei pedig azt sejte-
tik, ígéretes tehetség a fiatalember.

Hat megyébôl a hat legjobb fogathajtó 
vehetett részt a közelmúltban Seregélye-
sen a regionális fogathajtó döntôn, amely-
re csak bizonyos pontszámot összegyûjtve 
juthattak a versenyzôk, végül összesen 28. 
Józsi két versenyen megszerezte a kvali-
fikációs pontokat, és a Vas megyei foga-
tok közül negyedikként jutott a döntôbe, 
ahol méltóképpen képviselte városát, ho-
lott ô volt a mezôny legfiatalabb fogathaj-
tója, ugyanis 16 éves korig csak pónilovak-
kal szabad versenyezni. 

Ennek a szép eredménynek a májusban 
elindult versenyszezon óta biztató és ígé-
retes elôzményei voltak: Harasztifaluban 15 

résztvevôbôl 3. lett, Nagygeresden 16-ból 
5., Sorkifaludon 10-bôl 2. Lukácsházán, a 
megyei döntôben pedig 16 közül a 6. he-
lyen végzett.

A versenyek elôtt napi rendszerességgel 
gyakorol, legfôbb tanítómestere, az édesap-
ja tanácsait követve. Mint mondja, sok idôt 
igényel a lovak, a hintó és a felszerelések 
rendbe tétele. Tudja, hogy a családi hátte-
re nélkül nem lenne ily eredményes, hisz 
édesapja mellett, édesanyja és nôvérei is 
mellette állnak. Júlia többször volt már se-
gédhajtója is. A versenyek finanszírozása 
nagy költségekkel jár, ezért a család a nya-
ralásról is lemondott.

Manapság divatos sport a lovaglás, ifjabb 
Szájer József szeret és tud is lovagolni, de 
kirí kortársai közül, olyan, mint egy régi 
mese modern hôse, amikor felül a hintóra, 
és hajtja a fogatot. Városi rendezvényeken, 
falunapokon, esküvôkön gyakran találkoz-
ni vele, nemrég láttam, a várkastély mellett 
vágtatott a fogat, amit Józsi hajtott, a hintó-
ban szülei ültek. Meg is jegyeztem: ez az 
igazi vasárnapi sétakocsikázás.

Takács Marietta

A hintós fiú modern meséje
Ifjú Szájer József, a megye legifjabb "C" kategóriás fogathajtója

Október 20-ától Bakuban, Azerbaj-
dzsán legnagyobb sportcsarnokában 
zajlottak a kick-box Európa-bajnokság 
küzdelmei. A Castrum Sec-Dinamica SE 
Körmend színeiben Dancsecs Bojána 
versenyzett, a döntôbe jutásért harcol-
va megsérült, így bronzéremmel tér-
hetett haza.

Bakuban, a hétezer fôt befogadni képes 
Hejdar Alijev sportcsarnokban október 20-
án kezdôdtek a kick-box Európa-bajnokság 
mérkôzései 32 ország 427 versenyzôjének 
részvételével. A versenyen kategóriánként 
csak egy sportolót indíthattak az országok, 
így a legjobbak gyûltek ott össze. Dancsecs 
Bojána a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend 

színeiben, a MOL klasszis tehetségtámoga-
tó program kedvezményezettjeként indult 
a megmérettetésen. Elsô ellenfelét, egy an-
gol lányt simán verve jutott a legjobb négy 
közé. A döntôbe jutásért egy orosz lánnyal 
kellett megküzdenie, és fölényesen veze-
tett a szentgotthárdi lány, amikor ellenfe-
le sorozatos szabálytalanságai miatt sérü-
lést szenvedett. Az orvos nem engedte to-
vább játszani, és Bojánát tiltakozása ellené-
re kórházba szállították, ahol állát négy öl-
téssel varrták össze. A bírói és orvosi dön-
tés értelmében a küzdelmet nem folytat-
hatta, ezért az arany lehetôsége elúszott. 
A bronzérem így is szépen csillog a ma-
gyar csapat gyûjteményében, hiszen keve-
sen jutottak dobogós helyhez.    CsT

Kick-box EB-bronz Bakuból
Bojána sérülten lett harmadik



1313

Karácsonyi akció a
Bástya utcai MÓNIKA KÖNYVKERESKEDÉSBEN

november 26-tól december 16-ig
minden 2010 előtt kiadott könyv20% engedménnyel kapható.

Szolgáltatásai: 
pedikűr
manikűr

műköröm
sóterápia

Újdonság: 
hajhosszaBBítás 
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
nov. 26. 18 h Batthyány-kastély – Színház

Peter Scheffer: Equus
A Szombathelyi Waldorf Iskola színházi elôadása

nov. 27. Batthyány-kastély
Körmendi Advent 1. rendezvénye
Kézmûves hétvége koszorú készítéssel, adventi dí-
szekkel, játszóházzal

dec. 2. 9 – 17 h Batthyány-kastély – Színház aula
Véradás (Vöröskereszt)

dec. 4. Körmendi Advent 2. rendezvénye
14 h Körmend, Sétálóutca

Városi Mikulás túra – zenés Mikulás várás
14.30 Batthyány-kastély – Színház aula

Mikulás koncert Bozival és társaival
15.30 Bóbita bábcsoport elôadása
16 h Séta a Mikulással vissza a Sétáló utcába
16.15 h Óriás Adventi kalendárium nyitása – búcsú a Miku-

lástól
16 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

A 15 éve alakult Szövô szakkör jubileumi kiállítása
Megnyitja: Korbacsics Tibor igazgató

18 h Batthyány-kastély – Színház
Tasnádi István: Titanic vízirevû – vadromantikus kataszt-
rófaszínház nem kevés zenével – a lendvai Diákszínpad 
elôadásában. Rendezô: Mess Attila. Belépôjegy: 500,-Ft

dec. 7. 19 h Batthyány-kastély – Színház
Dumaszínház – Bödôcs Tibor önálló estje
Belépôjegy: 1.500,-Ft        2.000,-Ft

dec. 11. Körmendi Advent 3. rendezvénye
7 h Körmendi piactér (Spar üzlet mögött)

IV. Körmendi Tûzoltó Hagyományôrzô Böllérver-
seny kóstolással, árveréssel

dec. 13. 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
Misi Mókus kalandjai – mesemusical – Szabad Ötle-
tek Színháza elôadása
Belépôjegy: 700,-Ft

Kiállítások
nov. 17 – dec. 15. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szikla Pszichi-
átriai Nappali Foglalkoztatójában készült alkotások

dec. 4 – 24. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
A 15 éve alakult Szövô szakkör jubileumi kiállítása

Információ, jegyelôvétel: 

Körmendi Kulturális Központ,  
Batthyány-kastély, a színház elôcsarnoka. Telefon: 410-132  

Tourinform Iroda, Körmend. Telefon: 410-107
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 10–16 h   

A kiállítások megtekinthetôk: hétfô–péntek 10–16 h  

www.kormend.hu

Programajánló


