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Támogatási szerzôdés ünnepélyes alá-
írására hívták január 10-én a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermébe a mé-
dia képviselôit. A sajtótájékoztatón 
elô ször városunk polgármestere, 
Bebes István országgyûlési képviselô 
ismertette annak a pályázatnak a rész-
leteit, melyen nemrég sikere-
sen szerepelt az önkormány-
zat. Ezután aláírta Breznovits 
Istvánnal, a Nyugat-dunántú-
li Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetô igazgatójá-
val a 200 millió forintos támo-
gatási szerzôdést. 

A január 10-i rendezvény ele-
jén Bebes István köszöntötte a 
megjelenteket, majd elôször arról 
számolt be, hogy „A Nyugat-du-
nántúli Regionális Operatív Prog-
ram »Belterületi utak fejlesztése«” 
címû pályázata – melyen sikere-
sen szerepelt városunk önkor-
mányzata –, miképp kapcsolódik a belvá-
ros rehabilitációjához. Elmondta, hogy a 
beruházás jelentôsen növeli az ottani köz-
lekedés biztonságát. Ehhez az is hozzájá-
rul a közeljövôben, hogy kerékpáros vona-
lon összekötésre kerül a már kiépült Rákó-

czi–Hunyadi utcai átvezetés a Rábán alu-
li kerékpárút szakaszával. A továbbiakban 
az is a biztonságos közlekedést szolgálja, 
hogy a Batthyány-kastély déli kapuja alatt 
körforgalmi csomópontot építenek ki. A 
csatlakozó Batthyány és Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcák átépülnek, parkolók, elválasztott 

gyalogos és kerékpáros utak létesülnek, a 
meglévô két buszöblöt áthelyezik.

Új parkolóhelyeket is kialakítanak a Rá-
kóczi úttól a Mónus Illés utcáig tartó fej-
lesztés során, ez azt eredményezi, hogy 
124 parkolóval bôvül a belváros, és ez 

jelentôs hozzájárulás a városközpont par-
kolási problémáinak megoldásához. En-
nek köszönhetôen a városrehabilitációs 
program során kiépített 94 Szabadság 
téri parkolóval együtt összesen 218 par-
koló fogadja a városunkba látogató tu-
ristákat, a központban dolgozókat és az 

ügyeiket intézôket. A Szabadság 
tér északi útcsatlakozásánál, a 
gyalogos átkelô két oldala men-
tén terelô szigetet építenek ki, és 
ez már a kialakítandó forgalomlas-
sítás része lesz. A fejlesztési sza-
kaszon a késôbbiekben nemcsak 
a sebesség-, hanem a súlykorlá-
tozás bevezetését is elôtérbe he-
lyezik majd. 

A projekt megvalósítása céljá-
ból el kell végezni a körforgalmi 
csomópont létesítéséhez szüksé-
ges közmûkiváltásokat, valamint 
az érintett úthálózat csapadék-
víz-elvezetését is. Az építési költ-
ségeken kívül, a megadott száza-

lékos kereteken belül elszámolhatók a ter-
vezés, a projekt-elôkészítés, a közbeszer-
zés, a területrendezések, a mûszaki ellenôr 
és a könyvvizsgálat, illetve a kötelezô 
nyilvánosság biztosításának feladatai. 

Ismét sikeres volt a pályázat
Biztonságosabb lesz a belvárosi közlekedés

A Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint 
a Körmendi Kulturális Központ és Faludi 
Ferenc Könyvtár közös rendezésében a 
gimnáziumban és a Városi Színházte-
remben zajlottak január 21-én a Magyar 
Kultúra Napja rendezvényei. 

Az ünnepség elején Laczó Tamás, a Köl-
csey Ferenc Gimnázium megbízott igazga-
tója köszöntötte a vendégeket, a diákokat 
és tanáraikat. Beszéde elején felidézte, 
hogy húsz évvel ezelôtt, 1991-ben a gim-
názium a hagyományteremtés szándéká-
val rendezte meg az elsô Magyar Kultú-
ra napi rendezvényt. Akkor megyénkben 
ez volt az egyetlen megemlékezés a Him-
nusz megírásának napjáról. Azóta a meg-
emlékezések megszaporodtak, de a köz-
figyelem a kölcseys ünnepségre irányul. A 
gimnáziumban zajló kulturális értékôrzés 
és átadás részeként a programsorozatban 
délelôtt 28-an indultak a versmondó verse-
nyen, 13 csapat a mûveltségi vetélkedôn 
mérte össze a tudását, a képzômûvészeti 
és nyelvi pályázatokra az iskola honlapján 
lehetett jelentkezni. (Az eredményhirde-
tés még a versenyek után, az ünnepély 
elôtt megtörtént.) 

A köszöntô után a szavalóverseny gyôztes 
párosa adta elô Arany Jánostól a Vörös Ré-
béket, majd a Béri Balogh Ádám Táncegyüt-
tes fellépése következett. Ezután dr. Kapiller 
Sarolta, a Vas Megyei Önkormányzati Hi-
vatal Mûvelôdési és Sport Titkárságának 
vezetôje lépett a mikrofonhoz. Beszéde 
elején Sajó Sándor költôt idézte: „Magyar-
nak lenni: büszke gyönyörûség!” Kijelentet-
te, hogy ennek a népnek ma is joggal van 
helye itt Európa szívében. A magyarság ma 
nem csak az igazságtalanul meghúzott ha-
tárok között él, hanem azokon túl is, így az 
összekötô kapocs az anyanyelv. Ebben ki-
teljesedve kellene eljutni „Az Értôl az Óce-
ánig” (Ady). Sajnos ez a nyelv az, ami na-
ponta megcsúfoltatik az utcán, a buszon, 
a munkahelyeken, a családokban. Nemze-
ti imánk születésnapján különösen fontos 
felhívni a figyelmet a nyelv védelmére, hi-
szen ez az egyik feltétele, hogy a Himnusz 
utolsó versszakában leírt „szánd meg” ké-
rés a jövônkre vonatkozóan joggal kimon-
dott „áldd meg” lehessen. Dr. Kapiller Sa-
rolta szavait követôen a zeneiskola tanárai 
mutatták be mûsorukat. 

A rendezvény a gimnázium udvarán Köl-
csey Ferenc szobrának a megkoszorúzá-

sával folytatódott, majd 13 órakor Jámbori 
Tamás, a középiskola rajztanára nyitot-
ta meg Sodics László festômûvész kiállí-
tását, aki nyugdíjba vonulása elôtt szintén 
a Kölcseyben tanított rajzot. Jámbori Ta-
más az iskola galériájában elôször az ed-
digi kiállítókra, köztük a sok Sodics tanít-
ványra emlékeztetett, majd így folytatta: 
„akit Körmenden ma kapcsolatba hozha-
tunk a képzômûvészettel, az alkotással, 

Áldás kérés a jövônkre
Ünnepség a Magyar kultúra Napján

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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biztosan így kezdi a szakmai bemutatkozását: Sodics László tanít-
ványaként…  Én is ezt teszem mindig, büszkén.” A tanár úrnak újra 
szülôföldje, Cák és Kôszeg lett az otthona, az ottani táj, valamint Erdély, 
az Ôrség, a Rába-part és a toszkán vidék jelenik meg kiállított képein. Vé-
gül Jámbori Tamás a mûvészhez fordulva a következôkkel zárta szavait: 
„Egy dologban azért tévedtél: amikor szerényen azt mondtad, »ez csak 
leckefelmondás«. Nem, Tanár Úr, ez sokkal-sokkal több!”    C s T

4

Sikeres koncert
A Városi Fúvószenekar Egye-

sület, Körmend Város Önkor-
mányzata és a Körmendi Kul-
turális Központ szervezésében 
nagy sikerû koncertre került sor  
január 8-án a Batthyány-kastély 
színháztermében.

Bebes István polgármester 
újévköszöntô beszédében az 
ünnep fontosságáról beszélt, 
és arról, hogy a közösség szá-
mára milyen fontos összetartó 
erôt jelent. A koncertet Pálóczi 
Zsuzsanna konferálta, Morvay 
András és Komor András diri-
gálta, a szünetben a 600 po-
hár pezsgôt pedig a Körmendi 
Kulturális Központ munkatársai 
szolgálták fel a közönségnek.

Az egyesület márciusban Er-
délybe utazik, a koncertet kö vetô 
bál bevételét erre az út ra fordítják.

Tájékoztató
Hamis információk elter-

jedése miatt közöljük, hogy 
a Körmendi Katolikus Egy-
házközség képviselôtestülete 
az egyházi hozzájárulás be-
szedésével Körmend terüle-
tén – Horvátnádalja és Felsô-
berkifalu városrészek kivételé-
vel –2010. szeptember 25-tôl 
Buda Brigitta, Körmend, Rákó-
czi u. 11. sz. lakost bízta meg. 
Nevezett személy a plébánia 
vezetése által hitelesített meg-
bízólevéllel rendelkezik, s min-
den esetben nyugtát ad a be-
fizetett összegrôl. Ha bárkinek 
tudomása lenne arról, hogy 
más is szed adót, kérjük, jelez-
ze a plébánián. Természetesen 
az egyházi adót a plébánia hiva-
talában is be lehet fizetni, ahol 
szintén mindenki nyugtát kap. 
A plébániánkhoz tartozó vá-
rosrészekben illetve falvakban 
lévô adószedôk is rendelkez-
nek megbízólevéllel.

Az egyházközség 
képviselôtestülete

Új helyen a 
Nyugdíjfolyósító

A Vas megyei Kormányhiva-
tal Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
kihelyezett ügyfélfogadását – a 
Szabadság tér 7. szám alatti hiva-
talépület felújítása miatt – min-
den hónap negyedik szerdáján 
13.00 és 15.00 óra kö zött a kör-
mendi Batthyány-kastély szín-
házaulájában tartja a Körmend, 
Batthyány u. 2. szám alatt.

A projekt összköltsége 
276.671.291 Ft, a támogatás 
össze ge 207.503.468 Ft, a tá-
mogatás intenzitása 75%-os. 

Az önkormányzata és a Köz-
lekedésfejlesztési Koordináci-
ós Központ (KKK) között létre-
jött megállapodás alapján fo-
lyamatban van az érintett út-
szakasz önkormányzati tulaj-
donba történô átvétele. A tár-
gyalások során fontos szem-
pont volt – a Rába-híd állapota 
miatt –, hogy az átadó szándé-
kai szerint az Útpénztári költ-
ségvetés terhére vállalja a híd 
felújítását. A Magyar Közút híd-
ügyi szakembere úgy nyilatko-
zott korábban, hogy a híd fel-
újítására már rendelkezésre 
állnak a tervek, tekintettel arra, 
hogy a jelenlegi kezelônek is 
szándékai között szerepelt a 
felújítása. Erre százmillió Ft 
erejéig vállal garanciát a je-
lenlegi vagyonkezelô, ami a 
szakértôi vélemények szerint 
fedezi a munkálatok költsége-
it, s hosszú távon garantálja a 
híd biztonságos mûködését. 
A hídfelújítás beruházásának 
közbeszerzési eljárása már 
elindult.

Az önkormányzat elkötelez-
te magát a kerékpáros közle-
kedés biztonságosabbá té-
telére is. Ennek érdekében 
került kiépítésre a Hegyaljai 
úton, nemrég pedig a Rákóczi 
úton a Mátyás király utca és a 
Nefelejcs utca közötti szaka-
szon a kerékpárút, folytatá-
sa pedig tervezés alatt van. A 
támogatási szerzôdés aláírá-
sával megkezdôdô fejlesztés 
részeként kiépülô kerékpár-
útszakasz jelentôsen növeli 
a közlekedôk biztonságát a 
belvárosban. 

A rendezvény végén Brez-
no vits Istvánnal, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség ügy ve zetô igaz-
gatója örömmel számolt be 
arról, hogy az összes pályá-
zó közül a második legna-
gyobb összeget a körmen-
di projekt kapta. Ez tovább 
erô síti azt a pozitív tendenci-
át, hogy az önkormányzat fo-
lyamatosan sikeresen szere-
pel pályázatokon. A sajtótá-
jékoztató a szerzôdés aláírá-
sával zárult.    Csihar T

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Körmend Szabadság 
tér 7. szám alatt mûködô Polgármesteri Hivatal és Ok-
mányiroda az épület felújítása miatt átmeneti ideig az 
alábbi helyszíneken és telefonszámokon érhetô el:

A Polgármesteri Hivatal székhelye, és ezáltal postacíme a Kör-
mend, Szabadság tér 4. szám alatt lesz (jelenleg a Körzeti Föld-
hivatal épülete). A hivatal központi telefonszáma, ahol Bebes Ist-
ván polgármester és Gombásné Nardai Ibolya jegyzôi feladatokkal 
megbízott aljegyzô, valamint Farkas Tiborné oktatási referens, Ba-
ranyai Sándor sport referens és Buti Tibor személyügyi ügyintézô 
és a titkárság elérhetô: 94/410-623, fax száma: 94/410-623.

A Polgármesteri Hivatal egységeinek elérhetôsége:
1. Körmend, Szabadság tér 8.:
Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda, Hatósági Iroda, Adó-

iroda, Szociális Iroda, Gyámhivatal, Közterület-felügyelet. Tele-
fonszáma: 94/592-900, fax:94/410-623.

2. Körmend, Szabadság tér 5.:
Pénzügyi Iroda Telefonszám: 94/592-900
3. Körmend, Szabadság tér 7.:
Okmányiroda, Anyakönyv, Népesség-nyilvántartás. Telefon 

94/592-900, valamint telefon és fax: 94/412-775. Az Okmány-
iroda a Dienes Lajos utca felôl közelíthetô meg. Tájékoztatom 
a tisztelt lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal honlapján va-
lamennyi szervezeti egységben dolgozó köztisztviselô e-mail 
címe és közvetlen telefonszáma megtalálható. 

Egyúttal tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2011. janu-
ár 24-tõl változatlan ügyfélfogadás mellett 
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (APEH) a Körmend, Szabadság tér 12, 
– a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár a 

Körmend, Szabadság tér 11., 
– a Vas Megyei Igazságügyi Hivatal a Körmend, Thököly u. 46.
– a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Kirendelt-

sége a Körmend, Rákóczi u. 37. szám alatt várják az ügyfeleket. 
Az esetleges kellemetlenségért szíves türelmüket, megér-

tésüket kérem.
Gombásné Nardai Ibolya

Jegyzõi feladatokkal megbízott aljegyzõ

Áldás kérés a jövônkre  
Folytatás a 3. oldalról

Ismét sikeres volt 
a pályázat
Folytatás a 3. oldalról
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Az idei újévi interjúban arra kértük a vá-
ros polgármesterét, Bebes Istvánt, hogy 
értékelje az elmúlt esztendôt, és tekint-
sen elôre az ez évi feladatokra, tervekre.

– Miként tekint vissza az elôzô évre? 
S mennyivel látja nehezebbnek az idei 
esztendôt?

– Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy 
az elôzô év könnyebb volt. De nyolc éve 
folyamatosan így megy. Nem látok semmi 
meglepôt ebben az esztendôben. A kiüresí-
tett országban a nincsbôl nem lehet hirtelen 
újjáépíteni mindent. Elôbb meg kell teremte-
ni hozzá a feltételeket. Úgy érzem, eredmé-
nyesen dolgoztunk 2010-ben, és számomra 
2011-ben nincs semmi meglepô. Igyekszünk 
idén is megtalálni a lehetôségeket.

 – Az önkormányzat elôtt álló feladatok-
nak milyen mértékben tudnak eleget tenni?

– Az elmúlt évben elvégeztük, ami le he-
tôségeinkbôl tellett. Idén ezt folytatjuk, el-
sôsorban a csatornázásnál, a közlekedési felté-
telek, a belterületi utak fejlesztésénél kívánunk 
elôre lépni, és ehhez a pályázati lehetôségeket 
igyekszünk maximálisan kihasználni. 
Szolgáltatásainkban nem szûkítünk idén 
sem. Költségvetési szempontból lehet, hogy 
szûkebbek a kereteink, de stratégiai, szemé-
lyi kérdésekben nem gondolkodunk változ-
tatáson. Alapvetô feladatnak a munkahelyte-
remtést tartjuk, melyhez a szükséges gazda-
sági környezet megteremtése a mindenko-
ri kormány feladata. Az önkormányzat dolga 
pedig, hogy az itt lévô és ide települô cégek-
nek az infrastrukturális feltételeket megte-
remtse. Erre eddig is nagy figyelmet fordítot-
tunk, nem lesz ez másként a jövôben sem. 

– Várhatók újabb munkahelyek?
– Úgy látom, hogy nôhet a foglalkoztatottság 

az Eybl volt gyárcsarnokában. Az elkövetkezô 
2-3 évben 300-500 fôvel számolunk. Érinti a 
körmendi munkavállalókat az is, hogy az Opel 
négy éven belül 800 fô foglalkoztatását terve-
zi. Helyben az Ipari Park tulajdonosával való 
hatékony együttmûködést tartjuk fontosnak, 
hogy az Új Széchenyi Terv lehetôségeit minél 
jobban kiaknázhassuk. Emellett a városnak lé-
teznek saját ipartelepítésre alkalmas területei 
is korlátozott mértékben. A helyi kis- és közép-
vállalkozóknak a közbeszerzési törvény módo-
sulásával nagyobb terük van. Egyre több olyan 
beruházás van, illetve indul, ahol a körmendi 
cégek kapnak lehetôséget. Az Ipari Parkban 
kialakítandó inkubátorház – mely pályázati tá-
mogatást is kapott – szintén kedvezôbb felté-
teleket teremthet a számukra. 

 A Kistérséggel közösen vettünk részt a köz-
munkaprogramban, ez az idén is folytatódik. 
Most folynak az egyeztetések annak érdekében, 
hogy minél hatékonyabban használjuk ki az eb-
ben rejlô lehetôségeket. Voltak nehézségei, és 
a megvalósítás során hibái is a programnak, a 
tapasztalatok alapján igyekszünk ezeket kiküsz-
öbölni. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy részt 

vegyünk benne, hiszen munkalehetôséget jelent 
a városban, és odafigyeléssel sok feladatot lehet 
elvégezni a segítségével. 

– Miben lát még le he tô séget az idei évben?
– A határon átnyúló kapcsolatokban nagy 

lehetôség van. A stratégiailag fontos telepü-
lésekkel sok projektben vagyunk együtt. Mu-
raszombattal a vártkert és a megújuló energia 
projektet visszük közösen, Güssing a vár és a 
kulturális kapcsolatok terén vált partnerünk-
ké. Továbbá vannak olyan infrastrukturális fej-
lesztések, amelyek nem tartóznak közvetle-
nül az önkormányzat hatáskörébe, ugyanak-
kor nagy lendületet adhatnak a város gazda-

sági fejlôdésének. Ilyen a körmendi elkerülô 
megépítése, valamint a már folyamatban levô 
vasútvillamosítás. Eddig is, és ezután is min-
dent elkövetek, hogy ezek minél hatékonyab-
ban és gyorsabban valósuljanak meg.

– Szociális téren lesznek-e idén újabb 
fejlesztések?

– Nagyon jelentôsnek tartom, hogy sike-
rült a városban egy jól mûködô szociális el-
látórendszert kiépítenünk. A mai viszonyok 
között szeretnénk ezt megôrizni, és megpró-
báljuk források bevonásával a férôhelyeket 
bôvíteni, és felújításokat végrehajtani az 
Idôsek Gondozóházában. 

– A túlélésre kell idén a város lakóinak 
berendezkednie, vagy esetleg tud olyan 
terveket mondani, melyek megvalósítása 
a város jövôjét segítheti?

– Saját értékeinkbe kell a mostani 
idôszakban befektetni, ehhez jelenleg Euró-
pai Uniós források is rendelkezésre állnak. 
Azt akarjuk elérni, hogy a jövôben Körmend 
a turizmus célpontja legyen, amihez a vá-
rosközpont felújítása, a fürdô és szabadidô 
központ kiépülése, a kastélypark meginduló 
fejlesztése jó alapot jelenthet. A Batthyány-
kastély bekapcsolásával tovább erôsíthetjük 
ezt a kínálatot, és ezért mindent megte-
szünk, hogy a magyar állam tulajdonos-
ként hathatós szerepet vállaljon ebben. 
Nincs más lehetôségünk, mint reális célokat 
kitûzni, és megvalósításukhoz minél több 
uniós támogatást elnyerni.       Mayer J.

Igyekszünk idén is megtalálni a lehetôségeket
Újévi interjú Bebes István polgármesterrel

Általános tendencia Európában, hogy 
a legdinamikusabban fejlôdô szolgál-
tatási ágazatok egyike a turizmus. Az 
érintett vállalkozások, önkormányzat-
ok és civil szervezetek legfôbb alter-
natívája az elôrébb jutásban eddig is 
a különbözô pályázati lehetôségekben 
volt, s eztán sem lesz ez másként, sôt…

Már 2009-ben is kísérletet tett az akkori 
kormányzat a TDM (Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment) szervezetek létrehozásá-
ra pályázati forrásból, de az akkori kiírás 
– feltételrendszerébôl adódóan – mellbe-
vágóan kevés munkaszervezet létrejöttét 
generálta. Akkor Vas megyében egyedül 
Bük pályázata volt sikeres, s az akkori ku-
darc sokaknak kedvét is szegte.

A bizalmatlanság most is érzôdik, de 
az egész Európában elterjedt TDM rend-
szer megvalósítása elkerülhetetlen, ép-
pen ezért nagyon fontos, hogy a társadal-
mi vitára bocsájtott pályázati kiírás a febru-
ári, tényleges megjelenés elôtt minél szé-
lesebb körben ismertté váljon. Az Új Szé-
chenyi Terv részeként megjelent pályázat 
bizonyos pontjai még változhatnak, ugyan-

akkor vannak elemek, amelyekkel érde-
mes tisztában lenni. 

Az egyik ilyen tétel az, hogy TDM szerveze-
tet csakis civil szervezet hozhat létre, tagjai le-
hetnek önkormányzatok, vállalkozások, és ci-
vil szervezetek, valamint egyének. A készülô 
új turizmus törvény a késôbbiekben minden 
turisztikai pályázatot TDM tagsághoz köt. Az 
eddigi gyakorlat az volt, hogy a Tourinform Iro-
dák mindenki promóciós anyagát befogadták, 
terjesztették, és a gyûjtôterületükön lévô ösz-
szes szolgáltatót ajánlották az érdeklôdôknek. 
Mivel az irodák a TDM-ek munkaszervezetei 
lesznek, a késôbbiekben ez is változik, hisz a 
tagok szolgáltatásainak kiajánlása lesz majd a 
„Tourinformok” elsôdleges feladata. Természe-
tesen Körmend is élni szeretne az új rendszer 
lehetôségeivel, ezért a szakemberek már dol-
goznak egy helyi, esetleg térségi TDM szerve-
zet regisztrálásán, és hamarosan meg is kere-
sik a megvalósítás érdekében az érintetteket.

Mivel a Tourinform Iroda idén is képviseli 
a térséget az Utazás 2011. Kiállításon, Buda-
pesten, ezúton is felhívjuk minden érintett fi-
gyelmét, hogy az Iroda munkatársai várják a 
prospektusaikat, melyeket idén még ingye-
nesen visznek magukkal a kiállításra.  V.É.

A turizmusfejlesztés 2011-ben
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2010 decemberében minden várako-
zásunkat fölülmúlta a „Cipôsdoboz ak-
ció”. Városunkban és a környezô ki-
sebb településeken összesen 126 aján-
dék talált gazdára. (2009-ben 62 db !)

Ez a szám tanúskodik arról, hogy – ha 
anyagilag nem is – de szívünkben gazda-
godhatunk. Nem hátat fordítunk egymás-
nak – mert úgy is sok a gondunk –, hanem 
segítô kezet nyújtunk, hogy egymás terhén 
könnyítsünk.

Több dobozt különös gonddal csomagol-
tak be, dekoráltak készítôik. Sok kis szor-
gos gyerekkéz nyoma is láthatóvá vált a 
szülôk segítségével. Milyen nagyszerû ka-
rácsony elôtt együtt tevékenykedni, szí-
vünket és gyerekeinket szeretetre hangol-
ni, élethelyzeten keresztül, spontán nevel-
ni, jó példával elôl járni! Már ez maga aján-
dék mindenkinek.

Köszönet mindazoknak, akik megörven-
deztették az ajándékot csillogó szemmel 
váró gyerekeket, és a kérésnek megfelelôen 
tiszta, rendes, új és hasznos dolgokat, ked-
ves játékokat, könyveket, tisztálkodási szere-
ket és édességet tettek a dobozokba.

Most következhetne a közösségeknek, 
iskoláknak, embereknek a felsorolása, akik 
idejüket, fáradságukat nem sajnálva, pénz-

tárcájukat sem kímélve, szívüket is belerak-
va hozták dobozaikat a gyûjtôhelyre.
Ehelyett hadd hivatkozzam most a Biblia 
szavaira:
„Te pedig, amikor adományt adsz, ne tud-
ja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy ada-
kozásod titokban történjék; a te Atyád pe-

dig, aki látja, ami titokban történik, megfizet 
neked.” (Máté evangéliuma 6 rész 3-4. v.)

 „Adjatok, és adatik nektek: jó, meg-
nyomott, megrázott, megtetézett mérték-
kel adnak öletekbe. Mert amilyen mérték-
kel ti mértek, olyan mértékkel mérnek vi-
szonzásul nektek.” (Lukács evangéliuma 6 
rész 38. v.)

Egy szépen díszített ajándék pillanatnyi 
örömet és az emberi jóságba vetett bizalmat 
adhat, ennél azonban mindannyiunknak 
többre van szüksége. Arra a személyre, 
„mentôövre”, akinek születésére karácsony-
kor emlékezünk, és akirôl János evangéliu-
mában így olvashatunk: 

„Mert úgy szerette Isten az embereket, 
hogy egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz a Fi-
úban, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiát 
erre a világra, hogy elítélje az embereket, 
hanem azért, hogy megmentse ôket általa.”

Mind az ajándékozóknak, mind a meg-
ajándékozottaknak kívánjuk az új évben, 
hogy minél többen tudjunk belekapasz-
kodni Isten „mentôövébe”, Jézus Krisztus-
ba, aki tartós örömet és békességet aján-
dékozhat életünkbe.

Nagy Attiláné,  
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

önkéntese

Minden képzeletet felülmúló akció
„Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”

2010 decemberében elhunyt Szinetár Mik-
lós, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 
nyugalmazott tanára. 79 éves volt. 

Személyében kiváló pedagógust, a ter-
mészetet szenvedélyesen szeretô, nagy 
tudású kollégát, jó embert és barátot, pél-
dás családapát veszítettünk el, akihez éle-
tünk sok-sok eseménye, emléke kötôdik.

A tanári pályát a bajánsenyei általános is-
kolában kezdte, amelynek igazgatója is volt. 
1963-tól a körmendi Várkerti, a késôbbi Olcsai-
Kiss Zoltán Általános Iskolában tanított. Jó kol-
léga volt. Szerette és tisztelte a gyermekeket, 
a természet megismerésére és megôrzésére 
nevelte ôket. Emlékezetes és a pályaválasztást 
is befolyásoló élményt adott a biológiaórákon, 
a Búvár szakkörben. A szakköri madárláb-
gyûjteményüket országos kiállításon mutat-
ták be; a kirándulásokon, a nyári szaktáborok-
ban a Rába völgyének élôvilágával ismerked-
tek; a legjobb szakköröseit mindig meghívták 
az országos tapasztalatcserékre. Az Ôrségben 
madarakat és emlôsöket gyûjtött, az állatokat 
maga preparálta. Szinetár Miklósnak nagy sze-
repe volt abban, hogy egy másik gyûjtemény, 
a nemzetközi hírû ornitológus, Molnár Lajos 
madárgyûjteménye megmaradt, s ma az isko-
lában állandó kiállításon látható.

Éveken át szervezte és vezette Madarak 
és Fák Napján a három körmendi általános 
iskola természetbúvárainak izgalmas és ér-
dekes vetélkedôjét a Várkertben.

Gyönyörû természetfotókat készített, 
ezekkel illusztrálta publikációit, elôadásait, 
könyveit. Egyik könyvében Körmendnek és 
környékének növényeit, állatait, egy másik-
ban a Vas megyei Rába-völgy élôvilágát mu-
tatta be tudományos igényességgel, még-
is közérthetôen. 

„Kisgyermekkorom óta rabja vagyok a 
horgászszenvedélynek” – vallotta magá-
ról. Vadászni is szeretett. Megtiszteltetés-
nek éreztük, ha asztalához hívott bennün-
ket, ahol ínycsiklandó vad- és halételek vár-
tak ránk – és jóízû beszélgetések. 

Szeretett hitvese elvesztése után sem 
tudták legyûrni a lelki- és testi fájdalmak. 
Tevékenykedett tovább, nyáron balato-
ni házában, az év többi hónapjában Kör-
menden. Életét gyermekei, unokái féltô, 
óvó és segítô szeretete kísérte. 

Emléktöredékek… Sajnos, csak keveset tud-
tunk itt felidézni Szinetár Miklós gazdag élet-
útjából. Nem felejtjük el magas alakját, gesz-
tusait; gondolatait az életrôl, amelyeket meg-
osztott velünk; a hosszú évek közös munká-
ját, amelyben példa volt nekünk. Szeretettel és 
tisztelettel emlékeznek rá volt tanítványai is. 

Szívünkben sokan megôrizzük Ôt, az 
EMBERT, aki SZINETÁR MIKLÓS volt.

  Fancsali Andrásné

Emléktöredékek Szinetár Miklósról
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„Megtört szívvel, de a feltámadás 
reményében bízva tudatjuk, hogy 
Szolga-Tôkés Sándor evangélikus lel-
kész, életének 52. évében, 2010. de-
cember 30-án hazatért Megváltó Urá-
hoz” – tudatta családja a gyászjelen-
tésében. A lelkésztôl 2011. január 8-án 
vettek búcsút a körmendi evangélikus 
templomban, mi az alábbi interjúrész-
lettel emlékezünk rá.

A Körmendi Evangélikus Gyülekezet lel-
késze, Szolga-Tôkés Sándor már két vese 
átültetésen van túl, de orvosai szerint újra 
transzplantálni kellene nem csak a veséjét, 
de ezúttal már a máját is. Az unitáriusként 
felnôtt férfi azonban betegségéért hálás Is-
tennek, hiszen elmondása szerint, ha an-
nak idején nem kell átjönnie Erdélybôl Ma-
gyarországra, lehet, hogy nem ismeri meg 
az Úr Jézus Krisztust. 

   – Mikor és hogyan derült ki az, hogy 
a veséd nem mûködik megfelelôen?

– 1986-ban Erdélyben Sepsiszentgyör-
gyön laktunk, én ka-
rosszérialakatosként 
dolgoztam. Elôször 
is azt figyeltem meg 
magamon, hogy na-
gyon fá radékony 
lettem, nem tud-
tam kipihenni ma-
gam. Amikor orvos-
hoz mentem, vita-
minokat írt fel és ta-
vaszi fáradékonyság-
nak diagnosztizálta 
ezt az egészet. Aztán 
késôbb fulladni kez-
detem és alig kaptam 
levegôt. Egy éjszaka 
aztán többször kel-
lett vécére menjek és 
légszomj fogott el. A 
kórházban megállapí-
tották, hogy maximum két hetem van még, 
és nincsen lehetôség további kezelésemre. 
Akkor javasolták azt, hogy Magyarországra 
jöjjek. Nehezen ment a vízum megszerzé-
se, de apósom ismerôsei révén elintézte, 
így utazhattam.

– El kellett hagynod a családodat. Ho-
gyan készültél az útra?

– Akkor a szüleim már nem éltek, 20 
éves koromban hat hónap különbséggel 
haltak meg. Volt egy karosszérialakatos 
mûhelyem, a félkész munkáimat ott kel-
lett hagyjam, hirtelen kellett mindent fel-
adni. Volt egy kisfiam, nôs voltam, de a fe-
leségem és a fiam nem jöhettek akkor még 
velem, és nem tudtam, mi lesz a sorsom.

Amikor kiderült, hogy utazni kell, egy 
egész álló nap gyóntam Istennek a bû-
neimet, és imádkoztam hozzá, hogy segít-
sen. Akkor Jézust még nem ismertem, uni-

tárius voltam, így az Atyaistennek mond-
tam el bûneimet. Jó érzés volt ezektôl meg-
szabadulni és akkor ugyan nem tudtam, 
hogyan alakul sorsom, mégis erôt adott 
nekem ez a gyónás. De Isten nem hagy-
ta, hogy az életem itt véget érjen, hanem 
elôkészítette az utat a Fiával, Jézus Krisztus-
sal való találkozásra.

– Magyarországra jöttél. Hol kezeltek?
– Vonattal jöttem, de a Keleti pályaudvar-

nál már mentô várt rám, amivel a kórházba 
vittek. Egyik kórházból a másikba küldtek át, 
amikor kiderült, hogy erdélyi vagyok, nem 
akartak kezelni. Végül egy orvos befogadott. 
Egy embert sem fogok hagyni, meghalni az 
ajtó elôtt! – mondta. Kezelni kezdtek, de saj-
nos egyre több lett az adósságom, mert a ke-
zelési költségeket nekem kellett volna kifi-
zetni. Többször felszólítást kaptam, hogy ki-
utasítanak az országból, ha nem rendezem 
a számlát, de nekem nem volt pénzem.

Csodálatos dolgok jöttek azonban. Volt 
olyan kezelôorvosom, akinek az irodájában 
letérdelve imádkoztunk együtt a gyógyulá-

somért. 1987 telén, 
óriási hóban a roko-
naimnál már nem volt 
tovább helyem, és 
a kezelések közötti 
idôben az egyik orvos 
biztosított számomra 
helyet a kórház egyik 
szegletében éjszaká-
ra. Napközben met-
rón ültem, vagy mo-
ziba vettem jegyet, 
hogy meg ne fagy-
jak az utcán. Végül 
egy hívô baptista bá-
csi fogadott be magá-
hoz: hat hónapon ke-
resztül egyetlen fillér 
fizetség nélkül náluk 
lakhattam. Lelki be-
szélgetéseim voltak, 

rendszeresen olvastuk a Bibliát, és imád-
koztunk együtt. Ez újdonság volt a számom-
ra, mert Erdélyben, bár biztosan vannak, de 
ilyen krisztusi lelkületû, mélyen hívô embe-
rekkel nem találkoztam.

Amikor a feleségem és a fiam is utánam 
jöttek, egy katolikus család adott nekünk 
helyet a szuterénjükben. Egy öreg pap bá-
csi járt ki hozzájuk, két szín alatt vettük az 
úrvacsorát, és református lelkészek prédi-
kációit hallgattuk kazettán. 

Egyik templomból a másikba jártam, nem 
néztem a felekezeteket, mindenfelé eljár-
tam. Aztán az egyik kazettát meghallgatva 
valami megsimogatta a szívemet. Tudtam: 
én is ilyen lelkész szeretnék lenni. Azt is tud-
tam, éreztem, hogy az unitárius tanítással 
ellentétben Jézus Krisztus több, mint egy a 
próféták közül… 

/forrás: evangelikus.hu/

Katolikus  
egyházközségi 
hírek
Háromszor annyi temetés,  
mint keresztelés

A Körmendi Római Katolikus Egy-
házközség aktuális történéseirôl, 
problémáiról Németh Zoltán plébá-
nos tájékoztatta lapunkat. 

Németh Zoltán elmondta, a plébániá-
hoz Pinkamindszenttôl Molnaszecsôdig 
tartoznak egyházi ingatlanok, köztük 
hét templom és két kápolna. Mindezek 
fenntartásához, „üzemeltetéséhez” 
anyagiakra van szükség. Pinkamindszen-
ten pályázati pénzbôl, mintegy nyolc-
millió forintból megtörtént a templom 
tetôzetének felújítása, a külsô festés. A 
lábazat és világítás rekonstrukciója még 
hátra van. A teljes felújításhoz még két-
millió Ft-ra volna szükség, ezt pedig az 
ott élô 170 hívô nem tudja adományai-
val megoldani. Magyarszecsôdön az Ár-
pád-kori templom tetôfelújítása vált ese-
dékessé, és természetesen ennek meg-
valósításához is alapvetôen pályázati 
pénz kellene. Az ottani plébánia épüle-
te is üresen áll, a visszaigényelt iskola-
épület is hasznosítatlan marad, ha eset-
leg megszûnik az iskola. Az ottani há-
rom telekkel sem tudnak mit kezdeni. 
Vasalján ugyancsak üres az iskola, nincs 
használója. 

Körmenden az egyházi épületek álla-
gával nincs komolyabb probléma, de az 
elmúlt évek során sokszor javításra szo-
ruló orgona most teljesen elromlott. Az 
új elektronikus rendszer 2,5 millió Ft-ba 
kerül, és erre már csak azért sincs jelen-
leg elegendô pénz, mert a plébánia pél-
dául 22 villanyfogyasztási hely után fize-
ti a díjat. Reméljük a hívek és a város ön-
kormányzata támogatja az egyházköz-
séget. Így júniusra elkészülhet az orgo-
na. Az egyházközségi alkalmazottak kö-
zül csak a kántor fôállású, a két hitokta-
tót az egyházmegye fizeti, a világiak ön-
kéntes munkáját karácsonykor kis aján-
dékkal tudták megköszönni. Tevékeny-
ségüket társadalmi munkában végzik, 
akárcsak a karitatív közösségek tagjai. 
2010-ben 1,5 millió forintot gyûjtöttek 
össze a hazai természeti katasztrófák ál-
dozatainak megsegítésére. Nagyon fon-
tos lenne a 2000 Ft-os egyházközségi já-
rulék fizetése, de ezt sajnos sokan nem 
teszik meg. 2001-ben, a népszámlálás-
kor 10 000-nél többen vallották magukat 
katolikusnak városunkban és a hozzá tar-
tozó filiákban, de számuk egyre fogy, hi-
szen az idén háromszor annyi temetés 
volt, mint keresztelés.       CsT

„Az Úr erôt ad minden nehézségben!” 
Emlékezés Szolga-Tôkés Sándorra, a körmendi evangélikus gyülekezet lelkészére 
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A Kölcsey Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény-
ben másfél évtizede indult az ovis 
fo ci nagycsoportos óvodások számára. 
2000-ben már négy korosztály futbal-
lozott az iskolában, ezért is vált szük-
ségessé az új egyesület bejegyzése. 
Mellette a támogatási rendszer és a pá-
lyázati lehetôségek is így lettek hozzá-
férhetôek. A Kék Sünik ULC 10. szüle-
tésnapját ünnepelte a múlt év végén.

A Kék Sünik ULC focistáit majd-
nem a kezdetektôl Kutasi Tibor, a 
Kölcsey Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanára, az egyesület elnö-
ke edzi. Az ovis focit Papp István 
testnevelô tanár kezdte el az is-
kolában 1995-ben, hasonló kez-
deményezés a megyében akkor 
még csak Szombathelyen volt, 
és ugyanabban az idôben Sár-
váron is elindultak az ovis edzé-
sek. Kutasi Tibor ekkor még au-
todidakta módon Papp István se-
gítségével tanulta az edzôi tenni-
valókat, majd a szükséges tanfolyamokat el-
végezve 2000-ben lett hivatalosan felsôfokú 
utánpótlásedzô, vagy ahogy ô mondja, „pa-
píros edzô.” Az edzéseket az indulástól szá-
mított fél év elteltével már maga vezette. 
Máig körülbelül négyszáz gyermek focizott 
a keze alatt, nemcsak kölcseysek, hanem 
például Zalalövôrôl, Zalaegerszegrôl, Szent-
gotthárdról is jártak az edzésekre. Jelenleg 
öt korosztályban, 7-tôl a 15 évesig 90 gyerek 
látogatja az edzéseket, ami Kutasi Tibor szá-
mára heti 15 edzés megtartását jelenti gyer-
mekek részére, a hétvége meg a tornáké, 
bajnoki mérkôzéseké. A 15 év során ezer-
nél több tornán vettek részt a Kék Sünik já-
tékosai, ebbôl közel négyszázat meg is nyer-
tek. Két korosztályuk játszik a megyei után-
pótlás bajnokságban, de a gyerekek a diák-

olimpia küzdelmeiben is részt vesznek. A 
Kék Sünik ULC benn van az ország húsz ki-
emelt, csak utánpótlást nevelô egyesületé-
ben, a Kölcsey Utcai Általános Iskolát, mint 
utánpótlást nevelô intézményt az iskolák kö-
zött a 30 kiemelt között tartják számon. A 
Nemzeti Utánpótlás Intézet tavaszi és ôszi 
három-három tornáján is sikeresen szerepel-
nek évrôl évre. Eredményességüket az is mu-
tatja, hogy a már említett 400 gyerekbôl ma 
körülbelül 25-30-an kerültek magasabb osz-

tályban játszó egyesületekhez (Haladás, ZTE, 
stb.) Ugyanennyien játszanak felnôtt csapat-
ban, közülük többen az megyei II. és elsô 
osztályban és az NB III-ban. Kocsis Adrián a 
NB I-es ZTE-t erôsíti és pályára is lépett a leg-
magasabb osztályban. Ô is korosztályos vá-
logatott Szakály Attilával együtt, aki az Illés 
Akadémia labdarúgója, több társával együtt, 
aki itt nevelkedett. Volt olyan év, hogy öt-hat 
volt Kék Sünis játszott kezdôként a megyei 
I. osztályban a Körmendi FC csapatában. Jó 
páran külföldön folytatták pályafutásukat. 
(Ausztria, Svédország.) A megyei utánpótlás 
korosztályos bajnokságot (U-13, U-15) 8-szor 
nyerték meg a Kék Sünik, A diákolimpiai 
megmérettetéseken 10-szer kerültek be az 
országos döntôbe, ahol háromszor harma-
dikak, kétszer negyedikek lettek. Eddig ösz-

szesen nyolc országban jártak, határainkon 
belül mindenütt ismerik ôket. Legerôsebbek 
kapcsolataik szlovén, horvát, német és oszt-
rák csapatokkal vannak, kölcsönösen meg-
hívják egymást a tornáikra, hamarosan egy 
szlovéniai meghívásnak tesznek eleget. Jár-
tak már Németországban és Finnországban 
is. Együttmûködési szerzôdésük van több 
egyesülettel is. Így például az Illés Akadémi-
ával, a ZTE-vel és a Király SZE-vel is.

Nagyon fontos a szülôi háttér, hiszen nagy 
teher hárul rájuk, és ezt ôk ma-
ximálisan vállalják. Hordják-viszik 
a gyerekeket az edzésekre és a 
meccsekre, tornákra, anyagilag is 
segítik az egyesületet. A legfon-
tosabb pillérei az egyesületnek. 
Itt mindenki ingyen dolgozik, se-
gít, bérkifizetés soha nem volt. A 
szponzori támogatásokat is teljes 
mértékben a mûködésre fordít-
ják. (Versenyeztetésre, nevezési 
díjakra, utazásra, a labdarúgás-
hoz elengedhetetlen eszközök, 
labdák, szerelések beszerzésé-
re.) Az önkormányzat is mögöt-
tük áll a lehetôségeihez mérten, 

a Kék Sünik ULC által sikeresen megpályázott 
mûfüves pálya megvalósításához is önrészt 
biztosítottak 2005-ben. A pálya megvalósulá-
sa az egyik legnagyobb sikere az utánpótlás 
egyesületnek. A szakmai munka elismerése. 
A gazdasági válság miatt új szponzorokat kell 
keresniük, érdekesség, hogy egyik legfôbb 
támogatójuk egy székesfehérvári cég. Ter-
mészetesen szintén minden segítséget meg-
kapnak mind erkölcsileg, mind anyagilag a 
Kölcsey Utcai Általános Iskolától is. Ugyan-
csak fontos számukra, hogy a Magyar Lab-
darúgó Szövetség és a Vas Megyei Labda-
rúgó Szövetség is figyeli és segíti munkáju-
kat. Kutasi Tibor felnôttekkel is foglalkozik, 
immár második éve a megyei I. osztályban 
szereplô Magyarszecsôd SE edzôje. A csa-
patban volt tanítványai is fociznak.     CsT

Mindenhol ismerik ôket
10 évesek a Kék Sünik: ezernél is több torna van mögöttük

Magabiztos játékkal, vereség nélkül 
zárta az ôszi idényt a Körmend FC-
Bol dizsár Trans csapata. A tavalyi baj-
nokságban elért eredményük alapján 
az NB III-ban szerepelhettek volna, de 
visszaléptek a megyei bajnokságba. 
Ifj. Molnár Károly edzôt kérdeztük a 
focisták ôszi menetelésérôl. 

- A szezon kezdetén az alapvetô cél ki-
tû zésünk az volt, hogy az élme zônyben, 
legalább az elsô öt helyezett közé jus-
sunk, s a 16-os keretben 5-6 fiatal, saját 

nevelésû helyi játékos kerüljön – tájékoz-
tatott a tréner. – E két célt mindezidáig, 
úgy érzem maradéktalanul teljesítettük. 
Sok kritikát kaptunk, hogy valójában nem 
vagyunk egy súlycsoportban az ellenfe-
leinkkel, mondván, hogy NB III-as csapat 
vagyunk. Meg kell cáfoljam ezt az állítást, 
mivel a tavalyi keretbôl nyolcan távoztak, 
három új játékost igazoltunk, illetve öt fi-
atal került fel az ifibôl. Az utánpótlásunk 
jó, ôk is az élen vannak. 12 gyôzelemmel 
és 3 döntetlennel egyetlen vereség nél-
kül állunk a tabella élén. Nem szeretnék 

igazán kiemelni senkit, hiszen a futball 
csapatjáték, de a Táncsics, Csenterics, 
Sárközi trió kiemelkedôt nyújtott. Az 
egész társaság, a támadóalakzat és a 
felkerült fiatalok is dicséretet érdemel-
nek. Tavasszal is szeretnénk olyan ered-
ményt produkálni, hogy a vezetôségnek 
megadjuk a választás lehetôségét a ho-
gyan továbbra. 

Január 15-én kezdte a csapat a felkészü-
lést, heti három edzéssel, a bajnoki rajt 
március 5-én lesz. Hajrá Körmend!

Kéki

Válaszút elôtt a Körmend FC-Bol dizsár Trans csapata
Veretlenül a tabella élén a körmendi focisták
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A Körmend és Térsége Többcélú Kis  tér sé-
gi Társulás vállalta fel a gyógytestnevelési 
órák szervezését, melynek szakmai hát-
terét Kuta si né Rózsás Nóra, az Olcsai is-
kola gyógy  testnevelô tanára biztosítja 
az el követ ke zô idôszakban.

Az iskolákban minden tan-
évben szakorvosi szûrô vizs gá-
latokon vesznek részt a gyere-
kek, ezek eredményérôl az is-
kolai védônôk és iskolaorvosok 
részletes tájékoztatást kapnak, 
ami alapján aztán besorolják a 
gyógytestnevelésre szoruló gye-
rekeket a meg fe lelô csoportok-
ba. Sajnos a diákokra is egyre 
jel lemzôbb a mozgásszegény 
életmód, így aztán a különbözô 
mozgásszervi problémák is egy-
re gyakrabban elôkerülnek. A 
rendszeres gyógytestnevelés 
azonban nem csak ilyen problémáknál se-
gít, hanem ortopédiai elváltozások esetén 
is, mint például a gerinc deformitásai, a ha-
nyag tartás, lúdtalp, térdfájdalmak… A fel-
sorolt, meglehetôsen közismert problémák 
mellett belgyógyászati betegségek ese-

tén is hatékony a gyógytestnevelés, legyen 
szó akár szív- és keringési betegségekrôl, 
cukorbetegségrôl, asztmáról, vagy gyermek-
kori elhízásról épp. S hogy fel tudtunk-e so-
rolni minden betegséget, aminek kezelésé-

ben hatékony lehet a gyógytestnevelés? Ko-
rántsem! Éppen ezért a gyermek egészsé-
gi állapotában beállt bármiféle negatív válto-
zás esetén érdemes a szülôknek is felvenni 
a kapcsolatot az iskolaorvossal, vagy az isko-
lai védônôvel.

Ha a gyógytorna lényegét akarjuk megfo-
galmazni, azt mondhatjuk, hogy ötvözete 
az egészségügyi intézményekben mûködô 
gyógytornának és az iskolai testnevelésórák 
gyakorlatanyagának, specifikusan alakítva 

ezek eszközeibôl a gyerek egészsé-
gi állapotának megfelelôen. Mindany-
nyiunk célja az, hogy a gyerekekbôl 
egészséges, aktív felnôttek legyenek, 
s ehhez a differenciált képességfejlesz-
tés módszereivel az oktatási rendszer is 
egyre több segítséget ad szerencsére.

A foglalkozások hétfôn 15.45-tôl 
16.30-ig és csütörtökön 14.10-tôl 14.55-
ig az Olcsai iskolában, péntekenként 
pedig 12.40-tôl 13.25-ig az uszodában 
zajlanak. A gyerekeknek külön tájékoz-
tató füzete lesz, amiben a jelenlétet, hi-
ányzást igazolják, valamint értékelést is 
kapnak a testnevelés órai eredményei-
vel összesítve, valamint félévi érdemje-
gyet is kapnak.

Akinek további információra van szük-
sége, érdeklôdjön az iskolai védônônél, 
vagy az iskolaorvosnál, illetve a Kistérségi 
Társulás munkatársainál, és Kutasiné Ró-
zsás Nóra gyógytestnevelés tanár is szí-
vesen áll rendelkezésükre.      Vörös Éva

Gyógytestnevelés Körmenden
Márciustól biztosított a fejlesztés a város iskolásai számára

Közmeghallgatás
Az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fô felü gye-
lôség az alábbi közlemény közhír ré 
tételét kérte – tájékoztatott Gom-
básné Nardai Ibolya jegyzôi felada-
tokkal megbízott aljegyzô.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt 
megbízásából a Mott MacDonald Magyaror-
szág Kft elkészítette és a Fôfelügyelôségre 
benyújtotta az M8 autópályává fejleszthetô 
gyorsforgalmi út Körmend-Szentgott-
hárd (országhatár) közötti szakasza kör-
nyezeti hatásvizsgálati dokumentáció en-
gedélyezési eljárására vonatkozó kérel-
met. A beruházás az alábbi településeket 
érinti: Körmend, Magyarnádalja, Vasalja, 
Kemestaródfa, Csákánydoroszló, Gasztony, 
Rátót, Vasszentmihály, Rönök, Csörötnek és 
Szentgotthárd. A tárgyi környezeti hatás-
vizsgálat anyaga és a vonatkozó közlemény 
megtekinthetô: Körmend Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iro-
dán, Körmend, Szabadság tér 7- II. emelet 
203. irodán, ügyfélfogadási idôdben. (A do-
kumentáció letölthetô: kormend.hu)

A tárgyi eljárás során eljáró hatóság 
2011. február 23. 15.00 órától köz-
meghallgatást tart az érdekeltek részé-
re. Helyszíne: Körmend Kastély Színház 
aulája, Körmend, Batthyány u. 5.

Kéményseprôi 
közszolgáltatás

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Vas Megyei Kéményseprô és Tüzeléstech-
nikai Kft. munkatársai január 27-étôl kez-
dik meg a kéményseprô-ipari közszolgálta-
tást Körmend-Horvátnádaljai városrészén. 
A visszaélések elkerülésének érdekében 
felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a 
munkát végzô alkalmazottak igazolvánnyal 
(munkahelyi igazolással) rendelkeznek. 

Gombásné Nardai Ibolya
jegyzôi feladatokkal megbízott

aljegyzô sk.

Házasság Hete
Valentin nap közeledtével ismét a há-
zassággal kapcsolatos elôadásokra, 
beszélgetésekre hívjuk a körmen-
dieket és a környéken élôket a Bat-
thyány-kastély kiállítótermébe.

A rendezvénysorozatot a pénteki elôadás 
elôtt Szabó Barna önkormányzati képviselô, 
a Társadalmi ügyek bizottságának elnöke 
nyitja meg. A körmendi események kapcso-
lódnak az országos programokhoz, melynek 
idei magyarországi arcai: dr. Szabó Endre or-
vos, a NOE volt elnöke és Szabóné Nemesy 
Krisztina gyógyszerész. (hazassaghete.hu)

Az elmúlt években a Körmenden kitöltött 
kérdôívek igényei alapján az ez évi témák: 
a konfliktuskezelés és hozzá kapcsolódó-
an az idô- és pénzkezelés. A rendezvény-
sorozat „0.” napján csütörtökön a Fireproof 
(Tûzálló) címû film biztosít remek illusztráci-
ót az elôadásokhoz és az elgondolkodáshoz.

Február 10–11–12-én fehér asztal (sü ti 
és tea) mellett hallgathatjuk az elô adókat, 
tehetünk fel nekik kérdéseket, beszél-
gethetünk. A belépés ingyenes! Részle-
tes program a 10. oldalon az ajánlóban 
olvasható.  Szervezôk (NASzI)
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Apróhirdetés
•	 Körmenden, családi házból kialakított aszta-

los mûhely gépparkkal együtt eladó. Irány-
ár:10 millió Ft. Érdeklôdni: Király Ferenc, Ba-
csó B. u. 13.  Tel.: 06-30-235-5187

•	 Eladó Körmenden csendes utcában, közel 
a belvároshoz egy  470 nm rendezett tel-
ken 2006-ban felújított 160 nm téglaépítés, 
összkomfortos, vegyes tüzeléses családi 
ház, melyben jelenleg két különálló lakás 
van kialakítva. A házhoz tartozik még egy 
60 nm-es garázs is. Irányár: 15,5 millió Ft. 
Érdeklôdni: 06-70-398-1740

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 

www.kormend.hu

Megjelenik	havonta,	térítésmentesen		5000	példányban.	Felelõs	szerkesztõ:	Mayer	Judit	(mayer.j@t-online.hu)	•	Munkatársak:	Csihar	Tamás,	Ké-
kesi	István	Gábor,	Takács	Marietta	•	Fotó:	Jámbori	Tamás	•	Szerkesztõség:	9900	Körmend,	Szabadság	tér	7.	Tel.:	20/4710	883	E-mail: 
kormendi.hirado@kormend.hu	•	Felelõs	kiadó:	Mayer	Judit	•	Nyomda:	Yeloprint	•	ISSN	1589-6285

Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
jan. 29. 19 h Batthyány-kastély – Színház

Martin McDonagh: A Kripli – dráma. Körmendi Kastély-
színház Társulat elôadása a Kapui bérletben. Rendezte: 
Mihály Péter. Belépôjegy: 1.000,-Ft, diák, nyugdíjas: 600,-Ft

febr. 3. 9 - 16 h Batthyány-kastély – Színház aula
Véradás

febr. 10. 18 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Házasság Hete – Beszélgetés a konflikuskezelésrôl 
a Fireproof címû film kapcsán

febr. 11. 18 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Házasság Hete – Konfliktus a házasságban: barát vagy 
ellenség? Dr. Veres Sándor pszichológus és Dr. Veresné 
Kovács Judit klinikai gyermek szakpszichológus elôadása

febr. 12. 9 h Batthyány-kastély – Színház aula
Határôr Sporthorgász Egyesület közgyûlése

18 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Házasság Hete – Család-menedzsment: idô és pénz-
kezelés. Varga Attila elôadása

febr. 14. 14 h MIK nagyterem
Vk, nyugdíjas traccsklub – Valentin nap

febr. 15. 11 h Batthyány-kastély – Színház
Liszt Ferenc és a mûvészetek – Hegedûs Endre (zongora), 
Mohácsi Attila (szavalat) – Ifjúsági Filharmónia bérlet 2. ea.

18 h Batthyány-kastély – Színház aula
KÉSz elôadás

febr. 16. 17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
„A Nô örök rejtély…” Horváth Endre fotómûvész kiál-
lítás megnyitója

febr. 17. 19 h Batthyány-kastély – Színház
Beaumarchais: Figaró házassága – avagy egy ôrült nap 
története 2 részben - vígjáték – címszerepben: Rékasi 
Károly, rendezte: Bánfalvy Ági. Belépôjegy: 2.800,-Ft

febr. 18. 20 h MIK nagyterem
Vad fruttik koncert – Elôzenekar: Sunbird

febr. 20. 19 h Batthyány-kastély – Színház
Tauno Yliruusi: Börtönkarrier – szatíra
Körmendi Kastélyszínház Társulat elôadása a Kapui 
bérletben. Rendezte: Szegezdi Róbert
Belépôjegy: 1.000,-Ft     diák/nyugdíjas: 600,-Ft

febr. 22. 17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Kaszinói est (Körmendi Kulturális Mûhely, Körmen-
di Kulturális Központ) „A kétségbeesés méltósága” 
címû film vetítése Csengey Dénesrôl. Beszélgetés az 
alkotóval: Erdélyi János, Balázs Béla díjas filmrendezôvel

febr. 23. 14.30 h MIK nagyterem
Vk. Nyugdíjas klub – Dr. Dobos Jenôné és Dr. Kahr Jó-
zsef elôadása

febr. 24. 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
A Kisvakond útra kel – zenés mesejáték a Holle anyó 
Színház elôadásában. Belépôjegy: 700,-Ft

ProgramajánlóFarsang és tagtoborzó
2011. 01. 29-én, szombaton a Városi sportcsarnokban tart-
juk a XVII. Kézilabdafarsangot. 
Tisztelettel meghívjuk egyesületi rendezvényünkre és az azt 
követõ bálba. A báli belépõ 2500 Ft/fõ. 

Program: 
10:00 Felnôtt mérkôzés: Körmendi DMTE – Szombathelyi 

Tanárképzô            
12:00 Serdülô csapat: Körmendi DMTE – Student Comfort  
13:30 ’98-’99-2000-es csapat: Körmendi DMTE-Nádasd – Zala-

egerszeg
15:15 Szivacskézilabások: 2001-2005-ös csapat        
16:45 Nosztalgia csapat      
18:30 FARSANGI BÁL – Zöld Korona étterem  
19:00 VACSORA – Svédasztal
23:00 Tombola

A Körmendi DMTE leány kézilabdacsapata kézilabdázáshoz 
2001 és 2004 között született lányokat keres, akik – szivacslab-
dával – egy kicsi, 10X20 méteres pályán, 3 játékossal és egy ka-
pussal játsszák ezt a játékot.

Edzésidôpontok a 2001-2004-as korosztálynak: hétfôn 16.00 
–17.00-ig, szerdán 16.00–17.00-ig a Rázsó Szakközépiskola tor-
natermében. Edzôk: Faragó András 30/273-0645, 20/27-27-559, 
Farkas Andrea.        A Körmendi DMTE vezetôsége


