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Szittya íjászok a várudvaron
A VII. Tavaszünnep a napfordulón

Az új, megszépült Szabadság-téren már-
cius 15-én délután került sor az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 163. 
évfordulójának megemlékezésére. A 
térre már a színház aulájából is érkez-
tek a játszóházban készült kellékekkel 
gyermekek szüleikkel. Az ünnepi szó-
noklatot Szabó Ferenc alpolgármester 
mondta, mûsort adott a felvidéki Arcok 
együttes, közremûködött a Városi 
Vegyeskar, a Batthyány Lovasbandérium 
és a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes. 

Hagyományosan a nemzeti fohászunkkal, 
a Himnusszal kezdôdött az ünnepség. Sza-
bó Ferenc beszédének kezdetén felidézte a 
szabadságharc döntô mozzanatait: Kossuth 
Lajos március 3-i híres beszédét, amelyben 
független magyar bank felállítását, a hon-
védelmi rendszer átalakítását, független 
felelôs nemzeti kormányt követelt; Petôfi, 
Jókai, Vasvári szerepét, a 12 pont és a Nem-
zeti dal megírását, Táncsics kiszabadítását. 
A továbbiakban figyelemreméltó, máig 
megfontolandó mozzanatokról hallhattunk. 
Somssich Pál március 16-án Kossuthhoz e 
szavakat intézte: „A véletlen kezedbe adta 
Magyarország sorsát. Jó tanácsot elfogad az 
okos ember. Ne bántsd a dinasztiát, mert a 

monarchikus érdek Európa-szerte oly hatalmas, 
hogy ezt nem tûrné el, és a dinasztiának még 
az ellenségei is védelmére sietnének. Ne ala-

pítsd Magyarország jövôjét a népképviseletre, 
mert ezzel akaratlanul a nemzetiségek harcát 
idézed fel. Erre Kossuth így válaszolt: Azon 
elemeket, melyek nem ifjúi ábrándok, hanem 

egy átvirrasztott férfikornak rezultátumai, 
életbe fogom léptetni. Egytôl-egyig mind. 
Kicsinyhitûek. Nem ismeritek a szabadság 

varázshatalmát. Erôsebb, mint a vallás, vér 
és baráti rokonság, melyeket mind egyesí-
teni képes a hazafiságban.”… „A magyar 
nép 1848. március 15-én egy szív és egy 
lélekbe olvadt össze. Közösen harsogott 
a nemzet: „Esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk…” Szabó Ferenc az akkori és a 
mai sajtószabadság fontosságát is kiemelte, 
majd a magyar szabadságvágy mai napig 
szóló üzenetét taglalta: „A széttépett bilincs 
idôszakonként lekerül ugyan a kezünkrôl, 
de valahogy újra és újra visszacsempészik rá. 
Leráztuk 48-ban, 56-ban, 89-ben rabtartóin-
kat, de láthatatlan, kifinomult módszerekkel 
visszahelyezik mindig ránk bilincseinket, 
ismét csak azt érezzük, hogy foglyai vagyunk 
egy nem látható hatalomnak. Ha mi talpra 
álltunk, mindig a fejünkre koppintottak hol 
kisebbet, hol nagyobbat. Ma a családok 
foglyaik a lakások, házak rezsiköltségének, 
a svájci frank alapú hiteleknek, igaz közülük 
sokan még nem is láttak svájci frankot. A tu-

datosan, pénzügyi manipulációkkal eladósított 
családok a létfenntartás hónapról-hónapra való 
élésén kívül, nem lehetnek képesek másra. 
Polgárosodás? 

1848 üzenete
„Láthatatlan, kifinomult módszerekkel visszahelyezik mindig ránk bilincseinket”

Folytatás a 4. oldalon

Március 20-án, vasárnap tartotta a Ré-
gió Hagyományôrzô Kulturális és Sport-
egyesület a Tavaszünnepet. A program 
gerincét most is az íjászver seny alkot-
ta, de kézmûves és kultu rá lis rendez-
vények is fogadták a meg jelenteket. 
Noha sem esô, sem hó nem esett, sôt 
a nap is sütött, téliesen hideg, szeles 
idô várta a résztvevôket. 

Délelôtt 10 órakor Szabó Ferenc alpolgár-
mester megnyitó beszéde után a Várkert-
ben több mint 130 íjász részvételével zajlott 
az íjászverseny. Délután 15 órától kulturális 
programokból csemegézhettek a vendé-
gek. A hegyhátsáli Molnár Anita amatôr 
festômûvész kiállítása mellett az aulában 
szinte folyamatosan projektorral vetítették 
Haraga Attila fotóit, amelyek tavaly készül-
tek, amikor a Kurultajon jártak. Minden 
évben, így idén is a Ráspoly együttes ját-
szott magyar népzenét. Régi ismerôsként 
üdvözülhettük Kátai Zoltán énekmondót. 
Az ôsi magyar harcmûvészetet, azaz 
az barantát elevenítették fel a fôleg 
szombathelyiekbôl álló hagyományôrzôk: 
ostorral, botokkal, fokossal felvértezve 
tartották bemutatójukat. A rossz idô okán 
idén a vásározó kézmûvesek nem jöttek 

el, aki megpróbálkozott dacolni a hideg 
széllel, az elutazott délben. Népi játékok 
készítésére, bôrözésre, nemezelésre így is 
kínálkozott lehetôsége a gyermekeknek. 
Sötétedéskor ôsi pogány szokás szerint 
télbábot égettek a várudvaron, amelyen a 
Béri Balogh Táncegyüttes mûködött közre. 
Az esti záróprogram a Magma Tûzszínház 
„Fényhalászok” címû produkciója volt a 
színházteremben (címlapon), amelyre 
azért már elég sokan kíváncsiak voltak. 
Ez nem véletlen, hiszen nemzetközileg 
elismert mûsorszámot láthattunk a világ-

egyetem történetét megelevenítve tûzzel, 
zenével, tánccal, fényeffektekkel. 

A rendezô egyesület sikeresnek értékelte 
a VII. Tavaszünnepet városunkban, noha 
lényegesen több látogatót várnának el az 
ingyenes, látványos rendezvényükre. Nekem 
személy szerint azért tetszett, mert mintha 
egy idôutazáson lettem volna, s szittya hordák 
közé csöppenve kapkodhattam a fejemet a ko-
rabeli viseleteket, fegyvereket felvonultató íjá-
szokat látva. Ha Mel Gibson leforgatná a „Ret-
tenthetetlen II-t”, akkor a forgatagból bôven 
ajánlhatnánk jó arcokat.    Kéki
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Ez jelenleg csak kevesek kivált-
sága. Pedig 1848 óta szeret-
nénk, hogy szabad polgárok 
gyülekezetei irányítsák kisebb 
és nagyobb közösségeinket. 
’48 üzenete még ma is csak 
álom?” … „És nemcsak a csa-
ládok, az egész ország van 
eladósítva. Itt Európa közép-
pontján mintha stratégiai célja 
lenne a nagyhatalmaknak, 
hogy állandóan gúzsba kössék 
nemzetünket. Nehogy talpra 
állhasson a magyar. A 10 mil-
lió alá csökkent létszámunk 
nem több, mint egy nagyobb 
metropolisz lakossága. Azt 
hiszik, szabadon játszhatnak 
velünk. Az IMF látszólag buzgó 
segítôkészséggel szorgoskodó 
hivatalnokai diktálni akarnak, 
miközben a háttérben a hasz-
not számolják. A nemzetközi 
politikai játszma sakktábláján 
úgy próbálnak kezelni minket, 
mint az egyszerû gyalogokat. 
Sakkban tartanak minket vélt, 
vagy valós adósságainkkal. 
Kayserling balti filozófus me-
sélte el, hogy az elsô világ-
háború alatt a szentpétervári 
francia attasé mondta neki, 
hogy Magyarország sorsa be-
teljesedett. A magyar halálra 
ítélt nemzet. Ma is még talán 
sokan így gondolkodnak. Így 
talán kívülrôl kevés segítséget 
várhatunk, a nemzetnek ne-
künk magunknak kell felállnia, 
és nem csak a 10 milliónak, 
hanem a 15 milliónak. Ma 
is szemünk elôtt kell tartani 
Széchenyi István intô szavait:
„A magyar szó még nem 
magyar érzés,
Az ember mert magyar, 
még nem erényes ember,
És a hazafiság köntösében 
járó még korántsem hazafi. 
S hány ilyen külmázos dol go
zik a haza meggyilkolásán.”

Nem hagyhatjuk a nemzet 
jö  vôje érdekében, hogy az 
or  szágot talpra állító szándék 
el bukjon.”

A szónoklatot követôen Szar-
vas József színmûvész közvetí-
tésével idekerült felvidéki Arcok 
együttes zenés irodalmi össze-
állítását hallgathatta meg a szép 
számú ünneplô közönség. A 
mûsor zárásaként a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes Toborzó 
címû koreográfiáját mutatta 
be. Koszorúzással és a Szózat 
közös eléneklésével ért véget 
a megemlékezés.       Kéki

Körmend ôszinte barátja,  
Jussi Hoskonen elhagyott minket 
A Körmendi Finn-Magyar Baráti Társaság sok-sok tagja, de na-
gyon sok körmendi is szomorú szívvel vette tudomásul, hogy 
Heineväsi volt polgármestere – Jussi Hoskonen – már nem 
látogat többé Körmendre: a súlyos rák betegség végzett vele 
február 26-án. Küzdött betegségével és érezte, hogy ô marad 
vesztes ebben a küzdelemben, ezért akart még egyszer – talán 
érezte, hogy utoljára – Körmendre látogatni.

Jussi a körmendiek ôszinte jó 
barátja volt. Ô minden körmendit 
úgy fogadott, mintha testvére, 
kedves rokona lenne, mintha rég-
óta ismernénk egymást. Szívesen 
fogadta lakásán a Körmendrôl 
érkezett barátokat. Nagyon sokan 
élvezhették vendégszeretetét. 
Ha tehette, eljött a repülôtérre a 
Heineväsibe érkezô körmendiek 
elé. Több alkalommal járt Körmen-
den, most utoljára a nyáron is. 
Részt vett a körmendiek ünnepein. 
Ô jobban – mint mi finnül, – meg-
tanult magyarul és szótára segít-

ségével mindig megértette magát. Munkája elismeréseként 2000. 
február 25-én lett Körmend város díszpolgára.

Jussi most a nyáron ellátogatott Körmendre. Talán érezte, hogy 
utoljára jön el hozzánk. Hozzám is eljött feleségével, megnézte a 
templomot, annak környékét, és minden tetszett neki.

Február 26-án fejezte be földi életét. 
Másik finn barátunk Martti Issakainen beszámolt Jussi te me té sé-
rôl. Megírta, hogy Helsinki mellett egy kis ortodox templomban 
Tikkurilban ravatalozták fel. Nyitott dísztelen fehér koporsóban 
feküdt a szenvedéstôl lesoványodott teste. Mellén egy ikon volt. 
Fiatal lelkipásztor és kántor végezte a szép ortodox temetési litur-
giát. A mintegy 20-30 jelenlévô egy szál virágot tett búcsúzóul Jussi 
koporsójába. A szertartás után vitték a krematóriumba, s hamvait 
a helsinki ortodox temetôben helyezik nyugalomra. 

A szertartás után a templom melletti teremben volt a megem-
lékezés. Martti is beszélt a megemlékezésen, Kirsti – az elhunyt 
felesége –, Körmendrôl érkezett levelekbôl olvasott fel.

Mosolygós jóbarátunktól mi is elbúcsúzunk, emlékét szeretettel 
ôrizzük, nyugodjék békében!          Gyürki László
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Ülésezett a  
Vas Megyei  
Kistérségi Fórum

Bebes István elnök az 
ôriszenpéteri kistérségi talál-
kozót 2011. március 9-re hív-
ta össze, ahol a kilenc vasi 
kistérség mindegyike kép-
viseltette magát. A fórum 
a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Munkaügyi Tanácsba 
Perl Jánost, a szombathelyi 
kistérség elnökét delegálta. 
A delegált a foglalkoztatási 
és munkaerôpiaci-képzési, 
valamint a megváltozott 
munkaképességû szemé-
lyek foglalkoztatási rehabi-
litációját elôsegítô támoga-
tások nyújtásával kapcsola-
tos helyi érdekegyeztetés 
feladatát látja el a tanács 
ülésein.

Vasi ifjúsági  
szolgálat

Az MMIK LOGO Ifjúsági 
Szolgálata által mûködtetett 
Vas Megyei Ifjúsági Portál, 
a www.vasvili.hu megújult 
szolgáltatásokkal és tarta-
lommal várja a megyében 
élô fiatalokat és az ifjúsággal 
foglalkozó szakembereket. 
Hetente többször frissülô 
hírek, képgalériák és informá-
ciók várják az érdeklôdôket. 
A fejlesztés az elmúlt évben 
a Szolgálat Európai Uniós 
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0144 
pályázatának keretében va-
lósult meg.

Farsangi  
lakodalmas játék

Farsangi népszokásokból 
összeállított énekes, táncos 
produkciót mutatott be a 
Mátyás Király Utcai Óvoda 
Aranyhal csoportja Kárnics 
Ferencné óvónô, területi 
szaktanácsadó vezetésével.

A farsangi lakodalom, a 
vidám lánykérés néphagyo-
mányát felelevenítô mûsort 
elôbb fôpróbaként a szülôk 
láthatták a csoport farsan-
gi mulatságán, egy hét 
múlva pedig a Körmendrôl 
és kistérségébôl érkezett 
óvónôk elôtt szerepeltek a 
gyerekek.

Lomtalanítás
Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2011. április 16-án, szombaton Kör-
mend közigazgatási területén lomtalanítást végeztet.

Kérjük, hogy veszélyes hulladékot, építési törmeléket, 
jármûvek és elektronikai berendezések bontásából szár
mazó hulladékot (pl. lökhárító, gumiabroncs, autóülés, olajos-
kanna, televízió és hûtôszekrény burkolat, stb.) NE RAKJANAK 
KI, mert azok elszállítására nincs mód! Továbbá felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy a vállalkozások hulladékát a vállalkozó 
nem szállítja el. Kommunális hulladékot zsákban, vagy egyéb 
tárolóeszközben összegyûjtve szíveskedjenek kihelyezni.

Kérjük továbbá, hogy a fémet, bútort, gallyat összekötve, 
egymástól elkülönítve helyezzék ki. Társasház esetén a konté-
ner mellé, annak közelébe szíveskedjenek a lomot kihelyezni.

A lomok kihelyezését kérjük, hogy a lomtalanítás napján 
reggel 7.00 óráig végezzék el.

Együttmûködésüket köszönjük.
Gombásné Nardai Ibolya 

jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô

Folytatás a 3. oldalról
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Március 15-én a körmendi megemlékezé-
sen felvidéki magyarok adtak mûsort, a 
csíkmadarasi és a körmendi fúvósok pedig 
közösen játszották a Himnuszt Csíkszere-
dán. Nagy nap volt 2011. március 15-e.

Már 2010. augusztusában szót váltott dr. 
Kovács Gyula Attila, a körmendi egyesület 
elnöke és Bálint Zsolt, a csíkmadarasiak 
vezetôje a körmendi fúvósok erdélyi 
útjáról. A 2011-es „Újévi koncert” fel-
készülési idôszakában aztán eldôlt, 
március közepén utazunk.

De nemcsak Csíkmadaras szá-
mított a „mieinkre”, hanem Csík-
szereda is, bár akkor még nem 
tudta senki, hogy az erdélyi központi 
megemlékezés is ott lesz. 

Március 11-én este 7-kor útra kel-
tünk, aztán huss… 12-én délután már 
Csíkmadarason is voltunk. 

Vasárnap délelôtt, amikor egyen-
ruhában, a körmendi „Foltvarrók” 
által készített szépséges kokárdák-
kal felpántlikázva a Városi Fúvószenekar 
Egyesület bevonult a madarasi templomba, 
vendégek, s vendéglátók szeme egyaránt 
gyönyörködve nézett a „zenekarosokra”.
Még aznap este koncertet adtunk a kultúr-
házban, aztán a közösségi házban vacso-
ráztunk a vendéglátókkal. Nagy mulatságot 
ugyan nem illett tartani – már nagyböjt ideje 
lévén –, de azért a vidámság, az összeka-
csintós évôdés most is ugyanúgy megvolt, 
ahogy 2007. óta minden alkalommal, amikor 
találkozott a két zenészcsapat.

14-én 1848-as emlékhelyek látogatása volt 
elsôsorban az úti cél, kedves csíkmadarasi 
barátunk, Bálint Lóránt vezetésével. Mi, a 

csonka Magyarországról érkezettek szinte pi-
ronkodtunk a székely viseletes ünneplôkkel 
találkozva. Aznap megtanultuk: nincs azzal 
semmi baj, ha néha akár a marcona fér-
fiember szemébôl is elszabadul egy-egy 
könnycsepp, hol a 48-as hôsök emlékére, hol 
magunkért, szegény magyarokért. 

15-én felvirradt az ünnep napja. Én személy 
szerint akkor sírtam el elôször magam, amikor 

az ünnepi istentiszteleten a három Bálint 
testvér együtt énekelte elôre az egyik egyházi 
éneket. Ezért még ugrattak kicsit a fiúk, no de 
az iskola udvarán, az ünnepségen már meg 
sem próbálták a napsütésre fogni a szemük-
ben megcsillanó könnyeket. Furcsa a világ. 
Székelyföldön december elején állami ünnep, 
munkaszüneti nap van: Románia ekkor ünnep-
li azt a napot, amikor Trianon nyomán létrejött 
a román állam. Március 15-én meg szabad-
ságot vesz ki Erdély magyar lakosságának 
nagy része, hogy megünnepelhessék a 48-as 
forradalmat. Mindenesetre 15-én délelôtt 
Madarason, s délután Csíkszeredán még 
akkor is magyar ünnep volt, ha kötelezôen az 

ünnepség elején a román Himnuszt játszották 
a zenekarok. Viseletek, kokárdák, magyar és 
székely zászlók öltöztették díszbe a telepü-
léseket, zene, hit, ünnep volt még a nagy 
csendekben is. Mi, magyarországiak néha 
hajlamosak vagyunk túlzásokba esni, ami a 
Trianonban okozott történelmi trauma után 
nem is igazán ítélhetô el. Himnuszt éneklünk 
nóta helyett is, pátosszal nézzük azokat, akik 

még birtokában vannak az igazi ma-
gyarságtudatnak, nosztalgiázunk, 
amikor ízes magyar beszédet hal-
lunk… De van egy katartikus pillanat, 
amikor rájövünk, hogy a határon túl, 
s innen egyek vagyunk! Nem egy 
elveszett nemzet maradványain 
járunk, nem rezervátumban, ahol 
még pár igazi magyar él, hanem 
ott, ahol a politika által szétszabdalt 
nemzet darabjai a mesterséges, s 
ezerszer elátkozott határok ellenére 
is egységes, egymást mélységesen 
tisztelô, szeretô közösséget alkot-
nak. Ezen a bizonyos pillanaton túl 

aztán könnyûvé válik minden, mert tudjuk, 
amikor kell, akkor van, aki mellénk áll.

A csíkszeredai ünnepségrôl mondhatnám, 
hogy azért volt fontos, mert Erdélyben ünne-
pelhettünk. Vagy, mert a csíkmadarasiakkal 
zenélhettünk. Fontos lehetne azért, mert a 
Duna Tv élôben közvetítette az ünnepséget, 
s akár a szónokok tartalmas mondanivalóját 
is méltathatnám. De nekünk egyszerûen csak 
azért volt fontos 2011. március 15-e, mert ezen 
a napon végleg megtanultuk, hogy ugyan 
nem minden magyar székely, de minden 
székely magyar. Márpedig mi, magyarok, ha 
tesszük a dolgunkat együtt, ahogy kell, abból 
csodálatos dolgok születnek!        Vörös Éva

Erdélyben ünnepeltek a fúvósok
A csíkszeredai központi ünnepségen is szerepeltek a körmendi zenészek

„Vitéz BOTH BÉLA EMLÉKDÍJ”

DR. ORBÁN PéTeR, nyugdíjas r. altábornagy, 
a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 
igazgatója

1969. február 25-én kezdte hivatá sos belügyi 
szolgálatát a Szombathelyi Rendôr ka pi tányság 
állományában járôr beosztásban. El végezte 
a Rendôrtiszti Fôiskolát. 1981-ben pedig jogi 
diplomát szerzett. Több me gyei városban 
volt a rendôrkapitányság ve zetôje. 1991. 
március 16-tól Vas megye rendôrkapitányává 
nevezték ki. 1996. február 19-tôl fôkapitányi 
biztosként megbízást kapott az ORFK Készen-
léti Rendôrség kialakítására, majd e szervezet 
parancsnoka lett. 1997. július 1-jétôl az ORFK 
Közbiztonsági Fôigazgatóság, Közrendvédelmi 
Fôosztály fôosztályvezetôje, egyben fôigazgató 
helyettes. 1998. július 16-tól nevezték ki az 
ORFK vezetôjévé. 2002. július 1-jétôl ismét a 

Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje 
volt 2007. november 14-ig. Jelenleg a Körmen-
di Rendészeti Szakközépiskola igazgatója.

„KUNTÁR LAJOS SAJTÓDÍJ”

DRöSzLeR FeReNC, az EGIS Gyógyszergyár 
NYRt. Körmend mûvezetôje, a Körmendi 
Média Centrum Városi Televízió és Rádió 
KhT. ügyvezetôje

1990 óta a körmendi Kábeltelevíziós Pjt. 
elnökségének tagja. A városi televíziózás egyik 
megteremtôje, és megalakulásától egyik meg-
határozó egyénisége. Felkészültsége, ismert-
sége és elismertsége révén került a körmendi 
Városi Televízióért Alapítvány Kuratóriumába, 
majd 2002-tôl annak elnöke lett. 1993-tól folya-
matosan szerkeszti a városi képújságot. 2002-tôl 
a Körmendi Média Centrum Városi Televízió és 
Rádió Kht. ügyvezetôje. 2003. január 1-jétôl a vá-

ros hivatalos honlapjának felelôs szerkesztôje. 
A „naprakészséget”, amire folyamatosan tö-
rekszik, csak maximális önzetlenséggel tudja 
munkájában megtartani. Ennek következtében 
a "szabad idô” számára ismeretlen fogalom.  

„Vas Megye Önkormányzata  
Szolgálatáért Oktatási Tagozata”

ViNCze JeNô, a Rázsó Imre Szakközépiskola 
és Szakiskola Körmend igazgatóhelyettese, 
mérnöktanár

1972. augusztus 15-tôl áll alkalmazásban a 
szakközépiskola és szakiskola, illetve annak 
jogelôd intézményeinél. Közel négy évtizedes 
munkája során nagy gonddal és lelkiismeretes 
odaadással oktatta a mûszaki, elektronikai, 
informatika gyakorlatokat és tárgyakat a volt 
fôiskolai és szakközépiskolai ifjúság számára. 

Körmendi kitüntetettek
Elismerések a Vas megyei önkormányzat március 15-ei ünnepségén

Folytatás a 6. oldalon
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Nagy része volt abban, hogy az iskolában 
diagnosztikai- és elektromos mûhely jött létre. 
A korszerû tartalommal megtöltött szakmai 
programalkotás mellett felelôs szerkesztôje 
volt a szakképzési alap pályázataiknak és 
az iskola eszközfejlesztési, beruházási 
munkálatainak.  Kollegális szelleme, humá-
nus emberi magatartása elismertségnek 
örvend munkatársai és diákjai körében.

„Vas Megye Önkormányzata  
Szolgálatáért Kulturális Tagozata”

MOSONyi ANDRÁS, nyugdíjas mérnök
A rendszerváltás után indította el a Kör-

mendi Kulturális Mûhely Egyesületet, amely-
nek alapvetô célja volt a körmendi civil 
élet megteremtése, a helyi hagyományok 
felelevenítése és megôrzése. E célt szolgálja 
azóta is a Körmendi Figyelô címû kulturális 
folyóirat megjelentetése. Emellett a helyi 
társadalmi élet fontos színtere a Körmendi 
Kaszinó, melyet az utóbbi években a körmendi 
Batthyány-kastélyban tartottak. Elnökként 
mozgatórugója az újság kiadásának és a 
kaszinói rendezvényeknek. A Körmendi 
Figyelô szellemi atyja és felelôs kiadója. 
Személyes kisugárzása a mai napig megha-
tározója a Körmendi Kulturális Mûhelynek.

„Vas Megye Önkormányzata  
Szolgálatáért Sport Tagozata”

éRSeK iSTVÁN, a Basket Ball Körmend 
Sport KFT. edzôje, utánpótlás felelôs

Sportpályafutását 1985-ben kezdte és 1998-
ig a körmendi kosárlabda csapatot erôsítette. 
A csapattal kétszeres Magyar Bajnokságot 
és hatszoros Magyar Kupa gyôzelmet ért el. 
1998 után két évet Dombóváron, majd 4 évet 
a Paksi ASE csapatában játszott. Aktív pályafu-
tása befejezése után visszatért Körmendre, 
ahol az utánpótlást irányítja. Munkája során 
kiemelkedô teljesítményt nyújt a gyermekek 
kosárlabda utánpótlás nevelésében. Több kor-
osztály felkészítését, versenyeztetését végzi. 
Szívügyének tekinti a fiatalokkal való foglalko-
zást és a kosárlabda játék megszerettetését, va-
lamint a versenyhelyzetekre való felkészítést.

„Vas Megye Önkormányzata  
Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata”

HegeDüS LÁSzLó, a Faludi Ferenc Kulturá
lis Központ és Könyvtár programszervezôje, 
Körmend ifjúsági referense

Kimagasló tevékenységet folytat Kör-
mend városában az ifjúsági programok 
kezdeményezése terén. Tevékenységei 
közül kiemelendô az az erôfeszítés és 
munka, amelyet a körmendi könnyûzenei 
élet felélesztése területén végzett, többek 
között az Alternatív Diáktöltô Klub keretén 
belül. A klub tagjaival közös programokat 
szervez, többek között kirándulásokat, iro-
dalmi kávéházakat, vetélkedôket, sportos 
foglalkozásokat. A körmendi és a megyei 
fiatalok jól ismerik, kérdéseikkel, kulturális 
igényeikkel gyakran keresik fel. A megye ifjú-
sági szakembereivel kitûnô kapcsolatot ápol.

A Körmendi Mikrotérség Közoktatási in-
tézményfenntartó Társulás intézménye-
inek informatikai fejlesztése címmel 
TiOP pályázatot nyert a mikrotérség. 

A 2011. március 9-i eszközátadó sajtótájé-
koztatóra kapott meghívót szerkesztôségünk. 
Az utóbbi idôszakban sorra számoltunk be 
a város és a kistérség nyertes pályázatairól 
és fejlesztési céljairól, ám ezúttal az öröm 
még nagyobb, hisz a pályázat nyomán az 
eszközök átadására is sor került.

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-1033 pályázat 
100% mértékben, 39,5 millió Ft értékben 
támogatta a körmendi pályázat közvetlen 
céljait, és megvalósítandó részcéljait. A 
pályázati kiírás elsô, nagyon fontos része 
az oktatási infrastruktúra fejlesztése, az 
informatikai fejlesztéseken keresztül az 
„Intelligens iskola” létrehozása úgy, hogy az 
iskolák egységes fejlesztésén keresztül a te-
rületi különbségeket mérsékelni lehessen.

Az eszközökre fordítható több, mint 35 
millió Ft-ból a Kölcsey utcai iskola 15, az 
Olcsai 6, a Hunyadi utcai tagozat 2, a Somo-
gyi 29, a magyarszecsôdi intézményegység 

pedig 4 db személyi számítógépet kapott, 
és a felsorolt iskolák mindegyikében ki lett 
építve a WIFI. Összesen 30 tantermi csomag 
került kiosztásra, ezek interaktív táblát, 
projektort és laptopot tartalmaznak, a sajátos 
nevelési igényû gyerekek számára az Olcsai 
iskola kapott még 2 darab SNI-csomagot. 
Az Olcsai iskola szervercsomagot is kapott, 
megfelelô programmal, valamint 2 db szava-
zócsomag beszerzésére is sor került.

A kompetencia alapú oktatás, az élethosz-
szon át való tanulás elvárás és korkövetelmény 
uniós és hazai szinten egyaránt. A mikrotérség 
informatikai fejlesztése lényegében vissza-
köszön a korábbi projektekre, gondolhatunk 
itt akár az óvodák eszközfejlesztésére is, 
hiszen a legfontosabb célok egyike az, hogy 
a felnövekvô generáció tagjai bármilyen szoci-
alizációs háttérrel is rendelkeznek, bármilyen 
településen is élnek, egységes tudásanyagot 
kapjanak, ami a késôbbi fejlôdésükhöz 
megfelelô alapot ad.

A pályázatból nem csak az eszközök be-
szerzésére, de azok használatának megta-
nítására is sor került, megfelelô pedagógus 
továbbképzés keretében.        Vörös Éva

Informatikai fejlesztés 
Körmend oktatási intézményeiben

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
által létrehozott „Tehetségpont” hálózat 
tagjaként februárban és márciusban a 
Kölcsey Utcai Általános iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási intézmény megren-
dezte az Országos Curie Matematika-, 
Környezetismeret-környezetvédelem 
és Kémiaversenyek regionális fordulóit.

A területi fordulókra mindhárom tan-
tárgyból azok a tanulók kerülhettek, akik 
elôzetesen legalább 85%-os teljesítménnyel 
megoldottak egy négyfordulós levelezô fel-
adatsort az október-decemberi idôszakban. 
Matematikából 35 tanuló versenyzett 
február 11-én 3-8. évfolyamon. Közülük 
Takács Noémi 3. osztályos, Takács József 
4. osztályos /Olcsai-Kiss Zoltán Általános 

Iskola/, Vásárhelyi Balázs 7. osztályos 
/ Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény/ és Szerencsi 
Laura 8. osztályos /Somogyi Béla Általá-
nos Iskola/ tanuló részt vehet az áprilisi 
országos döntôn. Környezetvédelembôl 
31 csapat versenyzett február 19-én Vas, 
Zala és Veszprém megyébôl. 3-12. évfo-

lyamig 3 fôs csapatokban 
mérték össze tudásukat, 
kísérletezô készségüket a 
tanulók. Köbli Luca, Pendli 
Gitta és Németh Kíra 6. 
osztályos tanulók /Kölcsey 
Utcai Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény/ részt vesznek 
az országos döntôn.

A kémiaversenyt március 
5-én rendezték meg 47 
tanuló részvételével 7-12. 
évfolyamon. A versenyek 
oldott, barátságos légkör-
ben zajlottak. Szponzorok 

segítségével rövid vendéglátás, egyszerû 
ajándékozás, értékelés zárta a megmé-
rettetéseket. A feladatlapokat szakavatott 
zsûri javította. Az eredményesen szereplô 
elsô öt tanuló, illetve csapat feladatlapját az 
országos központba továbbítottuk, ahon-
nan újraértékelés után hívják be az áprilisi 
országos döntôre, Szolnokra a legjobbakat. 

Dr. Pesti Józsefné

Tehetségpont 
Tehetségekkel, versenyekkel

Folytatás az 5. oldalról
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A Körmendi Kulturális Mûhely két ka-
szinóesttel várta városunk gondolko-
dó, érdeklôdô közönségét a télutón, a 
tavaszelôn. Február 22-én erdélyi János 
dokumentumfilmes, majd március 18-
án Simon M. Veronika festômûvész volt 
a vendég a városi kiállítóteremben. A 
kulturális mûhely elôadásain 
most is az értéken, mint 
fokmérôn volt a hangsúly.

Erdélyi János filmrendezôvel
való találkozás „A kétségbe esés 
méltósága” címû film vetítésével 
kezdôdött, amely a lánglelkû for-
radalmárnak állít emléket, s amely 
kiváló alkalmat szolgáltatott egy 
beszélgetôs estre a rendszervál-
tásról, a dokumentumfilmes szak-
ma helyzetérôl, példaképekrôl, 
szabadságról, eszmékrôl. Miért 
érték az érték, s miért kell egyál-
talán említeni? Alapvetôen azért, 
mert rengeteg értéktelen kacat, 
szemét vesz körül bennünket az új évezred 
második évtizedében. Hiába az egyre több 
felôl jövô tiszta hang, ezek még most is csak 
pusztába kiáltott szónak tûnnek… Ennek 
tudható be, ez okozhatta Csengey Dénes 
(Szekszárd, 1953. január 24. – Budapest, 1991. 
április 8.) korai halálát is. No, de ne szaladjunk 
ennyire elôre. 

Erdélyi János 1955-ben született a Vas 
megyei Dukán, majd a szombathelyi 
tanárképzô fôiskolán szerzett diplomát. 
Hosszú évekig újságíróként tevékenyke-
dett. Több szakmai díjat tudhat magáénak, 
többek között a Balázs Béla-díjat. Tagja a 
Hír Tv „Vetítô” címû mûsoránál a filmválo-
gatói stábnak Zsigmond Dezsôvel, vala-
mint a Magyar Dokumentumfilm Rendezôk 
Egyesületének is. Filmjeiben mindig az 
erkölcsi gyôztest állítja középpontba, 

ezzel üzen a jelen- és az utókornak. 
Így van ez a Csengey-filmben is, ahol a 
rendszerváltó értelmiség alakjait szólal-
tatta meg. Közülük már sokan nincsenek 
közöttünk: például Antall József, Cseh 
Tamás, Horváth Balázs, Nagy Gáspár… A 
vetítésen kiderült, hogy vérmérséklettôl, 

pártállástól, erkölcsi moráltól függôen 
vallottak Csengey Dénesrôl. Akadt, aki 
megbomlott értelmûnek titulálta azért, 
mert ragaszkodott a tiszta elvekhez… Az is 
felmerült, hogy nem természetes halállal 
halt meg. Az mindenesetre tudva levô, 
hogy felfokozott életritmusával „két végén 
égette a gyertyát”. Az is tény, hogy sokak 
számára nem hozott igazi rendszerváltást 
a korszak, cinikusan inkább módszervál-
tásnak hívják… 

Erdélyi János néhány éve visszatért Vas 
megyébe, jelenleg Kôszegen él, közel a 
természethez, gazdálkodva. Szép somlói 
juhfark borát meg is ízlelhettük az össze-
jövetelen. Dokumentumfilmes küldetésérôl 
pedig elmondta, hogy talán ez az eszköz, 
amellyel ô is tenni tud valamit a maga 
módján a hazáért. 

Simon M. Veronika festômûvész 
nem ismeretlen Körmenden, hiszen már 

több kiállítását láthattuk a városunkban, 
illetve a kaszinóesten harmadik Batthyány-
Strattmann László festményét adományozta 
a településünknek, jelen esetben a kulturális 
központnak. Az alkotó kiállítását Kanizsa 

József költô a Magyar Kultúra 
Lovagja nyitotta meg, akivel 
már több közös munkájuk látott 
napvilágot. Részletes tárlatveze-
tésben lehetett részünk a Mun-
kácsy- és Krúdy-díjas festômûvész 
képei társaságában. Ezt követôen 
„Stílusváltások” címmel folyt 
a beszélgetés a „Meditatív és 
roló képek” kiállítás kapcsán. A 
mélyen hívô mûvésznôt férje is 
elkísérte,- ô gitáron, megzenésí-
tett versekkel mûködött közre. A 
stílusváltásokra visszatérve meg-
tudhattuk, hogy valóban több 
módon fejezi ki mondandóját 
Simon M. Veronika. Ennek egyik 

oka az alkotói fejlôdés, új technikák, hatások 
beépülése, sôt új anyagok megjelenése is. 
Témaválasztása széleskörû: portrék, élet-
képek, meditatív gondolatok. Lírai realista, 
természetelvû festészeti stílust követ, olajjal, 
akrillal, pasztellel, homokkôvel dolgozik. 
Ötszáz egyéni kiállítást jegyez hazánkon 
és a környezô országokon kívül Párizsban, 
Londonban, New Yorkban, Washingtonban, 
Kairóban, Bécsben, Baselben, Aachenben stb. 
15 ország több mint 200 közintézményében 
400 általa festett portré látható. A magyar tör-
ténelmi nagyságok: Kossuth, Batsányi, Bartók, 
Kodály, Mindszenthy bíboros, Krúdy Gyula 
mellett pl. II. János Pált is megörökítette. 

A kaszinóestek házigazdái Szabó Ferenc 
alpolgármester és Dr. Nagy Zoltán a Vas 
Megyei Múzeumok igazgatója voltak. 

Kéki

Értéke az érték?
Értékmentésrôl, teremtésrôl a kaszinóesteken

Szentgotthárd, ôriszentpéter, Körmend, 
Vasvár, zalalövô, Lenti és Le te nye a ma-
gyarországi partner abban az együtt mû-
kö désben, amelynek kez deményezôi 
az osztrák oldalról, to váb bi partnerei 
pe dig Szlovéniából csat lakoztak. 

A közös programok, és különbözô gazda-
sági együttmûködések mellett 2011-ben a 7 
magyar város homogén tudásállományának 
megteremtésére is kísérletet tettek a ma-
gyarországi szervezôk. Ennek érdekében 
Zalalövô, Vasvár és Szentgotthárd után egy 
hétvégére Körmend adott otthont a 60 órás 
városmarketing képzésnek március 10-11-

én. Az itteni téma a befektetések ösztönzése 
volt, de a korábbiakban a hallgatók már több 
kommunikációt, marketinget, és stratégiai 
tervezést érintô elôadáson vettek részt. A 
további témák között olyan kényes területek 
szerepelnek, mint a helyi identitás erôsítése, 
a marketingeszközök megfelelô használata, 
illetve a közösségi kommunikáció. 

Önkormányzati munkatársak, Tourinform 
irodák munkatársai, közmûvelôdési szak-
emberek és kistérségi munkaszervezetek 
tagjai vesznek részt fôként a képzésben. 
Reméljük, a településeken élôk sokat profi-
tálnak majd a szakemberek új ismereteibôl 
és az együttmûködésbôl.   VÉ

„24 város” 
A befektetés ösztönzésérôl Körmenden

értesítjük Körmend város fotózást 
kedvelô polgárait, hogy a Körmendi 
Kulturális Központ 2011-ben fotó-
klubot szervez, melynek részletes 
célja és programja a város honlap-
ján (kormend.hu) olvasható. 

A foglalkozások minden hónap elsô és 
harmadik péntekjén lesznek a kulturális 
központban. Klubvezetôk: Fekete Tamás, 
Jámbori Tamás, Klemencsics Sándor. 

Az elsô (alakuló) foglalkozás április 
1. (péntek) 17 órakor lesz. 

További információk Pálóczi Zsuzsá-
tól kaphatók (94/410-132). 

Toborzó
Fotóklub alakul
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Az idén már harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Házasság Hete rendez-
vénysorozat. A körmendi esték – film-
vetítés és két elôadás – mindegyike a 
há zasságon belüli konfliktusok kezelésé-
hez igyekezett segítséget nyújtani. A har-
madik este vendégelôadója Varga Attila, 
aki amellett, hogy 5 gyermek édesapja, 
régész és történelemtanár végzettségû, 
pénzügyi tanácsadóként dolgozik. 

Elôadásának a „Családme-
nedzsment: pénz- és idôkezelés” 
címet adta. Egy család mene-
dzselése ma merész vállalkozás! 
Több tízezer család a kilakoltatás, 
a csôd szélén áll. Ez nemcsak 
anyagilag teszi tönkre ôket, 
hanem lelkileg is szétzilálja kap-
csolataikat. Az este során közös 
gondolkozással útkeresésbe 
fogtunk. Reménytelen a helyzet? 
Van kiút? Merre?
Segítségként álljon itt a vetés és 
aratás 3 törvénye:
1. Azt fogjuk aratni, amit vetet-

tünk.
2. Késôbb fogunk aratni, mint ahogy vetet-

tünk.
3. Többet fogunk aratni, mint amennyit ve-

tettünk.
Bibliai alapelvek a bölcs költekezésre 
(lefordítva mai nyelvre):
1. Vannak kötelezettségeink, amelyek fix 

összegûek. Nincs mese, a számlákat ki kell 
fizetni: közüzemi díjak, törlesztôrészlet, 
menza stb.

2. Vannak szükségleteink, változó összegûek. 
Ezeken lehet spórolni, nadrágszíjat meg-
húzni. Például: telefon, élelmiszerek, 
energiafelhasználás.

3. Vannak kívánságaink, amire csak a fenn-
maradó összegbôl költhetünk. Ezekrôl 
pedig akár idôlegesen le lehet mondani: 
hobby, különóra, luxus körülmények, stb.

Ezek alapján készíts tervet, hogy költekezé-
seidet ellenôrizhesd és bizonyosodj meg 

arról, hogy kiadásaid nem haladják meg a 
bevételeidet. Tudatosítsd, hogy a nem várt, 
esetleges extra pénzek az adósságod gyor-
sabb rendezésére szolgálnak!
Az adósság rendezésének alapelvei:
1. Beszélj a hitelezôiddel. A legtöbb hitelezô 

együtt akar mûködni azokkal az emberek-
kel, akik ôszintén vissza akarják fizetni az 
adósságukat. Beszélj velük rendszeresen 
és a megállapodás szerint járj el!

2. Sok embernek olyan a munkája, hogy 
egyszerûen nem keres annyit, hogy beosz-
tás mellett is elég legyen a szükségletekre. 
Ez esetben szükség lesz másik bevételi 
forrásra is, hogy elkerülje az adósságot.

3. Próbáld meg elôször a legkisebb adóságot 
visszafizetni vagy azt, aminek legmaga-
sabb a kamata.

4. Ha már visszafizetted az elsô adósságodat, 
a felszabaduló havi összeget add hozzá 

a második adósság törleszté-
séhez. Ha ezt is visszafizetted, 
mindkettô felszabaduló összeg-
gel növeld a harmadik adósság 
törlesztését. És ezt tedd mind-
addig, míg az összes ki nem lett 
fizetve.
Hogyan jöhetünk ki az adós
ságból?
1. Imádkozz! Kérdd Jézus Krisz-
tus segítségét, hogy tegyen 
bölccsé!
2. Ne végy fel újabb hitelt!
3. Írd össze minden adósságo-
dat és mindenedet, amid van! 
Lásd, hogy nem vagy nincstelen! 
Szerszámaiddal, eszközeiddel, 

képességeiddel pénzt kereshetsz vagy 
takaríthatsz meg!

4. Készíts kiadási tervet!
5. Minden adósságodra készíts egy visszafi-

zetési tervet!
6. Nézz pluszbevételek után! Ha kell, vállalj 

pluszmunkát!
7. Csökkentsd a kiadásaidat!
Az elôadó végül azt vette számba, ho-
gyan kerüljük el az adósságot.    NA

Családmenedzsment: pénz és idôkezelés
Segítség a házasságon belüli konfliktusok kezeléséhez

Február 25-én este a Halászcsárdában 
találkoztak az Országos Magyar Méhész 
egyesület (OMMe) körmendi szervezeté-
nek tagjai, hogy meghallgassák Dohos 
László tiszavasvári méhész elôadását 
két kaptártípus összehasonlításáról, és 
aktuális kérdésekben egyeztessenek. 

A Halászcsárdában tartott rendezvény 
elején Keve György, Vas megyei méhészeti 
szaktanácsadó, az OMME elnökségi tagja 
beszélt aktuális problémákról, ismertetett 
egy támogatási lehetôséget, és beszámolt 
a kaptárt jelölô chipek beszerzésének 
lehetôségeirôl. Ezután Dohos László, a 
Tiszavasváriból érkezett vendégelôadó 
köszöntötte a megjelenteket, és elmond-
ta, hogy ezen a reggelen lakóhelyén még 
tíz centis volt a hó, a méheknek eddig 
nem volt lehetôségük frissítô repülésre. 
Ô egyébként az OMME legkeresettebb 

tudományos elôadója és szintén elnökségi 
tagja, agrármérnök és méhész vállalkozó 
1500 méhcsaláddal. Elôadását meglepô 
kijelentéssel kezdte: „A méhek vízi állatok, 
száraz idôben éheznek, ezért folyók partjára 
kell telepíteni ôket.” Tápanyagszükségletük 
kielégítése egészségük szempontjából 
ugyanolyan fontos, mint az emberek ese-
tében. Ha több napig ugyanazt a virágport 
kell gyûjteniük, telítôdnek, és ráunnak, 
szükségessé válik a költöztetésük. Nem 
csak emiatt, de a méhészkedés egy ál-
landó tevékenységet igénylô elfoglaltság, 
és sajnos egyáltalán nem sikerágazat. „Ez 
nem nyereséges vállalkozás, hanem óriási 
kaland, csodálatos életmód” – hangsúlyoz-
ta Dohos László. A méh háziasított állat, 
gondozást nem igényelt, ma már viszont 
szükséges a róluk való gondoskodás, mert 
a növekvô számú természeti csapásokkal 
szemben védtelenek. Az is gond, hogy míg 

tíz méhcsaládnak egy négyzetkilométer hely 
kell, addig hazánkban húsz méhcsalád jut 
ekkora területre. A méheknek nem táplálék-
kiegészítôkre, nem adalékanyagokra, hanem 
megfelelô tápanyagokban gazdag virágzó 
földterületek kellenek. A kaptárelhagyás be-
tegsége már akkora méretû, hogy az Egyesült 
Államokban pánikhangulat van, annyira le-
csökkent a méhek száma. Elôadása második 
részében a félkeretes rakodó kaptárat és a 
nagy-Boczonádi kaptárat hasonlította össze 
az utóbbi elônyeit kiemelve. Mint mondta, 
nagyon fontos, hogy minden méhész rendel-
kezzen a méhekkel kapcsolatban megfelelô 
etológiai alapismeretekkel. 

A rendezvény végén meg lehetett vásárol-
ni Dohos László – dr. Tóth György: Az üzemi 
méhészet technológiája és technikája 
Dadant-Blatt kaptárral címû szakkönyvét. Az 
est befejezéseként az összegyûlt méhészek 
aktuális kérdéseket vitattak meg.  CsT

Ez óriási kaland, csodálatos életmód
Méhészek találkoztak
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Apróhirdetés
• Fiú kerékpár jó állapotban eladó: 20-as méretben, Neuzer típusú, 

Shimano váltóval 15.000 Ft-ért . Érdeklôdni: 30/979-3879.

Az elmúlt idôszak sem telt eseménytelenül a Castrum Sec-Di-
namica Se Körmendnél, hiszen a sportolók sikeres övvizsgán és 
versenyeken vannak túl, valamint megtartották idei köz gyû lé süket. 

Övvizsgát tartott február 19-én Körmenden Szûcs Zoltán 5 danos 
kick-box mester. A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend 19 versenyzôje 
adott számot elméleti és gyakorlati ismereteibôl. A követelményeknek 
valamennyien sikeresen megfeleltek, közülük a két legeredményesebb 
Svajda Kristóf és Nagy Balázs volt, mivel mindketten két kyut léphettek 
elôre, így már 9 kyusok. A vizsgán 10 kyut heten, 9 kyut öten, 8 kyut 
egy fô, 7 kyut hatan értek el. 

Február 27-én tíz dinamicás versenyzô utazott az esztergomi területi 
kick-box bajnokságra, közülük hatan érmekkel térhettek haza. Szívós 
Patrik light-contact szabályrendszerben gyermek korcsoportban -28 
kg-os súlycsoportban második lett, Kercsmár Valentina (semi-contact, 
Kadett-1, -42 kg) elsô helyezést ért el, Horváth Viktor (semi-contact, 
Kadett-1, -57 kg) második helyen zárta a küzdelmeket. Bartók Zsolt (semi-
contact, Kadett-2, - 52 kg) aranyéremmel, Ámon Viktor (semi-contact, 
kadett-2, -42 kg) ezüstéremmel, Csiba Attila (semi-contact, felnôtt, -69 
kg) bronzéremmel gyarapította a dinamicások érmeinek számát.

Az egyesület március 5-én délután a Körmendi Kulturális Központban 
tartotta idei közgyûlését, melyet megtisztelt jelenlétével Czvitkovics 
László, a Castrum Sec Kft. kereskedelmi igazgatója, valamint Czvitkovics 
Gyula és Szabó Ferenc alpolgármesterek, Baranyai Sándor sportreferens 
és Kiss Zoltán, a Laconto Bt. egyik tulajdonosa. Miután Andorka Imre 
köszöntötte a megjelenteket, megújította a támogatási szerzôdést a 
névadó szponzorral. Az ünnepélyes pillanatokat a beszámoló követte 
a tavalyi évrôl és az idei célkitûzésekrôl. A rendezvény végén újravá-
lasztották a tisztségviselôket. Az elnök továbbra is Andorka Imre lesz, 
munkáját az elnökség tagjai segítik. Bálint Zsuzsa, Benczik Imre, Gordos 
Tibor és Horváth Zsolt. Kiss Zoltán, Dancsecs Bojána és Pintér Gábor 
a számvizsgáló bizottság tagjaként tevékenykedik a továbbiakban. 

A felnôttek számára a tavaszi versenysze zon március 20-án Mo-
sonszolnokon kez dô dött a light-contact magyar bajnokság elsô 
fordulójával, ahol az egyesületet Dancsecs Bojána képviselte. Ne-
vezését hallva csak hárman jelentkeztek a -65 kg-os súlycsoportba, 
a felnôtt korcsoportba. Világbajnoki címe miatt hozzá mérkôztek 
a többiek, ô viszont ellenfelének esélyt sem adva megszerezte az 
elsô forduló bajnoki címét a döntôben. Március 26-án Andorka Imre 
9 versenyzôt visz a csepeli diákolimpiára.        CsT

Kickboxos aktualitások
Érmek Esztergomból
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
márc. 25. 19 h MIK nagyterem (Körmend, Berzsenyi u. 11.)

Depresszió koncert (19.30 h - Soulwave, 20.20 h - Csak-
azértis, 21.10 h - Rubicon, 22.00 h - Depresszió) Jegyek 
elõvételben Körmenden a Lokálpatriótában (Bástya u. 
8.). február 23-tól 1.690.- Ft-ért. Helyszínen 1.990.- Ft

ápr. 7. 9 – 16 h Batthyány-kastély – Színház aula
Véradás (Vöröskereszt szervezése)

ápr. 11. 14 h MIK nagyterem
Vk. Traccsklub – Fiúnap

ápr. 13. 8 h Batthyány-kastély – Színház aula
Vöröskeresztes elsôsegélynyújtó verseny

ápr. 16. 19 h Batthyány-kastély – Színház
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musical estje
Belépôjegy: 3.000,-Ft

ápr. 21. 17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Varga Csaba festômûvész kiállításának megnyitója

17.30 h A Körmendi Kulturális Mûhely kaszinói estje
ápr. 23. Batthyány-kastély – Színház aula

Húsvéti játszóház

Kiállítások
március 18 – április 
15.

Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
„Meditatív képeim és a rolóképek”  Simon M. 
Veronika festômûvész kiállítása

április 21 – május 
14.

Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Varga Csaba festômûvész kiállítása

A kiállítások megtekinthetôk: hétfô – péntek 10-tôl 16 óráig

Programajánló

Sóterápia
Körmend, 
Bartók ltp. 2. 

94-410-479  
06-30-513-5193

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2011. április 8ra (péntek) a ZALA-DEPO KFT.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYûJTÉSI AKCIÓT 
hirdet.

A lakosságnál keletkezô elektronikai hulladékok szelektív gyûjtése 
érdekében a Zala-Depo Kft. gyûjtôkonténert helyez a Városgond-
nokság telephelye mellé (Ady Endre utca 72.). A konténerbe a fenti 
napon 9 és 17 óra között lehet elhelyezni az ép állapotú elektromos 
berendezéseket (pl. TV, hûtô, rádió, mosógép, akkumulátor stb.). 

A szétbontott berendezések nem kerülnek átvételre!

 Együttmûködésüket köszönjük.       Gombásné Nardai Ibolya sk.
jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô

NYÍLT NAP A MÁTYÁS OVIBAN
A Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsôde dolgozói szeretettel 
várnak, minden leendô óvodást, érdeklôdô szülôt, nagyszülôt

2011. április 15én /pénteken/ 912 óráig 
az intézményben szervezett nyílt napra.

Kedves Gyerekek! A szüleitekkel együtt betekinthettek az óvoda 
életébe, megismerkedhettek az ott dolgozó felnôttekkel, kipróbál-
hatjátok a sok izgalmas játékot. Sok szeretettel várunk Benneteket!

LÔGYAKORLAT
Értesítem a lakosságot, hogy a Nádasd-Hegyaljai lôtéren a Körmendi 
Rendészeti Szakközépiskola éles lôgyakorlatot hajt végre az alábbi 

idôpontokban:
       2011. április 57. 08.00 órától  16.00 óráig,
 április 1115. 08.00 órától  16.00 óráig (nagyzárás),
 április 1819.  08.00 órától  16.00 óráig.
A balesetek megelôzése érdekében a megjelölt idôszakokban kerül-

jék el a lôtéren, és közelében való tartózkodást.
   Gombásné Nardai Ibolya

jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô


