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Február 16-án fórumra invitálta Vasvár 
és Körmend térségébôl a turizmusban 
érdekelt vállalkozókat, önkormányza-
tokat és civil szervezeteket a körmen-
di Tourinform Iroda. A meghívót hár-
man írták alá: Fukszberger Imre, 
a Vasi Hegyhát Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke, Kovács 
Tilda, Vasvár polgármestere, 
valamint Bebes István, Körmend 
polgármestere, a Körmend és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke.

Több mint 150 meghívót küldtek 
el a Tourinform Iroda munkatársai 
a két térségbe. A leveleknek két 
célja volt, egyrészt információszol-
gáltatás az érintetteknek a jelen-
legi lehetôségekrôl, melyek az Új 
Széchenyi Tervben nyílnak meg, másrészt 
pedig egy új kiadványról, amivel az Utazás 
2011. kiállításon képviseli majd az iroda a 
térség vállalkozóit.

A találkozó résztvevôit Bebes István pol-
gármester köszöntötte, röviden felvezetve 
a körmendi szakemberek elôadásait, és is-
mertetve a turizmus jelenlegi irányvonalait.

Az Új Széchenyi Terv turizmust érintô ré-
szének általános bemutatása után Korbacsics 
Anna, a helyi Tourinform irodavezetôje 
mutatta be a TDM-szervezetek struktúráját. 
Az elôadásokból kiderült, a 2005. óta szorgal-

mazott európai TDM-modell megvalósítását a 
mostani pályázati kiírások is komolyan veszik: 
olyannyira, hogy turisztikai pályázatba csakis 
akkor tud bárki indulni – legyen az önkor-
mányzat, vagy vállalkozó –, ha tagja helyi 
TDM-szervezetnek, amennyiben pedig nincs 
helyi szervezet, akkor a térségi szervezetek 
is elláthatnak helyi feladatokat.

Zágorhidi Czigány Ákos, az Oszkói Hegy-
pásztor Kör ügyvezetôje volt a fórum utolsó 
elôadója, aki egyébként az elôkészítô sza-
kaszban fontos közvetítô szerepet vállalt fel a 
vasvári és a körmendi térség között. Bemutatta 

azt a készülô kiadványt, amiben elôször 
jelenik meg közösen a két térség, s 
amely március elején, az Utazás Kiál-
lításon, három standon jelenik meg. 

A kérdések, felvetések elôtt Kovács 
Tilda polgármester asszony foglalta 
össze a fórum céljait, megemlítve, 
hogy bár a két térség meglehetôsen 
kishitû, ennek ellenére igenis fontos 
tudatosítani önmagunkban, hogy 
milyen óriási értékek vannak körü-
löttünk, és megfelelô marketinggel 
– ahogy pl. az Ôrségben is – ezekben 
gazdaságilag és kulturálisan hatalmas 
lehetôségek rejtôznek. Bebes István 

ehhez hozzátette, hogy a közös gondol-
kodás, tervezés és megvalósítás kivételes 
lehetôségeket rejt magában…

A fórum végén összeszedett regisztráci-
ós lapok alapján az már biztosan tudható, 
hogy a TDM-szervezet létrehozásához, illet-
ve a közös kiadványhoz egyaránt megfelelô 
számú partnert találtak a szervezôk.   Vé.

Új turisztikai együttmûködés Körmend és Vasvár között
Tudatosítani kell: óriási értékeink vannak

Fontos eseményhez érkezett a GYSEV Zrt. 
„Sopron–Szombathely–Szentgotthárd 
vasútvonalak korszerûsítése” címû 
projektje, hiszen február 1-jén adták 
át az új 120/25 kV-os alállomást az 
Alkotmány utcai E.ON-telepnél. 

A Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal 
a szombathelyi MÁV-állomáson keresztül 
csatlakozik a már korábban villamosított 
GYSEV Zrt. tulajdonú Sopron–Szombathely 
vonalhoz, melynek mûködéséhez a villa-
mos energiát korábban a soproni 120/25 
kV-os táppont biztosította. Vizsgálatok és 
gazdaságossági számítások alátámasztot-
ták, hogy egy új táppontot kell létesíteni 
Körmenden. Mint már beszámoltunk róla, 
a Sopron–Szom bathely–Szentgotthárd vas-
útvonal rekonstrukcióját és korszerûsítését 
48,6 milliárd forint összköltségû pályázat 
tette lehetôvé, és ennek a projektnek volt 
része a Szombathely–Szentgotthárd vasút-
vonal villamosítása. A vonatok a korsze rû-
sí tett, átépített, villamosított vasútvonalon 
2010. december 10-tôl közlekednek, a 
villamos energiát az újonnan létesült kör-
mendi 120/25 kV-os transzformátorállomás 
biztosítja. Az új alállomást a GYSEV Zrt. az 
alvállakozóival rekordidô alatt, költségta-
karékos módon valósította meg, negyven 

nappal a kitûzött 
határidô elôtt. A feb-
ruár 1-i ünnepélyes 
átadást megtisztelte 
jelenlétével Dávid 
Ilona, a GYSEV Zrt. 
elnök-vezérigazga-
tója és az alvállal-
kozó cégek vezetôi, 
mérnökei is eljöttek 
az ünnepségre. Az 
alállomás vállalkozói 
szerzôdését 2010 
áprilisában kötöt-
ték meg, a terület 
építés elôtti rende-
zése tavaly júliusban kezdôdött, és az új 
létesítmény decemberben már elkezdte 
mûködését. A kivitelezés során 7500 
méter kábel, 40 tonna acél és 450 köb-
méter beton került beépítésre. Dávid 
Ilona a megnyitón azt is elmondta, hogy 
a vasúttársaság 2011-es célkitûzése az in-
gyenes internet elérés biztosítása a teljes 
vonalon. A vontatási alállomás az E.ON-tól 
bérelt földterületen, de attól leválasztva 
létesült, biztosítva az önálló üzemeltetés 
lehetôségét. Dávid Ilona örömének adott 
hangot, hiszen „a létesítmény jól példáz-
za, hogy helyes célokért, összefogással 

csodákra vagyunk képesek.” Sáfár József 
pro jektvezetô a Prolan Zrt.-tôl beszédében 
kiemelte, hogy szükség esetén a teljes 
vonal Sopronig innen is ellátható árammal, 
probléma esetén szakemberek kézi vezér-
léssel mûködtethetik, mert beépítettek egy 
diszpécserközpontot is. 

Az alállomás kezelôszemélyzet nélküli, 
egy acéllemez konténerben helyezkedik 
el, korszerû vagyon- és tûzvédelmi jel zô-
rendszer felügyeli. A távvezeték nyomvo-
nalát a körmendi önkormányzat fejlesztési 
terveit is figyelembe véve jelölték ki. 

Csihar Tamás

Új alállomás a felújított GYSEV-vonalon
Átadási ünnepség a körmendi E.ON-telepnél
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Kistérségi  
tanácsülés 
Megbeszélték a  
feladatokat

A Körmend és Kistérsé-
ge Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsa február 
15-én az Egyházasrádóci 
Koordinációs Épületben 
tanácskozott.

Az egyházasrádóci tanács-
ülésen a résztvevôk elfogad-
ták a Körmend és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás 
2011. évi költségvetését, ami 
azt jelenti, hogy a társulás 
az idén 167 millió forinttal 
gazdálkodhat. Ebbôl mintegy 
115 millió forint a mûködési 
célú támogatásértékû kiadás, 
amelynek jelentôs része a 
közoktatási feladatok finan-
szírozását szolgálja. A társulás 
tanácsa elfogadta az orvosi 
ügyeleti feladatok ellátásáról 
szóló 2010. évi beszámo-
lót, valamint az idei évre 
lakosonként 54 Ft/hó összegû 
települési hozzájárulást. Az 
orvosi ügyeleti feladatokat el-
látó Országos Mentôszolgálat 
Körmendi Mentôállomásának 
tevékenységérôl  annak 
vezetôje, Pojbics Elek számolt 
be. Elmondta, hogy tavaly 
4732 beteget láttak el 22 
orvossal és 8 szakemberrel. 
Az ügyeleti gépjármû 12 ezer 
kilométert futott.

Az ülésen egyebek mellett 
arról is döntés született, hogy 
beszereznek egy kistérsé-
gi rendezvénysátort. A 300 
négyzetméteres sátorra e 
hónapban kérnek árajánlatot, 
és remélhetôleg 1,5-2 hónap 
múlva már be is tudják sze-
rezni, így májusban már a kis-
térségi rendezvények lebo-
nyolítását szolgálhatja.   Cst 

Új rendelet
A piacról és vásárokról új 

rendeletet alkottak februárban 
a képviselôk a megváltozott 
piaci szokások, valamint az 
üzemeltetô feladatainak, jogo-
sítványainak felülvizsgálata és 
a piac mûködésének részlete-
sebb szabályozása miatt. A ren-
delet február 15-tôl hatályos, 
a díjak azonban a novemberi 
ülésen elfogadottak szerint 
változatlanok maradnak.

Új fejlesztô eszközök és játékok az oviban
Befejezéséhez közeledik a projekt

Befejezô üteméhez érkezett a napokban a Dr. Batthyányné 
Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatot érintô pá-
lyázat, hiszen az épület energiahatékonyságának növelését 
és akadálymentesítését követôen januártól 777 különféle 
eszközzel gyarapodik a város idén már 34 éves óvodája.

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában megvalósuló „Óvodai 
infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság 
jegyében” címû pályázati programmal tavaly áprilisi számunkban 
már részletesen foglalkoztunk. A projekt most befejezéséhez kö-
zeledik, a napokban 112 féle, összesen 777 eszközzel gyarapodik 
az intézmény. A közbeszerzési pályázatot január közepén kötötte 
meg az önkormányzat a budapesti Hor Zrt.-vel, az eszközök közül 
a gumitéglák márciusban kerülnek a mászóvárak alá az eddigi 
gyöngykavicságyak helyére. Az eszközök összesen 14,5 millió 
forintba kerülnek. Ezek a gyermekek ellátását szolgáló bútorok, 
székek, asztalok, tornaszobai eszközök, a mozgást és téri tájékozó-
dást, finommotorikát fejlesztô eszközök, udvari játékok, de lesznek 
közöttük olyanok is, amelyek a matematikától egészen a környezeti 
és a vizuális nevelésig segítik a gyermekek fejlôdését. A projekt áp-
rilisban zárul, akkor már mindent használhatnak az óvodások.   Cst 

A Közösségi Kultúráért Díj kitüntetettjei
Sabáli Lászlóné karnagy, a Városi Vegyeskar vezetôje, dr. 

Lakner János állatorvos, a Dr. Kárpáty Péter Agrárszakembe-
rek Klubjának vezetôje és Elizabeth Ledersberger-Lehoczky 
szobrászmûvész, a Nemzetközi Szobrász Szimpózium szervezôje 
vehette át az idén a Közösségi Kultúráért Díjat a Vas Megyei 
Mûvelôdési és Ifjúsági Központban január 29-én tartott ünnep-
ségen. A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által alapított kitün-
tetést minden évben tíz személy és két közösség kapja meg 
a közmûvelôdésben kifejtett tevékenysége elismeréseként. A 
körmendi díjazottakat az ünnepségen a város és a közösségük 
képviselôi egyaránt köszöntötték.

Jogi segítségnyújtás
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. 

tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô kedden 
kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. 

A Körmend Városi Polgármesteri Hivatal épületének átalakítási mun-
kálatainak ideje alatt az ügyfélfogadás új helyszíne: Szociális szolgáltató 
és Információs Központ (Körmend, Thököly u. 46.). Az ügyfélfogadás 
ideje: 2011. március 1. 10-12 óra. A jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi 
jellegû problémák megoldásában tájékoztatást és felvilágosítást, a 
szociálisan rászorulók részére pedig ügyvédi közremûködést is biztosít.
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Mûködik az 
Egyenlô Bánás-
mód Hatóság 
ügyfélszolgálata
Március 24-én 9-tôl 13 
óráig a Körmend és Kistér-
sége Többcélú Kistérségi 
Társulás irodájában (Sza-
badság tér 11.) dr. Jójárt 
Ágnes várja a hozzáfordu-
lókat, hogy megválaszolja 
kérdéseiket, érdeklôdjön 
tapasztalataikról, vala-
mint tájékoztasson arról, 
hogy jogsértés esetén mi-
lyen lehetôségek vannak 
a jogérvényesítésre.

Mint már megírtuk, sikerrel 
vett részt a Körmend és Kistér-
sége Többcélú Kistérségi Tár-
sulás a TÁMOP „A diszkrimi-
náció elleni küzdelem – a tár-
sadalmi szemléletformálás és 
a hatósági munka erôsítése” 
elnevezésû pályázatán. En-
nek köszönhetôen dr. Jójárt 
Ágnes várja a hozzáforduló-
kat itt az Egyenlô Bánásmód 
Hatóság ügyfélszolgálatán. 
Bárki segítséget kérhet, aki 
neme, faji hovatartozása, 
nemzetisége, nemzeti vagy 
etnikai kisebbséghez való tar-
tozása miatt kedvezôtlenebb 
bánásmódban részesült, mint 
amilyenben más, hasonló 
helyzetben levô személy vagy 
csoport. Természetesen azok 
is felkereshetik az ügyfélszol-
gálatot, akik anyanyelvük, 
fogyatékosságuk, egészségi 
állapotuk, vallási vagy világ-
nézeti meggyôzôdésük, po-
litikai vagy más véleményük, 
családi állapotuk, szexuális 
irányultságuk, nemi identi-
tásuk, életkoruk, társadalmi 
származásuk, vagyoni helyze-
tük, érdekképviselethez való 
tartozás okán szenvedtek hát-
rányt másokkal szemben. CsT

Pályázat: sport 
és közmûvelôdés

Pontosításra kerültek a vá-
ros helyi közmûvelôdésrôl és 
a sportról szóló rendeletei a 
február 8-i testületi ülésen, és 
kiírták az idei köz mûvelôdési 
valamint a sport tárgyú pályá-
zatokat is. A pályázati kiírás a 
város honlapján (kormend.hu) 
olvasható, beadási határidejük 
március 16. 

Fotó: Kékesiné Holecz Mariann
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A képviselô-testület február 8-i ülé-
sén elfogadta a város költségvetését, 
melyet a múlt év novemberében jóvá-
hagyott koncepció alapján dolgoztak 
ki. Ennek legfontosabb szempontja 
az volt, hogy mûködési hiány nélkül 
legyen megtervezve, a fejlesztéseknél 
pedig egyensúlyban legyenek a bevé-
telek és kiadások.

Szociális területen hasonló lesz a fel-
adatellátás az elôzô évihez. Az óvodai 
ellátás területén 18 csoport mûködik, ez 
nem változik 2011-ben sem. Az általános 
iskolai osztályok száma jelenleg 45, ami 
az elôzetes adatok alapján eggyel csök-
ken, így a napközis csoportok 
száma is kevesebb lesz eggyel. A 
közmûvelôdési, városüzemelési, 
hatósági és egyéb üzemeltetési 
feladatokat ellátó intézmények 
tevékenysége a korábbiaknak 
megfelelôen, és gyakorlatilag 
azonos létszámmal történik.

Módosulás a bevételekben
A tervezett bevételi és kiadási 

fôösszeg 2011-ben: 2.797.763 
eFt. Az önkormányzat bevételei-
ben módosulás történt a korábbi 
évekhez képest, mert jogszabályi 
változás okán megszûnt a vállal-
kozások kommunális adója, ami 10 millió 
Ft-os bevételkiesést okozott. Ugyancsak 
csökkent közel 15 millió Ft-tal az átengedett 
SZJA 8%-a, a normatív támogatás változatlan 
maradt. 

A helyi adók esetén az iparûzési adó ösz-
szeget az elmúlt évi befolyt összeg alapján 
tervezték 600 millió Ft-ra, idegenforgalmi 
adóból pedig 1,5 millió Ft bevételt tervez 
a város.

A mûködésre átvett pénzeszközök (193,1 
millió Ft) különbözô feladatellátások okán 
jelentenek bevételt. Legnagyobb tétel a 
Körmendi Többcélú Kistérségi Társulástól 
érkezik (70,7 millió Ft) közoktatási, szak-
szolgálati, mozgókönyvtári, és szociális 
feladatokra. Az önkormányzatoktól 33,7 
millió Ft folyik be a tagóvodák, tagiskolák 
fenntartása, a bejáró gyermekek után, 
illetve elmaradt térítési díjak kapcsán. Az 
állami költségvetési fejezetektôl 45,7 millió 
Ft érkezik szociális feladatokra, elôzô évi 
megvalósult projektek megfinanszírozása 
kapcsán pedig 41,2 millió Ft. 

A központi költségvetésbôl származó 
átengedett bevételek között az SZJA 
átengedésbôl (8%) 161,8 millió Ft, míg 
a gépjármûadóból 95,5 millió Ft szár-
mazik. A normatív állami hozzájárulás 
összege 574,9 millió Ft, normatív kötött 
hozzájárulás tûzoltósági feladatokra 
299,5 millió Ft, védônôi szolgálatra 16,5 
millió Ft érkezik.

A mûködési kiadásoknál a legjelentôsebb 
tételek az intézmények mûködtetéséhez 
kapcsolódó személyi juttatások (1.132,1 
mFt), annak járulékai (290,9 mFt), és a do-
logi kiadások (648,6 mFt) a legjelentôsebb 
tételek. A költségvetés mûködési oldala 
hiány nélkül került megtervezésre. A 
mûködési bevételi és kiadási oldala egy-
aránt 2.158.589 eFt összeget tartalmaz.

Bevételek és fejlesztések
A felhalmozási költségvetés esetében 

a bevételeknél a vagyonértékesítések 
(135 mFt), a VASIVÍZ Zrt-tôl érkezô hasz-
nálati díj (41 mFt), ÁFA bevétel (40 mFt, 
kiadási oldalon is meg kellett tervezni a 

befizetési kötelezettség miatt) emelhetô 
ki. Kisebb bevételt jelentenek a lakásér-
tékesítések törlesztésébôl (4 mFt), köl-
csön visszatérülésbôl (3 mFt) származó 
összegek. Az átvett pénzeszközök között 
szerepelnek az elmúlt évben végzett 
beruházásokhoz kapcsolódó, de az idei 
évben teljesülô támogatások (112,3 mFt), 
a lakosságtól közmû hozzájárulások után 
fizetendô törlesztések (16 mFt). Portfólió 
értékesítésébôl 178 mFt folyik be, mely-
nek kamatbevételeként 22 mFt várható. 
Felhalmozási célú pénzmaradványként 
87 mFt kalkulálható. A kiadások között a 
beruházások (387 mFt), felújítások (33,5 
mFt), hitel és kötvény kamatok (16,9 mFt), 
felhalmozási pénzeszközátadás (10,5 mFt), 
ÁFA befizetés (40 mFt), valamint pályáza-
tokhoz szükséges önerô biztosításához 
elkülönített nevesített céltartalék (78,8 
mFt) szerepel. A felhalmozások bevételi 
és kiadási oldalán is 639,2 mFt jelenik 
meg. A fejlesztések közül a Szabadság téri 
projekt befejezése (Polgármesteri Hivatal 
épülete), a Batthyány-Strattmann László 
és a Bajcsy-Zsilinszky utcák közbiztonsági 
célú felújítása (körforgalom kiépítése), a 
Várkert megújítása, a Batthyány-kastély és 
a Güssingi vár közös projektje említhetô 
elsôsorban. Ugyancsak ide tartozik az 
ivóvízminôséget javító beruházás, mely 
teljes mértékben átvett pénzeszközökbôl 
fog megvalósulni. A felújítások között a 

Kossuth L. utca felújítása és a kollégium 
lapos tetôjének szigetelése szerepel. A 
céltartalékban az elôre pontosan nem 
tervezhetô feladatok szerepelnek, valamint 
a Batthyány-kastély megújításához pályázati 
önerô került elkülönítésre.

Kérdések a költségvetéshez
Czafit Csaba képviselô többek között a 

gimnázium további mûködésének bizton-
sága, az ingatlanértékesítések, a polgár-
mesteri keret, a kórház finanszírozása iránt 
érdeklôdött. Auer Miklós képviselô pedig 
arról kért tájékoztatást, hogy a panelprog-
ram folytatására különítettek-e el forrást.

A polgármester elmondta, hogy 2011. 
szeptemberéig van megállapo-
dás a megyei önkormányzattal. 
A megye vezetése a tárgyalások 
során hitet tett a gimnázium 
mûködtetése mellett, s tudo-
másul vették, hogy 6.670 eFt 
támogatást tud ebben az évben 
a város erre a célra átadni. Meg-
állapodás történt abban is az új 
kialakulóban levô közoktatási 
törvény ismeretében kell újból 
áttekinteni a lehetôségeket. Az 
ingatlanértékesítések kapcsán 
elmondta, hogy reális esély van 
a megvalósulására, természete-
sen, ha a tárgyalófelek is korrek-

ten járnak el. A polgármesteri keret a hivatal 
költségvetésén belül lett megtervezve, 
csökkentett összeggel, melynek felhaszná-
lása a szabályoknak megfelelôen történt a 
korábbiakban is (többnyire kulturális és szo-
ciális támogatásokra). A kórház, véleménye 
szerint megfelelô gazdálkodást folytatva 
egyensúlyban tudja tartani a bevételeit és 
kiadásait, ezért a költségvetésben erre a 
célra nem terveztek kiadást. A lakótelepek 
felújítására pillanatnyilag nincs semmilyen 
pályázati kiírás, ezért nem is célszerû neve-
sítve erre pénzt elkülöníteni. Amennyiben 
aktuálissá válik, a tartalékkeretbôl lehet 
forrást hozzárendelni. 

Bebes István beszéde végén elmondta, 
ha a 2007–2013 EU-s fejlesztési idôszak ki-
fut, egyre kevesebb lesz az uniós pályázati 
forrás. Aki vett belôle, gazdagodott, aki 
nem, az elmulasztotta a lehetôségeket. A 
további idôszakra nem látni a forrásokat, 
elôzetesen úgy tûnik, hogy a határon átnyú-
ló programok fognak elsôbbséget élvezni. 
Az új tervezési idôszakban arra kell számíta-
ni, hogy az elsô másfél évben nem nagyon 
lesznek pályázatok (hasonlóan a mostani 
ciklushoz), ennyi idô eltelik, amíg az új 
kiírások megjelennek. Az önkormányzatok 
helyzetét és forrásait is rendezni kell majd, 
egyelôre az állam a korábbi mûködése miatt 
erre nem képes. 

A képviselô-testület 10 igen és 2 nem sza-
vazattal fogadta el a város költségvetését.

Elfogadták Körmend 2011. évi költségvetését
Egyre kevesebb lesz az uniós pályázati forrás
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Városi vadak
Igaz, hétvégente, egy-egy erôsebb buli 
után „kétlábú vadak” is veszélyeztetik 
Körmend kukáit, jelzôtábláit, ültetett 
növényeit, dr. Fehér Tamás állatorvost 
ezúttal mégis inkább az erdei, mezei 
vadakról kérdeztem, amelyek így tél 
végén a városba tévednek.

A Szabadság tér fáin baglyok csapatai 
jelentek meg, a Szarvas Csárdánál Mici, 
a szarvas örvend nagy népszerûségnek, 
szinte szelíd rókáról is hallani… 

– Tél végén több állatot hajt be az 
éhség az emberlakta részekre?

– Azért azt nem mondanám. Egész 
éven át megjelenik a nyest, a róka, az 
eltévedt kisebb-nagyobb vad faluhelyen, 
sôt, városon is, legfeljebb ilyenkor, télen 
kicsit gyakrabban fordul elô ilyesmi.

– Általában nem örülünk az ilyen 
„hívatlan vendégnek”. Mit tegyünk?

– Elkezdhetném sorolni, hogy hivata-
losan mi ilyenkor az eljárás, de elôször 
inkább azt mondom, mit ne tegyünk, sem-
miképpen sem! Ne kezdjünk el mérgeket 
kitenni meggondolatlanul, mert annak 
házi kedvenceink, haszonállataink láthat-
ják a kárát. Ne rakjunk ki olyan csapdákat, 
amik jellegükbôl, elhelyezésükbôl adódó-
an emberre, háziállatra lehetnek veszélye-
sek! Ne kezdjünk el vadászni a háztájiban, 
se szúró eszközzel, se lôfegyverrel!

– Ezek a módszerek tilosak is, vagy 
csak nem ajánlod ôket?

– Részben tilosak, részben pedig in-
formáció hiányában elôfordulhat, hogy 
védett, vagy épp beteg állattal kerülünk 
szembe. Elsô körben mindenképpen 
forduljunk valaki hivatalos személyhez. 
Sérült madár, betévedt nagyvad, vagy 
ragadozó esetén az a legfontosabb, gyor-
san intézkedjünk, ez embernek, állatnak 
egyaránt érdeke. Az Ôrségi Nemzeti Park 
munkatársai, az állatorvos kollégák, vagy 
épp a rendôrség egyaránt partner az ilyen 
helyzetek minél gyorsabb megoldásában. 
Bármelyik szervhez is megyünk a panasz-
szal, onnan már eljut az adott esetben 
konkrétan illetékeshez az ügy. Még 
egyszer mondom, a legfontosabb az, 
hogy ne kezdjünk magánakcióba, mert 
önmagunknak is kárt okozhatunk, és a 
természeti környezet tudatos óvása is 
egyre fontosabb kell, hogy legyen!

Az állatok szépek, érdekesek, az ember 
felelôsségét azonban egy percig sem sza-
bad elfelejtenünk. Amikor átmenetileg 
vagy tartósan munkaterületté tesszük a 
természetes élôhelyeket, amikor pillanat-
nyi hóbortból madáretetôhöz szoktatjuk 
a madarakat, amikor növényeket irtunk, 
vagy épp telepítünk, jusson eszünkbe, 
amit a róka mondott a Kis hercegnek: 
„felelôs vagy a rózsádért!”    Vörös Éva

80 éve halt meg Batthyány Boldog Lász-
ló. A közelmúltban ünnepi szentmisén 
emlékeztünk meg róla a körmendi 
templomban, amelyet a kismartoni 
püspök, Aegidius Zsifkovics vezetett. 
Az évforduló alkalmával hívott meg 
Molnár Árpád kórházlelkész a szom-
bathelyi Markusovszky kórházba, hogy 
tartsak elôadást „Hogyan élte meg 
Batthyány Boldog László súlyos beteg-
ségét?” Fôképpen a kórház dolgozói 
és az atya segítôtársai voltak jelen az 
elôadáson.

Ismerôs a bibliai mondás, amit Jézus is 
idéz: Orvos, gyógyítsd magadat! Hogyan 
viseli az orvos saját betegségét? Azt mondják 
maguk az orvosok, hogy nagyon nehezen. 
Az orvos minden komplikációval együtt látja 
a betegséget, és lélekben sok mindent átél, 
amirôl a betegnek sejtelme sincs.

Batthyány Boldog László gyenge 
egészségû ember volt: bazedow kórra haj-
lott, gyomor panaszok, szívgyengeség kísér-
ték. Nem bírta a nehéz általános orvosi szol-
gálatot, ezért 
is lett szem-
orvos, amely 
kisebb megter-
helést jelentett 
számára. Már 
gyermekkorá-
ban találkozott 
a szenvedés-
sel. Látta édes-
anyja beteg-
ségét, és fájt 
neki, hogy nem 
tudott rajta se-
gíteni. Mint fi-
atal házas tehetetlen volt kislánya, Mizike 
betegségével szemben, aki 2 és fél éves 
korában agyhártyagyulladásban meghalt. 
Ödön is súlyos bélgyulladás következtében 
halálosan megbetegedett. Késôbb pedig 21 
éves korában meghalt.

Tudatosan elfogadta betegségét. 
Gépkocsivezetôje, Ferdinánd Moik beszélte 
el, hogy a herceg tudta betegségét: „Éppen 
indulni készültünk valahová – ezt mondta 
nekem: Ferdinánd, nem utazhatom el többé. 
Megdöbbent kérésemre így válaszolt: A jó 
Isten egy olyan betegséget küldött, melyet 
nem lehet gyógyítani. Egy, legkésôbb 4-5 
év múlva már nem leszek itt. De nem tesz 
semmit. Ahogy a jó Isten akarja.” 1929. 
november 12-én barátjának négyszemközt 
nyugodtan megmondta, hogy ô már ebben 
az életben nem jut el Rómába, mert gyógyít-
hatatlan beteg. Ezután Bécsben megvizsgál-
ták, s a hercegorvos megkezdi 14 hónapig 
tartó keresztútját, az emberi tûrôképesség 
határait súroló gyötrelem és végsô tisztulás 
idôszakát a Lôw-szanatóriumban 1929. no-
vember 14-tôl 1931. január 22-ig.

Már korábban leírta a szenvedéssel kap-
csolatos gondolatait: „Mint ahogyan a szob-
rász vésôjét használja, hogy remekmûvét 
a legtermészetesebbé formálja, úgy 
használja a jó Isten a földön a fájdalmat és 
szenvedést, hogy megtisztítson vétkeinktôl, 
és hogy bennünket a szenvedô Jézushoz 
mindinkább hasonlóvá tegyen. Minden 
szenvedés kifeszített húr, amely arra való, 
hogy tökéletesen tiszta, szép harmóniákat 
zengjen az örökkévalóság számára. Igen, 
az Isten akaratában megnyugvó szenvedés 
az olvasztókemence, amelyben a lélek, 
mint a tiszta arany minden földi salaktól 
megtisztul.”

November 27-én megoperálták. Rubricius 
és Karl Sattig mindent elkövettek. Dr. Fuchs, 
akivel Köpcsényben dolgozott szintén ott 
volt az operáción. Keresztet rajzolt a beteg 
homlokára. Blanka jegyezte le: „Papi a 
narkózisban olyan szép zsoltárokat imádko-
zott hangosan és olyan szép szent dalokat 
mondott, hogy az összes orvosokra nagy 
benyomást tett.”

A mûtét nem hozott javulást. A hó lyagrák 
kérlelhetetle-
n ü l  h a l a d t 
elôre. Mind-
egy re  meg -
újuló görcsök, 
éles késként 
vágó kövek, 
idônként ma-
gas láz, állan-
dó katétere-
zés, drénezés, 
cistoscopia, az 
utolsó idôkben 
folytonos há-
nyinger, csuk-

lás, viszketés annak jeléül, hogy a máj is 
felmondta a szolgálatot. Blanka leánya 
mellette van, és napról-napra megörökíti 
az eseményeket. Batthyány László beteg-
sége alatt mintegy ezer görcsöt állt ki. 
Betegsége végén már szinte félóránként 
jelentkeztek. Gyakran éppen az ünnepek 
különösen kínosak. Az utolsó karácsonyt 
hat görccsel „ünnepli”.

Kezdetben még arra gondol, hogy 
szobája mellett berendez egy rendelôt 
és orvosi segítséggel még mûtéteket is 
végezne. Szeretné továbbra is szolgálni a 
betegeket. Látnia kell azonban, hogy Isten 
most már nem aktivitását kívánja, hanem 
szenvedését. Ô pedig alázatosan fogadja 
Isten imádandó akaratát…

 A Szegények Orvosa betegségében, 
és halálában is gyógyított. Nemcsak ön-
magát gyógyította, készítette elô a végsô 
nagy találkozásra, hanem közvetítette 
Isten kegyelmét másoknak is, példát 
adva nekünk az Istenben megnyugvó 
szenvedésre.

Részlet dr. Gyürki László írásából 

80 éve halt meg Batthyány gróf
Hogyan élte meg Batthyány Boldog László súlyos betegségét?
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Ártatlan emberi életeket követelô 
bombázás érte 1945. március 27-én 
városunkat. A márciusi évfordulóig 
még egy hónap van, hogy méltókép-
pen emlékezhessünk az áldozatokra.

A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház 
rehabilitációs osztályán rendezett nyílt nap 
Mindenszentek és halottak napja után volt, 
ezért eszembe jutott egy korábbi cikkem, 
ami városunk 1945-ös bombázásával 
foglalkozott, és abban szerepelt, hogy az 
áldozatokat elôször a kórház udvarán he-
lyezték közös sírba. Így Jámbori Tamással, 
lapunk fotóriporterével ekkor átmentünk 
az intézmény parkjába, hogy a sírt vagy 
sírokat megkeressük. Az északi kerítéssel 
párhuzamosan, attól pár méternyire fut 
egy sövény, e mögött aztán két sírra buk-
kantunk. Mint azt lapunk 2007. decemberi 
számában már megírtam, a tömegsírból a 
holttestek városi temetô hadifoglyok csont-
jait rejtô sírjába kerültek: „Ártatlan emberi 
életeket követelô bombázás érte 1945. 
március 27-én városunkat, mely körülbe-
lül 33 áldozatot követelt. A megholtakat 

a kórház kertjében temették el. Közülük 
néhányan azonosítás nélkül kerültek a 
tömegsírba, és egy német katonának is ott 
lett a nyughelye.” Exhumálásuk 1977-ben 
vagy 1978-ban történt meg, a földi marad-
ványokat átszállították a városi temetôbe, 
és abba a sírba temették ôket, amely a 
temetô központi keresztjétôl északra ta-
lálható a következô felirattal: „1914-1918 
172 derék katona, aki hazáját halálig híven 
szolgálta.” Oldalain pedig ez olvasható: 
„21 magyar, 94 dalmát, 3 szerb, 5 orosz 
katona” Az exhumálás és az újratemetés 
tényét megkeresésünkre dr. Németh Lajos 
nyugalmazott kórházigazgató fôorvos és 
Kovátsik Gyula temetkezési vállalkozó is 
megerôsítette. „A kórházban 1983-ban 
parkot alakítottak ki a tömegsír helyén, a 
területet folyamatosan gondozták. Ma az 
intézmény téglakerítése mellett már csak 
egy síremlék – fakereszt betonszegéllyel – 
található, de a ’90-es évek elején még több 
is megvolt, igaz, elég rossz állapotban.” 
Egész megdöbbentô volt szembesülni 
azzal, hogy a novemberi délelôtt deren-
gésében a sövény csapzott és elhanyagolt 

ágai között egy kis átjáró vezet két sírhoz. 
Bár mindkettô a nedves fû ölelésében fek-
szik, a „Beke Ferenc – élt 52 évet” feliratút 
nemrég lesarabolták, Doncsecz Ferenc 
/1921-1945 Újbalázsfalva/ – e hajdani 
község ma Apátistvánfalva része – sírján 
Mindenszentekkor gyújtottak mécsest, és 
egy kis koszorút is helyeztek sírkövére. 

Dr. Bárány Gyôzô kórházigazgató fô-
orvos kérdésemre válaszolva elmondta, 
hogy Mindenszentek elôtt a kórház dol-
gozói hozták rendbe a sírokat, melyeket 
tudomásuk szerint rendszeresen látogat-
nak a hozzátartozók. Tisztelettel kérem 
Olvasóinkat, hogy a bombázással, az 
áldozatokkal kapcsolatos információikat 
osszák meg velem, hogy egy következô 
írásban alaposan, részletesen foglal-
kozhassam e témával, és a három évvel 
ezelôtti tízezer forintos felajánlás egy 
emléktábla felállítására hadd gyarapodjon 
további összegekkel a megvalósításig, 
fôként, ha ebben egy vagy több helyi civil 
szervezet fantáziát lát, és segítségével 
támogat. A márciusi évfordulóig még 
épp egy hónap van.  Csihar Tamás 

Egy kezdeményezés újraindul
A bombázás márciusi évfordulója elé

Egyre több családban „mumus” a hónap 
vége, szinte már közhely, hogy egyre drá-
gább az élet… Az ügyes háziasszony azon-
ban ilyenkor is remek, többfogásos ebédet 
rittyent az asztalra, a kevésbé rutinosoknak 
pedig adunk néhány receptötletet!

Legelôször tegyünk fel forrni egy nagy 
lábos vizet, aztán összerakjuk a sütit, ami-
hez semmi más nem kell, csak 1 zacskó 
háztartási keksz és 1 nagy pohár tejföl, némi 
cukor, lekvár, meg egy kisméretû tepsi.

Semmiféle kenés, szórás nem kell a 
tálba vagy tepsibe, lényeg, hogy szögletes 
háztartási kekszünk legyen, a kockákat 
szorosan egymás mellé téve „kibéleljük” 
1 réteggel az edény alját. 3-4 evôkanál 
tejfölhöz keverjünk 2 kanál kristálycukrot, 
ezt a cukros tejfölt kenjük szét a kekszen, jó 
szottyos legyen, ne álljon ki sehol a keksz! 
Rátesszük a következô réteg kekszet, majd 
2-3 kanál tejfölbe keverünk 1 kanál lekvárt, 
ezt a második rétegre kenjük. Ezután jöhet 
a 3. réteg keksz, és utolsó, záró tejfölbe re-
szeljünk 1 citromot, adjunk hozzá 1 vaníliás 
cukrot, és 1 kanál kristálycukrot. A süti tete-
jét megszórhatjuk kandírozott gyümölccsel, 
kirakhatjuk kompóttal, vagy elég rá pár 
szem mazsola is, szépen beleül a tejfölbe, 
lehet gyümölcszselézni a tetejét, stb… Idô, 
kreativitás kérdése csak. A sütit tegyük a 
hûtôbe, 1 óra múlva már szelhetô, ehetô.

Nagyjából mire a süti a hûtôbe kerül, 
megforr a vizünk, amibe sót, olajat te-
szünk, és kifôzünk egy csomag tésztát, 
amilyen épp otthon van. 

Egy nagy serpenyôben zsiradékot ol-
vasztunk, megfuttatunk 1 fej apróra vágott 
hagymát, ehhez adunk némi majorannát, 
ha van, lecsót… És ami akad otthon. Meg-
kezdett csomag mirelit mexikói köret, vagy 
más vegyeszöldség, maradék hús, darált 
hús… aki, amit szeretne, és ami van otthon, 
nyugodtan hozzáadható, finom lesz! A nagy 
serpenyôben annyi ragut hozzunk össze, 
amivel arányosan, szép, tarkán tudjuk majd 
összekeverni a tésztánkat! Összesütjük a 
hagymás zsíron az anyagainkat (a húsfé-
lét természetesen fehéredésig pirítjuk, a 
zöldségek csak aztán mehetnek hozzá) 
ízesítjük sóval, fokhagymával, vegetával, 
borssal az egészet, a közben megfôtt 
tésztát leszûrjük, és egy nagy edényben 
a ragunkkal összekeverjük. Ezután keres-
gélünk ismét a hûtôben. Tej, tejszín, tejföl 
egyaránt megfelel a tepsiben nyakon borí-
tani a tésztával kevert ragut, a lényeg, hogy 
minél hígabb anyagot találunk, annál több 
tojást üssünk hozzá, így szépen összefogja 
majd a zöldséges tésztánkat! Kikent tepsibe 
rakjuk az egészet, majd meleg sütôben, 
tetô, vagy fólia alatt 40 percig sütjük. Ha 
van, némi reszelt sajttal megszórhatjuk, ezt 
10 perc alatt fólia nélkül rápiríthatjuk.  Vé.

Gyorsan, olcsón, finomat
Hónap végén: süti és fôétel

A civilekért
Törvény és pályázat

Márciusban társadalmi vitára, 
áprilisban pedig parlament elé 
kerül az évtizedek óta óhajtott 
civiltörvény. 

Az új törvénnyel és a Nemzeti Civil 
Alap (NCA) további mûködésével 
összefüggôen a civil szervezeteknek 
új regisztrációt kell majd beadniuk, 
ami az eddigitôl jelentôsen eltér. Az 
eddigi regisztrációs nyilatkozat adat-
központú volt, ezután a célja sokkal 
inkább az lesz, hogy a szervezet 
társadalmi hasznosságát, a mûködési 
területen élôk felé való szolgáltatások 
meglétét vizsgálja. Ez a regisztráció 
dönti majd el, ki adhat be pályázatot, 
illetve ez segíti majd a pályázatok 
bírálóit a döntésben. Így azok a szer-
vezetek, amelyek csak saját tagjaik 
felé szolgáltatnak, másfajta elbírá-
lásban részesülnek, mint azok, akik 
szélesebb körben mûködnek. 

Az NCA pályázati idôszaka 2011-ben 
június és szeptember között zajlik, 
vagyis a kiírások java már megjelent, a 
beadások február-márciusban lesznek 
határidôsek. Ha segítségre volna szük-
ség, a Körmendi Kulturális Központ és 
a szombathelyi CISZOK Iroda munkatár-
sait érdemes keresni.

Vé
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Elôkelô helyen, a bajnoki tabella 
harmadikjaként áll a MJUS-Fortress 
Körmend férfi kosárlabdacsapata. Ér-
dekesség, hogy a szezonban a legtöbb 
dobott pontot is a Rába-parti legénység 
jegyzi. Ugyanakkor a közelmúltban 
több aggasztó hír is érkezett a közvé-
lemény, a szurkolók felé. Vegyük sorra 
a történéseket.

Az alapozás, fizetési elmaradások 
miatt, sztrájkkal kezdôdött augusz-
tusban. A 2010/2011-es bajnokság 
kezdete elôtt néhány nappal szur-
kolói ankéton vehettünk részt, ahol 
minimális célként a nyolc közé jutást, 
de inkább a 4 közé kerülést jelölte 
meg Szabó-Forrai Zsolt, a csapat 
tulajdonosa. Ugyanakkor nemzetközi 
kupaszereplésrôl, s a bajnokság so-
rán akár a döntôzésrôl is szó esett. 
A kupaszereplések aztán kútba 
estek,- anyagi megfontolások miatt. 
A játékosok alapvetôen mégis jól tel-
jesítettek, csak a Szolnok, Albacomp, 
Paks kerekedett felül rajtunk. Aztán nem várt 
fiaskók következtek. A Szolnokon elszenvedett 
vereség nem is volt oly fájó pont, mint a sop-
roni zakó. A Magyar Kupa hazai visszavágója 
a Pécs ellen felszínre hozta a valós problémát. 
A baranyai megyeszékhely csapata odahaza 
hét ponttal verte a Körmendet, ami ismerve 
a két csapat közötti különbséget, egyáltalán 
nem tûnt ledolgozhatatlannak. Gyôztünk is 
hazai pályán, de csak öt ponttal, így elestünk 

a további kupaküzedelmektôl. PVSK- MJUS-
Fortress 174:172, összesítésben 2 ponttal, 
azaz egyetlen dupla kosárral maradtunk alul. 
Volt is fütty a nézôtéren, hiszen lélektelennek 
tûnôen játszott a csapat, talán csak a center 
Dies volt dicsérhetô. A kisvárosban aztán kósza 
hírek kezdtek terjedni fizetéselmaradásról, 
csapategység gondokról. Zsebe Ferenc, a 

körmendi csapat ügyvezetôje azonnal, február 
1-én megbeszélést tartott a szakmai stábbal 
és a játékosokkal. A lényeg: a tulajdonos 
Szabó-Forrai Zsolt a tartozások rendezésére 
törekedvén három hónap alatt /február–áp-
rilis/ rendezi a tavaly elmaradt kifizetéseket. 
Ennek értelmében az elsô februári részletet 
utalása február 14-én meg is történt. A klub 
házirendet készített, amelyben a játékosok és 
az edzôk megnyilvánulásait, viselkedését, in-

formációközlését szabályozták. Szóbeli és írás-
beli figyelmeztetést kapott a csapat edzôstül, 
de tekintettel a tartozásokra értelemszerûen 
komoly büntetéseket nem szabhattak ki. Aztán 
február 5-én, szombaton átgázolt csapatunk 
a Pakson. A forduló meccsének kikiáltott 
derbin az ôszi atomvárosi 83:76-os vereséget 
108:95-re fordították a fiúk. Az egész csapatot 

dicséret illeti. Az extra dobóformáról 
annyit, hogy Ferencz hét (!) triplája, 
Ruják, Dies, Bell kiváló teljesítménye 
kellett a gyôzelemhez (a Sportklub 
közvetítette a meccset), így a negye-
dik helyrôl a harmadikra jöttünk fel. A 
Salgótarján ellen 127:52-re nyertünk 
idegenben,- ez a pontszám lehet, 
hogy rekord? Az újonc Szeged ellen 
aztán nehézkes gyôzelem szüle-
tett, Marcus Moore remeklésével 
(38 pontot szerzett). A február 19-i 
hétvégén All-Star-Kosárlabdagála 
Németh Istvánnal a válogatottban, 
míg a közönségszavazatok alapján 
a légiósoknál Moore kezdô. A hónap 
végén, 26-án Pécsen játszunk. A na-

pokban robbant a bombahír: a ZTE légiósait, 
legjobb magyar játékosait kénytelen elengedni 
fizetésképtelenség miatt. Tavaly ôk voltak a 
bajnokok. Nem egyedi az anyagi probléma, 
ezt tudjuk jól…  Meddig bírunk dacolni? A 
kisváros, a csapat, az önkormányzat, a szur-
kolók, a támogatók? Március 5-én, szombaton 
a tulajdonos kérésére szurkolói ankét lesz a 
Kaposvár elleni hazai bajnok elôtt… 

Hajrá Körmend!    Kéki

Meddig bírunk dacolni?
Kötéltánc: siker, bukta, pénz, kilátások

Két napon keresztül pattogott a labda 
az I. Körmend és Kistérsége Nyílt Far-
sang Kupa teremfoci tornán 16 csapat 
részvételével a Körmendi Rendészeti 
Szakközépiskola sportcsarnokában. 

Az elsô napi csoportmérkôzéseket 
követôen az A. csoportból a Maxmédia és 
a Katafa, a B. csoportból a Hegyhátsál és a 
Halastó, a C. jelû kvartettbôl a Molnaszecsôd 
és a Nagymizdó csapata, a D-bôl a Sály Band 
és a Két Medve Sörözô csapata végzett az 
elsô és a második helyen.

 A második nap a szokványos teremtor-
náktól eltérôen a csoportban harmadik és 
negyedik helyen végzett csapatok is folytat-
ták a küzdelmeket a Vigasz Kupáért, melynek 
során a harmadik helyen a Kemestaródfa 
együttese végzett. A döntôben a Szarvaskend 
SE és a Körmendi VSE csapott össze, a 
gyôzelmet 19 másodperccel a mérkôzés 
vége elôtt lôtt góllal a Körmendi VSE szerezte 
meg. A Vigasz Kupa legjobb játékosa Somo-
gyi András (Szarvaskend SE), legjobb kapusa 

Bohus Attila (ADA Körmend), gólkirálya 8 
találattal Buti Tibor (Szarvaskend SE) lett. A 
döntô legjobb játékosa címet Jóna Balázs 
(Körmendi VSE) érdemelte ki. 

A Farsang Kupán kiélezett küzdelmeit 
követôen a legjobb négy között Hegyhát-
sál – Katafa Öregfiúk és Maxmédia – Két 
Medve Sörözô párharc alakult ki. A jó já-
ték erôt képviselô hegyhátsáli csapat csak 
büntetôkkel tudta legyûrni a rutinos Katafa 
Öregfiúkat, a Két Medve Sörözô könnyeb-
ben jutott a döntôbe 3:1-es gyôzelemmel. A 
kisdöntôben a Maxmédia 2:1 arányban bizo-
nyult jobbnak a Katafa Öregfiúknál. Az elsô 
Körmend és Kistérsége Nyílt Farsang Kupát 
taktikus játékkal a Két Medve Sörözô csapata 
nyerte meg, 2:1-re legyôzve a Hegyhátsált. Ér-
dekesség, hogy a tornagyôzelmet megszerzô 
gárda csak némi mázlival jutott a négy közé, 
hiszen a második napi csoportmérkôzéseket 
követôen azonos gólkülönbség mellett csak 
az eggyel több lôtt gól döntött a javukra a 
Sály Band együttesével szemben. A Farsang 
Kupa legjobb játékosa Bognár László (Két 

Medve Sörözô), gólkirálya 4 találattal Tóth 
Zsolt (Katafa Öregfiúk), legjobb kapusa Ódor 
Richárd (Két Medve Sörözô). A döntô legjobb-
jának Gángó Jánost (Hegyhátsál) választották.

A rendezvény támogatóinak köszön-
hetôen a különdíjasok értékes ajándékokat 
kaptak, s valamennyi csapat díjazásban 
részesült. Speciális díjak is kiosztásra kerül-
tek, így a legrutinosabb játékos címet Ma-
zalin Gábor, a torna „önkéntes” véradója 
(egy kisebb sérülést miatt) Hegedûs Balázs, 
míg a büfében legjobban fogyasztó csapat 
a Kemestaródfa gárdája volt. A díjakat 
Czvitkovics Gyula, Körmend alpolgármes-
tere és dr. Major Katalin, Szarvaskend pol-
gár mestere adta át. 

A szervezôk hagyományteremtô céllal in-
dították a rendezvényt, így a gyôztes csapat 
az elsô helyért járó serleg mellé egy Vándor 
Kupát is kapott. Visszavárják a csapatokat 
a következô esztendôben is, bízva abban, 
hogy az ideihez hasonló jó hangulatú és né-
pes mezônyt megmozgató tornát láthatnak 
az érdeklôdôk.

Farsang Kupa Körmenden
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A Nemzetgazdasági Minisztérium pá-
lyázatot hirdet a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások (KKV) munkahelyteremtô 
beruházásainak támogatására.

A pályázati program alapján – kizárólag a 
Munkaerôpiaci Alapból – 5,0 milliárd Ft támo-
gatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezé-
sére. Ezen keretösszegbôl – amely egyben több 
ezer, már meglévô munkahely megôrzését is 
segíti – mintegy 2700 új munkahely létesíthetô. 

Pályázni csak olyan beruházással lehet az 
ország bármely településébôl, amely eseté-
ben a pályázó a beruházást legkésôbb 2011. 
november 30-ig befejezi, és a beruházásban 
érintett telephelyen legalább 2 fô teljes 
munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló 
számára létesít új munkahelyet 

A beruházással létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási cél-
nak megfelelôen – a beruházás befejezésétôl 
számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és 
mûködteti az érintett régióban. Legalább 2 
éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal. 

Fontos feltétel, hogy a beruházás nettó – ÁFA 
visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkezô 
pályázó esetében bruttó – bekerülési költségé-
nek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, 
amelybe az államháztartás alrendszereibôl nyúj-
tott támogatás nem számítható be. A támogatás 

odaítélése esetére – a beruházás befejezésének 
dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az 
azt követô záró-beszámoló elfogadásának napjáig 
tartó idôtartamra – megfelelô fedezetet ajánl fel. 

A támogatás formája: vissza nem térítendô. 
A támogatás mértéke: alaptámogatásként, 
nem regisztrált álláskeresô személy esetén 
1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámoga-
táson kívül kiegészítô támogatásokra lehet 
pályázni. A pályázó így 2,2 millió Ft/új munka-
hely mértékû fajlagos támogatást igényelhet, 
amennyiben a vállalkozás leghátrányosabb 
helyzetû kistérségben/településen mûködik, és 
a felsorolt valamennyi szempontnak megfelel. 

A támogatási intenzitás mértéke: más 
állami támogatásokkal együtt nem haladhatja 
meg az elszámolható beruházási költségeknek 
a régiónként eltérô 10-50%-os mértékét. 

Pályázati dokumentáció: a minisztérium 
www.ngm.gov.hu honlapjáról letölthetô, 
valamint a munkaügyi központokban és ki-
rendeltségeiken  átvehetô. A pályázaton való 
részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészí-
tésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti 
kiemelt hatáskörrel rendelkezô munkaügyi 
központ pályázati referense ad információt.

Pályázatot a beruházás helye szerint illeté-
kes, kiemelt hatáskörrel rendelkezô munkaügyi 
központ részére lehet eljuttatni a 2011. február 
17-tôl 2011. március 31-ig terjedô idôszakban. 

Pályázat vállalkozóknak
Munkahelyteremtô beruházásokhoz 

Tanfolyam  
megnevezése

Megszerezhető képesítés Jelentkezési feltételek Keresetpótló 
juttatás

Képző Helyszín Óraszám/ 
időtartam

A felvételi 
tervezett 
időpontja

Várható 
kezdés

Várható 
befejezés

Létszám

Kisgépkezelő tanúsítvány 8 általános nincs INFORG Szombathely 20 – 3 nap nincs 2011.03.01 2011.03.03 20
Kőműves 315821510000000 8 általános,  eü. alkalmasság a képzés  

kezdetétől
BAU-Extra Szombathely 1400 – 10 hó 2011.03.03. 

9.00
2011.03.21 2012. 01. hó 16

Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 
8.) évfolyam elvégzése; eü. alkalmasság

a képzés  
kezdetétől

BAU-Extra Szombathely 1000 – 7 hó 2011.03.03.  
09.00

2011.03.21. 2011.11 hó

Élelmiszer- és 
vegyiáru-eladó

31 341 01 0010 31 02 8 általános, eü.alkalmasság -  (oktatás 
délután)

a képzés  
kezdetétől

KIT Szombathely 370 – 3 hó 2011.03.07 
14.00 

2011.03.21 2011.06.30 16

Pincér 33 811 02 1000 00 00 min. 10. osztály ( az 1998/99-es tanév előtt 
végzetteknek a 8.), eü. alkalmasság

a képzés  
kezdetétől

KIT Szombathely 880 2011.03.08 
14.00

2011.03.22 2011.12.10. 16

CNC-forgácsoló 31 521 02 0000 00 00 8 általános, eü alkalmasság  
(előny: műszaki szakmunkás képzettség)

a képzés  
kezdetétől

III. BÉLA SZKI Szentgotthárd 800 – 8 hó  2011.03.09 
14.00

2011.03.24 2011.11.15. 12

"D" Autóbusz 
vezető GKI alap vagy 
továbbképző

"D"  kat. Jogosítvány 
+ GKI 

"C" kat. Jogosítvány, PÁV II: nincs TOPIDO Szombathely 3 hó 2011.03.17 
9.00

2011.03.24 2011.07.02. 15

"C" Tehergépkocsi-
vezető + GKI alap 
vagy továbbképző

"C" kat. Jogosítvány 
+ GKI

"B" kat. Jogosítvány, PÁV III. nincs TOPIDO Szombathely 3 hó 2011.03.18.  
9.00

2011.03.25. 2011.07.09. 10

Képzési lista 2011.
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Új Széchenyi Terv
Második hullám 

Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak 
társadalmi vitája január 31-én zárult, és feb-
ruár 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 
milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok 
hat fejlesztési programon belül érhetôek el. 

Vállalkozásfejlesztési Program: 16 pá-
lyázat jelent meg 147 milliárd forintot 
meghaladó keretösszeggel, többek között 
mikrovállalkozások fejlesztésére, munkahe-
lyi képzésekre lehet támogatást igényelni.

Foglalkoztatási Program: 60 milliárd forinttal 
támogathatóak azon kiemelt projektötletek, 
melyek a hátrányos helyzetûek foglalkoztat-
hatóságát javítják.

Zöldgazdaság-fejlesztés Program: Épületener-
getikai fejlesztésekre, települési szilárdhulla-
dék-lerakókra, megújuló energiafelhasználásra 
és a távhô-szektor korszerûsítésére 15 pályázat 
van 120 milliárd forinttal.

Tudomány-Innováció Program: 72 milliárd 
forintos kerete lehetôséget biztosít többek 
közt a vállalatok komplex technológiájának 
támogatására, képzés- és tartalomfejlesztésre.

Gyógyító Magyarország – Egészség Prog-
ram: 23 pályázat jelent meg 31,1 milliárd 
forintot meghaladó keretösszeggel turisz-
tikai, valamint egészségügyi rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztésére.

Közlekedésfejlesztési Program: Logisztikai 
központok és szolgáltatások, kerékpárfor-
galmi hálózatok és közutak rekonstrukciójára 
nyílik lehetôség 75 milliárd forint értékben.
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Apróhirdetés
• Körmenden gyümölcsfákkal beültetett 552 m2-es kiskert eladó. 

Tel.: 06-30-259-3854 (Érdeklôdni 17 óra után.)
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
márc. 2. 9 h MIK nagyterem

Területi csecsemôápolási vetélkedô (Vöröskereszt)
márc. 5. 14.30 h Batthyány-kastély – Színház aula

„Barátság” – Pécsi Rita elôadása (Remény Magjai Alapítvány)
márc. 9. 19 h Batthyány-kastély – Színház

Dumaszínház – Aranyosi Péter, Bács Miklós, Ko-
vács András Péter. Belépôjegy elôvételben: 2.000,-Ft; 
az elôadás elôtt a helyszínen: 2.300,-Ft

márc. 11. Batthyány-kastély – Színház
Március 15-ei iskolai ünnepségek

8 h Rázsó Imre Szakközépiskola

12 h Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

14 h Kölcsey Utcai Általános Iskola

márc. 12. 10 h Batthyány-kastély – Színház aula
„Döntésre nevelés” – Pécsi Rita elôadása (Remény 
Magjai Alapítvány)

16 h Batthyány-kastély – Színház
100 Folk Celsius együttes koncert
Belépôjegy elôvételben: 1.300,-Ft gyermek; 1.500,-Ft  
szülô; a koncert elôtt a helyszínen: 2.000,-Ft

márc. 15. NEMZETI üNNEP
13.30 h Batthyány-kastély – Színház aula

Játszóház – csákó, lovacska, kokárda készítése
15 h Szabadság tér

Városi ünnepség  (részletes program a plakátokon és 
a kormend.hu-n)

márc. 18. 17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Simon M. Veronika festômûvész kiállítását megnyit-
ja: Kanizsa József költô

márc. 20. Batthyány-kastély
VII. Tavaszünnep (Régió Hagyományôrzô Egyesület)

márc. 21. 14 h MIK nagyterem
VK. Nyugdíjas traccsklub – Nônap

márc. 23. 14.30 h Batthyány-kastély – Színház
Vk Nyugdíjas klub – Nônap

márc. 25. 19 h MIK nagyterem (Körmend, Berzsenyi u. 11.)
Depresszió koncert 
19.30 h Soulwave, 20.20 h Csakazértis, 21.10 h Rubicon, 
22.00 h Depresszió. Jegyek elõvételben Körmenden 
a Lokálpatriótában (Bástya u. 8.), Szombathelyen az 
MMIK-ban (Ady tér 5.) válthatók február 23-tól 1.690.- Ft-
ért. Helyszínen 1.990.- Ft

Kiállítások
febr. 16 – márc. 10. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

„A Nô örök rejtély…” Horváth Endre fotómûvész  
márc. 18 – ápr. 15. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

Simon M. Veronika festômûvész

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

Programajánló

www.simonhajszalon.hu

Viola-illatszerKörmend, Rákóczi u. 32.

Minôségi termékek szenzációs áron!

Akciós ajánlat!
   · Blend-a-med anti. Fogkrém 100 ml extra 199,-

 · Head & Soulders sampon 400 ml 995,- 799,-

· Calgon 2*500 g extra 995,-

· Harpic max 1+1 db extra 599,-

· Calgonit 90 db + calgonit öbl. extra 2495,-

· Ariel 12 kg /automat/  4995,-

· Biopon 4 kg /automat, hegyifriss./  1295,-

· Quanto öblítő, 1 liter  299,-

Több száz termék nagyon olcsón !

Takarékoskodjon velünk !
Akció ideje: 2011 febr. 20-tól a készlet erejéig

1900,- /l

1997,50 /l

299,50 /db

416,25 /kg

323,75 /kg

BEJÁRAToTT ANGoL NYELVISKoLÁK 
franchise joga kedvezô áron eladó. 06-30-285-7869


