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Minden év április 29-én nemzetközi 
táncnapot, vagy más néven a Tánc Vi-
lágnapját ünnepeljük. Az UNESCO azért 
hozta létre ezt a napot, hogy a minden-
kori kormányzatok figyelmét felhívják a 
tánc, mint mozgáskultúra fontosságára, 
és arra, hogy az oktatási rendszerben 
ez minél nagyobb teret nyerjen. Ugye, 
milyen komolyan hangzik? Pedig a kö-
zönség felé a lényeg az, hogy tartalmas, 
szemet gyönyörködtetô produkciók 
szülessenek az ünnep kapcsán.

Idén a körmendiek különösen jól jártak, 
mert április 30-án, szombaton a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes adott mûsort, május 

1-én, vasárnap pedig a városban mûködô, 
más mûfajú tánccsoportok szórakoztatták 
a közönséget. A néptáncosoknál úgy 
alakult az évek folyamán, hogy a „nagy 
tánccsoport” nagymûsora a fô attrakció 
ezen a napon, de idén is bemutatkozott 
az utánpótlás Nádasdról, Szentgotthárdról 
és Körmendrôl. Nagy élmény ilyenkor a 
családnak is látni, hogy az aprók milyen 
ügyesen énekelnek, táncolnak, de a kicsi 
táncos palántáknak is – akiknek száma 
egyébként több száz – ilyenkor igazán 
szembeötlô, hogy hova juthatnak el egy-
szer tánctudásban.

A vasárnapi mûsor sem nélkülözte a 
néptáncot, hisz a Senior Néptánccso-

port és a Kölcsey Utcai Általános Iskola 
Mûvészetoktatási Intézmény néptánc 
tagozata is fellépett. S hogy ki mindenki 
még? Az Energy Dance Team a hip-hop 
mûfajából, Horváth Petra és Németh 
Endre társastáncot mutattak be, Rajner 
Tibor és a salsások vidám, latin ritmu-
sokkal érkeztek, Erika és táncosai pedig 
látványos, színes hastánccal kápráztatták 
el a közönséget.

Mindkét napon szép számú közönsé-
get vonzottak a táncos programok. Re-
méljük, az UNESCO célja, miszerint a 
tánc olyan kulturális érték, amit minél 
szélesebb körben meg kell ismertetni, 
megvalósult ezen a két napon!   VÉ

Táncos hétvége a világnap alkalmából
Több száz táncos palánta Körmenden

1971. óta nem volt év, hogy a néptán-
cosok ne rendezték volna meg Kör-
menden a májusfa-kitáncolást. Igazi 
nép ünnepély volt ez valamikor, ren-
ge  teg tánccsoporttal, zenekarral… 
Ma is az egyik legtöbbek által ismert 
rendezvény ez a városban.

A gazdasági válság utolérte a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttest is, így aztán idén se 
saját forrással, se pályázati támogatással 
nem rendelkeztek a májusfa-kitáncolás 
megrendezéséhez. A 40 éves jubileum 
azonban kötelez, így az egyesületet meg-
segítette az önkormányzat és a kulturális 
központ, amely idén nem csupán technikát 
és helyszínt, de anyagi hátteret is biztosít 
az eseményhez. A program azonban a BBÁ 
rendezése, mint ezidáig.

14 órától gyermekprogramok lesznek, 
lévén ezen a hétvégén van a gyermeknap 
is, 16 órától pedig a néptáncos csoportok 
lépnek színpadra. A délutánban szerepet 

vállaltak mindazon közösségek, akikkel a 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes rendsze-
resen együtt dolgozik, így a „Bandérium” 
lovas programmal, a Régió Egyesület népi 
játékokkal várja a gyerekeket, de a Magyar-
Finn Baráti Kör önkéntesei, és a „Fúvósze-
nekar” néhány tagja is vállalta, hogy segít, 
amiben szükséges. A hagyományos gyer-
meknapi programokat sem kell hiányolnia 
a családoknak, hisz lesz tûzoltó-, mentô-, 
és rendôrautó, vattacukor, kürtöskalács, 
vetélkedôk, és még sok különleges játék. 
A Bóbita Bábcsoport „A kacor király” címû 
mesével készül, Borka bohóc pedig már az 
egész cirkuszban elhíresztelte talán, hogy 
Körmendre jön május 28-án. A Kossuth Rá-
dió hallgatói bizonyára örömmel fogadják 
majd Gaál Zsuzsát és csapatát, akik a Vacka 
Rádióból ismert Pupák meséket elevenítik 
meg a gyerekek bevonásával, interaktív me-
sejátszóban. A kézmûves foglalkozásokban 
a helyi szövôk és pedagógusok mellett az 
Ôrség fazekasait is várjuk egy kis korongo-

zásra, már csak azért is, mert a rendezvényt 
megelôzô napon, május 27-én nyílik meg a 
XVIII. Országos Fazekas Pályázat kiállítása. 

A hozzávetôlegesen 3 órásra tervezett 
néptáncos program rossz idô esetén 
a színházteremben, a felsorolt progra-
mok többsége pedig az aulában, és a 
városi kiállítóteremben lesz megren-
dezve. Keszthelyrôl, Gencsapátiból és 
Szombathelyrôl biztosan érkeznek fellépô 
csoportok, a házigazda egyesület is szín-
padra lép majd, valamint a program vendé-
ge lesz a Senior Néptánccsoport.

A néptáncos programmal azonban nem 
zárul a nap. A decemberi Csík Zenekar 
koncert sztárvendége, Ferenczi György jön 
el együttesével, a Rackajam-mel, kitûnô 
szórakozást kínálva ezzel a blues, a magyar 
népzene és a világzene szerelmeseinek, 
mintegy megkoronázva a rendkívül tar-
talmas napot. S aki mindezek után még 
bírja, táncházban vehet részt a színház 
aulájában.       Vörös Éva

Májusfa-kitáncolás – immár 40 éve
Május 28-án májusfa-kitáncolás, ünnepi program, gyermeknapi kavalkád  
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Változatlan 
közmûfejlesztési 
hozzájárulás

Május végén nyújtja be 
az önkormányzat az Al-
sóberki, Felsôberkifalu 
és Horvátnádalja tele-
pülésrészek szennyvíz-
csatornázás megvalósí-
tásával kapcsolatos pá-
lyázatát. 

A szennyvízcsatorna-háló-
zatra történô rákötés elvi fel-
tétele, hogy az igénylôk hoz-
zájáruljanak a költségekhez. 
A lakásonkénti hozzájárulás 
mértékét minden egyes 
évben a beruházásra vonat-
kozóan a képviselô-testületi 
döntés alapján jegyzô ha-
tározatban közli az érintett 
ingatlantulajdonosokkal. 
A terv szerint 2011–2012. 
években kiépítendô csator-
naszakaszok fajlagos költ-
sége az összehasonlítások 
alapján nem lesz magasabb 
a korábbi éveknél. 

Jelenleg a korábban ki-
épített vezetékszakaszokra 
utólagosan ebben az évben 
fizetendô hozzájárulás mér-
téke 190.000.- Ft + 25% áfa, 
vagyis 237.500.-Ft, amely 
önmagában is komoly fize-
tési kötelezettség sok in-
gatlantulajdonos számára. 
A hatályos önkormányzati 
rendelet méltányossági, 
rászorultsági szempontok 
figyelembe vételével te-
het engedményt a részle-
tekben, kamatmentesen 
fizetendô törlesztés biztosí-
tásával. Ez változatlanul to-
vábbra is a lakosság rendel-
kezésére áll. A hozzájárulás 
mértéke az új szakaszokon 
sem változik majd, így a 
2011–2012-ben megvalósu-
ló szennyvízhálózat esetén 
is 190.000.-Ft + 25% áfa lesz. 
A fejlesztés Alsóberkiben a 
Szent Imre herceg, Tompa 
M., Babits M., Fazekas M., 
Váci M., Dankó P. utcákat, 
Felsôberkifaluban a Berki, 
Pipacs, Tilalmasi és Ûrhajós 
utcákat, míg Horvátnádalján 
a Malom, Nádaljai, Dobogó, 
Liszt F., Akác, Teleki, Kodály 
Z., Németújvári, Vasaljai, 
Magyarnádaljai, Vasút és 
Negyvennyolcas utcákat 
érinti.         PH.

Katolikus hittanverseny 
Körmendi siker született

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Család Évének nyil-
vánította az idei esztendôt. Az esperes kerület és az egyházme-
gye hittanversenyén is szép körmendi eredmények születtek. 

Az esperes kerületi hittanverseny március 18-án két kategóriában 
és két korcsoportban zajlott a Család Éve jegyében a körmendi római 
katolikus plébánián. Az 5-6. osztályos korcsoportban az I. kategória 
eredményei a következôk: 1. Köbli Luca, 2. Kovács Fanni, 3. Németh 
Kyra. A II. kategória eredményei ugyanebben a korcsoportban: 1. 
Németh Viktor, 2. Joó Boglárka, 3. Somogyi Nikolett. 7-8. osztályosok 
I. kategória (itt nem volt II. kategória) 1. Kopasz Márton, 2. Kiskós 
Bernadett, 3. Májer Alexandra, így mindkét kategóriában körmendi csa-
patok jutottak tovább az egyházmegyei versenyre úgy, hogy csákány-
doroszlói és szentgotthárdi csapatokat utasítottak a hátuk mögé. 

Az egyházmegyei verseny április 2-án a szombathelyi Püspöki 
Általános Iskolában zajlott. A témakörök – például a katolikus 
keresztény család feladatai, ó- és újszövetségi történetek, híres 
családok stb. – ugyanazok voltak, mint az esperes kerületi fordulón, 
csak a kérdések változtak. A tizenkilenc 5-6. osztályos csapatból 
a körmendiek az 5. és 6. helyet szerezték meg, a tizenhét 7-8. 
osztályos csapat között az 5. helyen végeztek. 

A gyerekeket Laposa Istvánné (Erzsi néni) és Horgosi Zsu-
zsanna hitoktatók készítették fel a megmérettetésre.   CsT

4

Kulturális  
támogatások

A Nemzeti Kulturális Alap 
két kollégiumánál is pályá-
zatot nyert a Körmendi Kul-
turális Központ, ami jelentôs 
segítség a mai nehéz gazda-
sági viszonyok között.

A Közmûvelôdési Szakmai 
Kol légiumhoz „Terítôk és terí-
té kek” címmel adott be az 
intéz mény pályázatot év ele -
jén. A majdnem 2 millió Ft-os 
össz költ ségvetésû pályázat há-
rom programot célzott meg, az 
elnyert 300.000 Ft ismeretében 
azonban mérlegelnie kellett, 
minek a megva ló sításához 
lesz anyagi ere je. 

A döntés végül az lett, hogy 
a június 18-i, Szent Iván-éji 
programok megrendezésére 
fordítják az elnyert össze-
get, no meg azt az önrészt, 
amit a Kulturális Központ 
biztosítani tud. Így idén is 
sor kerül a Boszorkány-por-
tyára, és a „kastély-kukták” 
is megmérkôzhetnek egy kis 
éjszakai fôzôcske keretében, 
és persze koncertre, gyermek-
programokra, vásározókra is 
számíthat majd a közönség. 
Bár a nyilvános WC-k még 
nem készülnek el, és a Sza-
badság tér melletti útszakasz 
átépítése sem fejezôdik be, a 
szervezôk szándéka szerint a 
közösségi programokban idén 
nem csak a kastély és a vár-
kert szolgál majd színtérként, 
hanem a tavaly októberben 
átadott, megújult tér is.

A Nemzetközi Szobrász 
Szimpózium pénzügyi hát-
terének biztosítása kemény 
feladat évrôl évre. A pályázati 
források figyelése éppen ezért 
a szimpózium szer vezôinek 
egyfajta túl élô technika. A 
Képzômûvészeti  Szakmai 
Kollégium pályázatán elnyert 
300.000 Ft ugyan töredéke az 
összköltségvetésnek, mégis 
olyan fontos mankó, ami nélkül 
az idei évben tán létre sem 
jöhetne a szimpózium.

Az intézményi pályázatok 
mellett a helyi egyesületek pá-
lyázatait is segített a Kulturális 
Központ megírni, reméljük, 
a napokban várható Nemzeti 
Civil Alapos pályázatok ered-
ményeiben is legalább eny-
nyi örömünk telik majd.   VÉ
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Kilenc éve mûködik városunkban a Rá-
ba-parti Fórum Egyesület (RPF), amely 
néhány éve közhasznú feladatokat is el-
lát. Egy 2007-es pályázatuk Körmenddel 
kapcsolatos része vasárnap fejezôdött 
be: elkészült a „Bárkaház” felújítása. 
Az ezzel kapcsolatos munkálatok mel-
lett sem tétlenkedtek, rajzpályázatukra 
jelentkezett gyerekeket vittek a Rába 
forrásához, majd a tagok barátaikkal 
három napig a folyót takarították.

Köbli József, a Rába-parti Fórum Egyesület 
elnöke örömmel számolt be arról lapunknak, 
hogy eseménydús idôszakon van túl ez a 
Körmendért és a folyójáért tevékenykedô 
társaság. Nemrég rajzpályázatot hirdettek „A 
folyó összeköt minket” címmel általános isko-
lások számára, melyre a Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskola és az Olcsai-Kiss Zoltán Általános 
Iskola tanulói mellett csörötneki, magyarlaki, 
csákánydoroszlói diákok küldték be alkotása-
ikat. A 130 pályázónak úgy köszönte meg a 
pályamûveket az egyesület, hogy április 28-án 
három busszal elvitték a gyerekeket Ausztriá-
ba, a Rába forrásához. A diákok ott nemcsak 
túráztak, hanem a kirándulást anyagilag tá-
mogató Laconto Kft.-nek köszönhetôen elju-
tottak a riegersburgi Zotter Csokoládégyárba. 
Az ebédet a gyermekek számára a Laconto 
vezetôi fôzték bográcsokban. 

Másnap, pénteken immár hetedszer 
kezdték meg a Rába takarítását az egyesület 
tagjai és szimpatizánsai ajkai, dunavarsányi, 
szentendrei, leányfalui, szombathelyi, 
molnaszecsôdi és csákánydoroszlói ke-
nusokkal kiegészülve. A folyó tisztítása 12 

települést érintett. Elsô nap az Alsószölnök 
és Magyarlak közötti 25 kilométeres szakaszt 
tették rendbe, majd szombaton a 30 kenu 
négy csoportban, körülbelül 15-15 km-es 
(Magyarlak-Rábagyarmat, Rábagyarmat-Csá-
kánydoroszló, Csákánydoroszló-Körmend, 
Körmend-Molnaszecsôd) szakaszokon egy-

mással párhuzamosan végezte a munkát. 
Vasárnap a Molnaszecsôd és Püspökmolnári 
közötti rész közös takarítása következett, 
majd ebéd után a vendégek elutaztak. A 
három nap során a fôzésrôl a szombathelyi Vi-
king Hajós Klub tagjai gondoskodtak. A meg-
mozdulást szemeteszsákokkal és a szemét 
díjtalan elszállításával a Müllex támogatta. A 
fórumosok még hétfôn is dolgoztak, elszál-

lítható állapotba hordták a folyóból kiszedett 
hulladékot. Az idôjárás nem segítette ôket, 
viharos szélben, esôben is be kellett menniük 
a jéghideg vízbe a három nap során, ezért 
jövôre ismét a hagyományos idôpontban, 
május második hétvégéjén végzik majd el 
a nagy munkát. Döbbenetes, hogy egyebek 
mellett most 9 számítógépes monitort és 5 
tévékészüléket találtak a Rábában.

Május 8-án délután háromkor a körmendi 
„Bárkaház”-ban gyûltek össze az RPF tagjai, 
ahol egy 2007-es pályázat városunkat érintô 
része fejezôdött be, hiszen elkészült a léte-
sítmény felújítása: napkollektorok kerültek 
rá, zsetonos fizetésû lesz a zuhanyzás, kész 
a stég, a Hajós út pedig sármentes közleke-
dést biztosít. Elkészült a hajójavító mûhely 
is. Elôtte nap Püspökmolnáriban adták át az 
új kikötôt. Pünkösdre teljesen elkészülnek 
a pályázat megvalósításával. A magyarlaki 
kikötô és a hozzá tartozó létesítmények 
pünkösdi átadásával befejezôdik a pályázat 
megvalósítása. Míg az engedélyeztetési el-
járás éveket vett igénybe, addig a befejezés 
fél évébe került az egyesületnek. 

Köbli József elmondta, hogy szeretnék, 
ha idôvel Körmend lenne a Rába fôvárosa, 
hiszen a folyó mentén sehol másutt nincs 
olyan város, ahol a víztôl 300 méterre len-
ne a városközpont. Közhasznú egyesület 
tagjaiként az volt a pályázattal a céljuk, 
hogy legyen egy természetközeli közös-
ségi tere az itt élôknek, ahol mindenki 
családias légkörben, baráti hangulatban 
töltheti az idôt. Folyamatosan szervezik a 
programokat, tanfolyamokat, és szeretet-
tel várják a turistákat.  Csihar Tamás

Körmend lehet a Rába fôvárosa
Befejezôdött a „Bárkaház” korszerûsítése, rajzpályázat és folyótisztítás

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
és Pedagógiai Szakszolgálat „Óvodai 
infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés 
az energiatakarékosság jegyé-
ben” címû NYDOP pályázat pro-
jektzárójára 2011. április 14-én 
került sor az intézményben. A 
sajtó tá jékoztatóval egybekötött 
rendezvényen a bartóki ovi sok kis 
táncosai ünnepi mû sorral kedves-
kedtek a meghívott vendégeknek. 

Bebes István polgármester köszön-
tôje után Virágh Péter, a Váti Nonprofit 
Kft. Sopron irodavezetôje adott tájé-
koztatót a pályázatról. Ezt követôen 
Ráduly Csaba mûszaki menedzser és 
Körmendy-Szalay Mónika projektmenedzser 
a projekt eredményeit foglalta össze. A 142,8 
millió forintnyi támogatásból kívül-belül meg-
újult az intézmény: többek közt sor került a 

nyílászárók cseréjére, magas tetô beépítésé-
re, a folyosókon infokommunikációs akadály-
mentesítés kialakítására (Braille-írásos táblák, 

eligazítást segítô térképek, és eszközök, 
mozgássérült WC, vezetôsávok). Beszerzésre 
került 122 féle fejlesztô eszköz, mely a gye-
rekek kulcskompetenciáját, memóriáját, gon-

dolkodását, motoros koordinációját fejleszti, 
valamint egyéb terápiás és zenei eszközök, 
játékok az SNI-s gyermekek nevelésében 

is segítséget nyújtanak, biztosítva az 
egyenlô esélyeket számukra. Új óvodai 
fektetôk, gyermekasztalok és székek 
kerültek az intézménybe, valamint 
az udvar különbözô mozgásfejlesztô 
játékokkal, ütésgátló gumitéglákkal 
gyarapodott. A projekthez kapcsolódó 
tartalmi (kompetencia alapú óvodai 
nevelés) fejlesztésekrôl készített 
prezentációt Derecskei Csabáné szak-
mai vezetô ismertette. Az intézmény 
vezetôje Rózsás Ágota a fejlesztéssel 
kapcsolatos értékelésében kiemelte, 
„nagy örömünkre szolgál, hogy a 

XXI. századi korszerû, energiatakarékos 
óvodában nevelhetjük, fejleszthetjük gyer-
mekeinket és boldog gyermekkort bizto-
síthatunk számukra”.   KM.

XXI. századi óvoda Körmenden
142 millió forint pályázati támogatásból újult meg az ovi
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A tavaszi napsütésben szépen zöldellô 
és virágzó fôtér hétköznap nyüzsgô, 
hétvégén és esténként pedig igazi 
békés sétatérré válik. 

 
Lassan fél éve, hogy Körmend lakossága 

birtokba vehette a felújított Szabadság 
teret. Az elmúlt idôszak során felmerült né-
hány észrevétel. Ezeket szedtük pontokba:
1. Több lesz a kerékpártároló és hul la-
dékgyûjtô

A képviselô-testület március végén dön-
tött arról, hogy a felújított Szabadság térre 
újabb hulladékgyûjtôk és kerékpártárolók 
kerüljenek, ugyanis a városrehabilitációs 
projekt során elhelyezett utcabútorok száma 
kevésnek bizonyult. A használat közben 
bizonyossá vált, hogy a nyugati térfal men-
tén, az üzletsorral szemben minimum 2, a 
hivatal elôtt 1-2, az ÁFÉSZ-bolt elôtt további 1 
hulladékgyûjtô lerakása szükséges, valamint 
a hivatalokat, üzleteket használók igényei sze-
rint még 4-5 kerékpártárolóra lenne szükség. 

A tér kivitelezôjének árajánlata alapján 
1,8 millió Ft keretösszeget szavaztak meg a 
városatyák az 5-5 db – a korábban kihelyezet-
tekkel megegyezô formátumú és minôségû 
– utcabútor megvásárlására, melyek kihelye-
zési határideje várhatóan június 30.
2. Az üzletek és a városkép

Az üzletek tulajdonosainak kérését 
méltányolva megegyezés született a téren 
történô közterület-használat rendezett és 
egységes módon történô lehetôségérôl. 
Fontos szempont volt a felmerült igények 

teljesítése, de tekintettel kellett lenni a tér 
közlekedhetôségére és a városképi szem-
pontokra is.
3. A városháza átalakítása

A városházán a felújítási munkálatok 
javában zajlanak. A tér felújítását szolgáló 
beruházás záró elemeként energiatakaré-
kosabb és az ügyfelek igényeihez jobban 
igazodó formát kap a hivatal épülete, 
melynek legkésôbb az október 28-ai városi 
ünnepség idejére el kell készülnie.

4. A csobogókút nem mászóka!
A gyerekek, fôleg a kisebbek elô sze re-

tettel másznak, kergetôznek a csobogókút 
idôspirálján, extrém esetben járgányon 
ülve, amely eddig is – amíg nem folyt rajta 
víz – életveszélyes manôver volt, most 
pedig a vizes felület miatt még inkább 
az. A balesetek elkerülése érdekében az 
önkormányzat ezúton is kéri a szülôket, 
pedagógusokat, hogy tiltsák meg a gyere-
keknek a csobogókútra mászást.

5. Gyalogosok kontra au-
tósok

Az Európai Unió a támo-
gatások megítélése során 
nagy hangsúlyt helyez az 
akadálymentesítésre, de 
több megkérdezett kisgyer-
mekes szülô véli úgy, hogy 
az az építészeti koncepció, 
mely a gyalogosok közle-
kedésére kijelölt „járdát” 
alig különíti el az úttesttôl, 
szintén veszélyes. Ráadásul 
a szaladgáló, biciklizô gye-
rekek a nagy távolsággal 
elhelyezett oszlopsor között 
gyorsan és könnyedén a se-
bességkorlátozást többnyi-
re be nem tartó autók elé/
alá kerülhetnek. Talán az 
oszlopokat összekötô lánc 
figyelemfelhívó lenne min-
den közlekedô számára. 

Magam is tátott szájú 
szemtanúja voltam annak 
az esetnek, amikor az észa-
ki oldali parkolóból elin-
duló autó élemedett korú 
sofôrje az oszlopok között 

áthajtva – igaz lépésben –, de a kizárólag 
gyalogos közlekedésre fenntartott területen 
kacskaringózott át az Immaculata szobrot 
a Sopron Bank és a Zenit elôtt megkerülve 
a déli oldali parkolóba. Szerencsére nem 
történt baleset, déltájt kisgyerek csak egy 
akadt a téren (mellettem). A szabálysértést 
persze a térfigyelô kamerák rögzítették, és 
gondolom a rendôrség a szükséges intéz-
kedést meg is tette. 

Vigyázzunk a gyerekekre, egymásra 
és a megteremtett értékekre!   TM

Észrevételek a Szabadság térrôl
Láttuk, hallottuk… 

Istennél  
nincsenek  
felesleges utak
Rádiós istentisztelet Körmendrôl 

Istentiszteletet közvetített május 
8-án a református templomból az 
MR1-Kossuth Rádió. Az igehirdetés 
szolgálatát Szabadi István végezte, 
a szertartáson a Városi Vegyeskar 
mûködött közre.

Mint köztudott, minden vasárnap 
délelôtt tíz órától vagy protestáns 
istentiszteletet vagy katolikus misét su-
gároz hazánk különbözô településeirôl 
az MR1-Kossuth Rádió. Május 8-án a 
hírek elhangzása után a körmendi 
református templomot kapcsolták, 
ahonnan a közvetítés vezetôje, Katona 
Ágnes röviden ismertette városunk tör-
ténelmét, megemlékezett kiemelkedô 
személyiségeirôl. Az is elhangzott, hogy 
az itteni gyülekezet 900 lelket számlál, 
Szabadi István a 26. lelkésze, és 24 éve 
szolgál Körmenden. Már 16 éve zajlanak 
a nyári Bibliatáborok, az asszonykör 
tagjai szeretetvendégségeket szer-
veznek, és tisztántartják a templomot. 
Az istentisztelet elsô részében Balikó 
Zoltán református lelkész igeolvasása 
és imádsága hangzott el, majd Szabadi 
István a 37. Zsoltár 5. verse – „Hagyjad 
az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd 
Ô teljesíti” – alapján hirdette az igét. 
Mint elmondta, a Zsoltárok könyvét egy 
neves lelkipásztor Jézus imakönyvének 
nevezte. Ez azért fontos, mert minden 
ember haszonnal forgathatja, ugyanis 
megtalálható benn a megoldás vala-
mennyi emberi problémára és kérdésre. 
A hívôknek nem az istentelenek sze-
rencséjével kell foglalkozniuk, hanem 
tegyék a dolguk, és bízzanak az Úrban, 
hiszen Ô a javukra munkálkodik. Az a 
fontos, hogy az Isten dolgába az ember 
ne avatkozzon be, mert abból semmi jó 
nem származik. Spurgeon azt írta, hogy 
a gazdagság csak hiú díszlet, ami leomlik 
az Isten ítélôszéke elôtt. Idô kell a meny-
nyei segítség kivárásához, de az Úrnál 
nincsenek felesleges utak. Mindenkinek 
egy isteni GPS-re volna szüksége.

Az istentisztelet végén Szabadi István 
örömmel jelentette be, hogy jövôre 
nagyszabású egyházi tanácskozással 
emlékeznek meg városunkban az 
1612-es körmendi zsinatról, melyen 
megválasztották a Dunántúl elsô re-
formátus püspökét. A rádiós isten-
tiszteleten közremûködött a Városi 
Vegyeskar Sabáli Lászlóné vezényle-
tével, és Horváthné Keszte Katalin, 
valamint Sabáli László orgonált.     CsT
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Körmend közel 207 millió fo-
rint uniós támogatást nyert 
a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program „Belterületi utak fej-
lesztése” címû pályázati ki-
írásán. A több mint 276 millió 
forint összköltségvetésû beru-
házásból közlekedésbiztonsági 
fejlesztésekre és körforgalmi 
csomópont átépítésre kerül sor.

Uniós támogatással átépítik Kör-
menden a belvárosi dr. Batthyány-
Strattmann László és Bajcsy-Zsi-
linszky utcák által lefedett szakaszt. 
A forgalmi rendet új körforgalom 
építésével átalakítják, melyhez négy 
ágon csatlakoznak az utcák: a nyu-
gati ágon a dr. Batthyány-Strattmann 
László utca, délrôl a Bajcsy-Zsilinszky 
utca, a keleti oldalon a Molnár Lajos 
utca. Az északi ágon, ahol a kastély 
déli bejárata van, a tervezett útsza-
kasz kapubejáróként üzemel majd, 
és ennek megfelelôen alakítják ki. A 
körforgalmi csomópont mellett két 
csatlakozó utca – a dr. Batthyány-
Strattmann László és a Bajcsy-Zsi-
linszky – is átépül.

A területen 124 új parkolóhelyet 
alakítanak ki a Rákóczi úttól a Mónus 
Illés utcáig, a fôtéren már használható 
94 parkolóhely mellé.

 Az átalakítások érintik a Szabadság 
tér délkeleti oldalán jelenleg üzemelô 
két autóbuszmegállót is. A körforga-
lom egyik célja, hogy a Szabadság tér 
átépítése után is biztosítható legyen 
a helyi autóbuszjáratok akadálytalan 
közlekedése, megfordulása, ezért a 
megállóhelyeket is áthelyezik.

 A 74168. jelû út mellett gyalogos- és 
kerékpárutat is építenek. Az építkezés 
által összeér a már elkészült Rákóczi-Hu-
nyadi utcai átvezetés a Rábán aluli kerék-
párút szakaszával. A projekt keretén belül 
elvégzik a körforgalmi csomópont létesí-
téséhez szükséges közmûkiváltásokat, és 
az érintett úthálózat csapadékvíz-elveze-
tését is megoldják.

 A város önkormányzata és a Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont (KKK) között létrejött megálla-
podásnak megfelelôen megtörtént 
az érintett útszakasz önkormányzati 
tulajdonba vétele (korábbam állami 
tulajdon volt), melyet a Közlekedési 
Hatóság helyi úttá minôsített át. 

A támogatási szerzôdést 2011. 
január 10-én írták alá ünnepélyes 
keretek között a Polgármesteri 
Hivatalban. Az elôzetes egyezteté-
sek után május 3-án történt meg a 
munkaterület átadása, és kez dôdött 
el a kivitelezés. A fejlesztések össze-
sen több mint 276 millió fo  rintba 
kerülnek, melynek 75 százalékát az 
elnyert Európai Uniós támogatásból 
fedezik. Az építkezés várhatóan 
2011. júliusában fejezôdik be. A 
kivitelezést a ZÁÉV Zrt. végzi. 

Az útszakasz fejlesztésével 
összhangban történik a régi Rá-
ba-híd felújítása, mely a Magyar 
Közútkezelô Kht beruházásában 
valósul meg. A híd felújítása  áp-
rilisban megkezdôdött. Itt a mun-
kálatok várható befejezése május 
végére, június közepére tehetô a 
beruházó szerint.

A megvalósuló beruházás tartal-
milag illeszkedik a Szabadság tér 
fejlesztéséhez, valamint a Rába híd 
felújításához, és jelentôsen meg-
növeli a gyalogszerrel, kerékpárral 
és gépkocsival való közlekedés 
biztonságát Körmenden. 

Újabb nagy projekt kivitelezése kezdôdött  
Körmenden
A Szabadság tér és a Rába-híd felújítása után újabb fejlesztés indult

7
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Körmend önkormányzata a közleke-
désbiztonság érdekében körforgalmi 
csomópontot építtet ki a Bajcsy-Zsi-
linszky és a Batthyány utcák csomó-
pontjában. A fejlesztés során a Rákóczi 
utcától a Mónus Illés utcáig történik 
az átépítés. A forgalom elterelésére 
irányuló táblázás, kordon létesítése a 
2011. május 9-ei héttôl folyamatosan 
épül ki az érintett területen. 

Az építés idejére vonatkozó ideiglenes 
forgalomtechnika alapján a 2011. május 
16-i héttôl már lezárásra került a Batthyány 
utca Szabadság tértôl a Bíróság épületéig 
tartó szakasza, ahol az ideiglenes út épül ki. 
A várható befejezés: 2011. július 14.

A személyforgalom és a kerékpáros forga-
lom a Szabadság tér felôl lehetséges, emel-
lett a célforgalom átengedése biztosított lesz. 

A személygépjármû forgalom a 
létesítendô, ideiglenes zuzalékolt út se-
gítségével éjszakai órákban biztosított, va-
lamint napközben a célforgalom számára. 

A napközbeni forgalmat a munkálatok 
alatt személyi irányító is segíti, az igé-
nyeknek megfelelôen.

A tehergépjármû-forgalom kitiltásra 
kerül az építés ideje alatt, kivételt 
képez a célirányos (telephely, árufel-
töltés) nehézgépjármû-forgalom, vala-
mint az építéshez szükséges forgalom.

A tömegközlekedésben a Vasi Volán 
már 2011. április 1-tôl a Hunyadi utcai 
megállóhelyeken bonyolítja a forgal-
mát, ez folyamatos lesz az építés ideje 
alatt, a buszok nem jönnek be a kastély 
megállókhoz.

A Szabadság téri parkolók a Bástya 
utca és a Széchenyi utca felôl meg kö ze-
lít hetôek, a Batthyány utca felôl lezárják 
kerülnek a tér északi és déli utcáit.

Az ideiglenes forgalomtechnika 
honlapunkon is megtekinthetô: 

www.kormend.hu 
Kérjük az építés alatti szíves türel-

müket.
Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztató
Ideiglenes forgalomelterelés
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Elkezdôdött
A nyitórendezvényrôl

Május 4-én sajtótájékoztatóval egy-
bekötött nyitórendezvényre került 
sor a Batthyány-kastély színházának 
elô terében. A Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program "Belterületi utak 
fejlesztése" keretében megvalósuló, 
a „Dr. Batthyány-Strattmann László 
és Bajcsy-Zsilinszky utcák közleke-
désbiztonsági fejlesztése és kör-
forgalmi csomópont építése” cí mû 
projektet ismertette a város polgár-
mestere, Bebes István és a terveket 
készítô cég vezetôje, Tóth János.

Bebes  I s t ván  po lgá rmes te r 
köszöntôjében elmondta, hogy az el-
múlt év októberében adták át az átala-
kított Szabadság teret a felújított régi 
városháza épületével, jelenleg pedig 
folyamatban van a hivatali épület ügy-
félközpontú korszerûsítése. Ezekhez a 
fejlesztésekhez szervesen kapcsolódik 
a dr. Batthyány-Strattmann László és a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák közleke-
désbiztonsági fejlesztését, körforgalmi 
csomópont kiépítését megcélzó pro-
jekt. A beruházás tartalmilag illeszke-
dik a Szabadság tér fejlesztéséhez, s 
jelentôsen megnöveli a gyalogszerrel, 
kerékpárral és gépkocsival történô 
közlekedés biztonságát is.

Tóth Jánostól, a Linakron Kft. ügyve-
ze tôjétôl megtudtuk, hogy ennek a 
biztonságnak az egyik záloga, hogy 
kerékpáros vonalon összekötik a már 
kiépült Rákóczi-Hunyadi utcai átvezetést 
a Rábán aluli kerékpárút szakaszával. 
A Batthyány-kastély déli kapuja alatt 
tervezett körforgalmi csomópont is a 
közlekedésbiztonság növelésének ér-
dekében épül ki. A projekt keretén belül 
nemcsak utak, parkolók épülnek, de a 
elvégzik a körforgalmi csomópont léte-
sítéséhez szükséges közmûkiváltásokat, 
és az érintett úthálózat csapadékvíz-el-
vezetését is megoldják.

Így a megújuló Rába-híd és fôtér 
közötti szakasz is rendezetté, európai 
színvonalúvá válik.
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A futóverseny évrôl évre egyre nagyobb 
tömegeket mozdít meg, versenyzôk, 
s nézôk százai dicsérik a rendezôk 
munkáját. Sorolhatnánk statisztikákat, 
eredményeket, beszélhetnénk a futó-
versenyek és az útépítések sajátságos 
viszonyáról… De a 2011. május 7-i 
Körbe Körmend hangulatát leginkább 
Gáspár Tomi levele adja vissza.

Kedves Szervezôk és körmendi kisdiákok!
Én, Gáspár Tomi szeretnék köszönetet 

mondani a Körbe Körmend futóverseny 
szervezôinek a színvonalas rendezvényért.

Köszönöm figyelmességüket, amiért 
különdíjjal jutalmaztak, és ezzel csodálatos 
perceket szereztek nekem.

Most pedig a körmendi kisiskolásoknak 

szeretnék pár sort írni. Külön köszönöm nek-
tek, hogy ismeretlenül is szurkoltatok nekem. 
Hallottam ám, ahogy kiabáltátok, hogy HAJRÁ 
TOMI ! Rengeteg kérdést tettetek fel nekem, 
amire az izgalomtól nem is tudtam válaszolni. 
Kérdéseitekre válaszaim a következôk:

2001-ben születtem oxigénhiányos álla-
potban. A rengeteg gyógytorna ellenére sem 
mûködnek a lábaim.

Szüleimmel, nagymamámmal és húgom-
mal, Katával Bozsokon élek. Szombathelyen, 
a Bercsényi iskolában tanulok, egészséges 
gyermekek között. Minden autó márkát azon-
nal felismerek. Hamarosan elsôáldozó leszek.

Olyan családban élek, ahol hatalmas a 
szeretet és az összetartás. Képzeljétek, a csa-
ládomban szinte mindenki sportol. Járni nem 
tudok, de a családom semmibôl sem hagy 

ki. Teljesítménytúrázásból már van nekem 
is 2 kupám és egy aranyérmem. És hogy mi 
motivál? Nézzétek ezeket az eredményeket! 
Ôk mind az én unokatestvéreim és az anyuká-
juk.Minden 2. lépést értem futják. Kell ennél 
nagyobb boldogság?

1000 m: Hütter Szilárda Lili 1. hely, Németh 
An na 2. hely, Nemes Bálint 1. hely; 2000 m: 
Németh Dániel 1. hely; 10000 m: Nemes 
Gergô 2. hely; Anyukák 5000 m: Neisz Eszter 1. 
hely, Nemesné Udvardi Ildikó 2. hely, Németh 
Szilvia 3. hely

Gáspár Tomi különdíj aranyérem.
KÖRMEND EMBERSÉGESSÉGBÔL KITÛ NÔ-

RE VIZSGÁZOTT ELÔTTEM.
 Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!
Ui. Ha az iskolások írni szeretnének, e-mail 

címem a következô: gtomi2001@gmail.com

Körbe Körmend 2011.
Ahogy Gáspár Tomi látta a futóversenyt
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A MJUS-Fortress Körmend csapata 
csakúgy, mint tavaly, idén is harmadik-
ként, bronzéremmel zárta a bajnok-
ságot. Kiegyensúlyozott mezônyben, 
többszöri göccenôkkel, a végére 
csak összeállt a szándék, s kihar-
colták a fiúk a dobogós helyezést. 
Nagy dolog ez.

A végsô csatában a paksi Atomerômû 
SE csapatával mérkôzött meg a Kör-
mend. Motivációban nem volt hiány, 
Pakson, s Körmenden is gyôzni tudtak 
kosarasaink, az utóbbi összecsapáson 
közönségszórakoztató játékkal. De ne 
szaladjunk ennyire elôre! 

Felemás szezon volt ez a javából. 
Játékos sztrájkkal indult a bajnokság, elmaradt 
kifizetések borzolták a kedélyeket. Aztán 
szép gyôzelmi sorozat következett, amelyet 
jelentôs törés követett a félidô táján. Már-már 
a szurkolók is nemtetszésüknek adtak hangot, 
aztán a rájátszásban szép sikerek születtek. 
Valójában csak a bajnokaspiráns Szolnokot 
nem sikerült megverni, még itthon sem. 
Becsúsztak váratlan vereségek. A rájátszás 
elôtt a play offban viszont jól muzsikáltunk. 

Sabáli Balázs vezetôedzôtôl gyors értéke-
lést kértünk a 2010/11-es bajnoki idényrôl:

– Valóban felemás szezont tudhatunk 
magunk mögött, az viszont jó, hogy happy 

enddel zárult. Úgy vélem reális ez a bronz-
érem, nem kell szégyenkeznünk. A játé-
kosokat értékelve nem igazán szeretnék 
kiemelni vagy kritizálni senkit. Tény, hogy 
Fodor Gergely sérülésével és Marcus Moore 
távozásával gyengült a rotációs képességünk. 
Németh Isti mozgáshatárai szûkültek a mûtét 
után, lassabban épült fel, a szezon végére 
szerencsére megcsillantotta erényeit, felfelé 
ívelt, bátrabban belement szituációkba, mert 

ütközni. A legkiegyensúlyozottabb produkci-
ót, kiemelkedôt Rashad Bell nyújtotta. Ferencz 
Csaba is egyenletesen teljesített, néhány 
meccstôl eltekintve lehetett rá építeni. Ruják 

András csereirányítóként rászolgált a 
bizalomra, voltak kiemelkedô teljesítmé-
nyei. Sajnos Moore utolsó idôszakában 
másik arcát mutatta. A többiek hullámzó-
an vették ki a részüket a játékból, néha 
hasznosan, máskor gyengébben tettek 
hozzá a csapat játékához. A rájátszás-
ban, úgy érzem nemigen lehet panasz a 
fiúk munkájára. A következô bajnokság 
keretérôl jelenleg annyit tudok monda-
ni, hogy a Fodor Geri, Ferencz Csaba, 
Sömenek Martin és én írtunk alá tavaly 
két éves szerzôdést, így ez a névsor fix. 

Nyilván a tárgyalások során alakul ki a jövô 
csapata, az biztos, hogy többeket szeretnénk 
megtartani a jelenlegi keretbôl. Végül, de 
nem utolsó sorban mindenkinek köszönet jár, 
aki segített az idényben. A szurkolókat most 
is ki kell külön emelni, hiszen nagyon sok 
kritikus pillanatban, és azok után is mellénk 
álltak, hittek bennünk és támogattak minket, 
fôhajtás jár érte. 

Hajrá Körmend!   Kéki 

Szépen csillog a körmendi bronzérem
Sabáli Balázs: „mindenkinek köszönet jár, aki segített az idényben”
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A Kölcsey Ferenc Gimnázium 80 
végzôs diákja április 29-én ballagott, 
az írásbeli érettségi vizsgákon túljut-
va készül a szóbeli megmérettetésre. 
A ballagás és érettségi idôszakában 
a középiskolák a figyelem középpont-
jába kerülnek. Emiatt kértük beszél-
getésre Laczó Tamást, az intézmény 
megbízott igazgatóját.

Közelmúlt
– A beiskolázási folyamat lezárult, egy 

hónapja vált ismertté, hány nyolcadikos 
jelentkezett a KFG-be.

– 35 tanuló jelölte elsô helyen a Köl-
cseyt. Ez optimális lenne két 
kisebb létszámú osztály indí-
tásához, de errôl a fenntartó 
önkormányzat dönt. A 4 évvel 
ezelôtt érettségizett két kis 
létszámú osztály kimagasló 
felvételi eredményei igazol-
ták a felkészítés nagyobb 
hatékonyságát. Célunk az 
évfolyamonkénti két osz-
tály indítása. Az azonban 
bizonyos, hogy a 4 évfolya-
mos képzésre helyezôdik a 
hangsúly, mivel a 2004-ben 
elindított nyelvi elôkészítô 
iránt csökkent az érdeklôdés. 
A júniusi beiratkozásig szíve-
sen látnánk még jó tanulmá-
nyi eredménnyel rendelkezô 
gyerekeket, akik itt szeretné-
nek tanulni. Azt tapasztaljuk, 
hogy a tanév megkezdése után néhány 
héttel, hónappal csalódások érik a diákokat 
akár az iskolát, a bejárást, akár a kollégista 
létet illetôen. Betegség vagy családi okok 
miatt ugyancsak érkeznek hozzánk késôbb 
tanulók. Javaslom, hogy a gyerekek ne 
önállóan válasszanak iskolát, hanem a 
szülôk is vegyenek részt a hangsúlyozottan 
felelôsségteljes döntésben az intézmény 
pedagógiai és képzési programjának, to-
vábbá eredményeinek ismeretében, nem 
pusztán szimpátia-antipátia alapján.

– A gyereklétszám csökkenése évrôl 
évre nehezíti a beiskolázást, ezért több 
módon is „megszólítottátok” az általá-
nos iskolásokat. 

– Kvíz-játékokat hirdettünk: két feladat-
sort tettünk közzé, egy matematikait és a 
Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan 
egy mûveltségit. Az adventhez kötôdô 
idegen nyelvi vetélkedônkön szintén sok 
általános iskolai csapat vett részt a saját-
jainkon túl. Örülünk a részvételnek, és 
köszönjük a pedagógus kollégák felkészítô 
munkáját. 

– Milyen tartalmi és technikai fejlesz-
tések történtek?

– Még az elôzô tanévben indult a 
120 órás TÁMOP továbbképzés, ahol a 

kompetencia alapú oktatás módszereit 
sajátítottuk el. A Tanulói Laptop Program 
már mûködik, a 95 gépet 3 osztály hasz-
nálja matematika, történelem és társada-
lomismeret órákon. A pályázati program 
ellenôrzésén dicséretben részesültünk, 
mivel a kollégák már online méréseket is 
végeztek. Örülünk, hogy egy újabb TIOP-
os pályázat keretében 5 digitális táblával 
leszünk gazdagabbak. Oktatási progra-
munkat színesítik a témahetek például a 
körmendi csatáról, a várkastélyról. Két sike-
res projektünk felkerült a „Jó gyakorlatok” 
listájára, és részt veszünk referencia intéz-
ményi pályázaton. A tehetséggondozásra 

odafigyelve októbertôl a városi könyvtárral 
közösen matematika és kémia szakkört 
indítunk, lesz olvasókör és filmklub a tör-
ténelmi filmek iránt érdeklôdôknek. 

– A szülôkkel mennyire sikerült 
együtt mûködni?

– A Szülôi Szervezet aktívan vállalt szere-
pet az iskola életében. A 90-es évek elején 
az iskolai könyvtár alapítvány megsegíté-
sére szerveztek 2-3 bált. Most az iskolai 
környezet szépítése érdekében nyújtanak 
segítséget a szülôk. Közel 80-an vettek részt 
a nagyon jó hangulatú batyus bálon és a 
távolmaradók is sokan támogatták a rendez-
vényt. A bevétel egy részébôl a tornaterem 
lábazata a rossz állapotú faburkolat helyett 
új szilárd burkolatot kapott. Örömteli, hogy 
a munkát még folytatják a szülôk, továbbra 
is keresik a segítési lehetôséget. 

Jelen
– Tart az érettségi, a ballagáson Jó-

zsef Attila szavaival azt tanácsoltad a 
végzôsöknek, hogy „A Mindenséggel 
mérd magad!” 

– 71 nappali és 9 esti tagozatos hallgató 
érettségizik. Iskolai keretek között (ha kell, 
differenciáltan) biztosítjuk valamennyi 
tantárgyból a felkészítést az emelt szintû 

érettségi vizsgákra. Idén jelentôsen nôtt a 
számuk, hiszen 20 tanuló tesz összesen 23 
emelt szintû vizsgát matematikából, fiziká-
ból, informatikából, biológiából, angolból, 
németbôl, magyarból és történelembôl. 
Az alsóbb évfolyamosok közül egyre több 
kiemelkedôen teljesítô diák jelentkezik 
elôrehozott érettségire. 19-en földrajz, 
18-an angol, 5-en német és 3-an testne-
velés tárgyból tettek többségében jeles 
osztályozó vizsgát.

– Számos rangos országos és megyei 
versenyen a kölcseysek a legjobbak kö-
zött vannak. Tud-e errôl eleget a közvé-
lemény? (Az eredmények a 13. oldalon.)

–Honlapunkon folyama-
tosan közzétesszük a sike-
reket, és a mostani megje-
lenésünk is kiváló alkalom 
híradásra. Ezek pozitív visz-
szaigazolásai az itt folyó 
eredményes munkának. Kell 
a biztatás és az elismerés. A 
versenyeredmények fontos 
értékmérôk, de legalább 
ennyire fontos a kitartó és 
rendszeres tanulmányi és 
közösségi munka. A balla-
gáson a végzôsök között 8 
osztályfônöki, 5 igazgatói 
és 3 nevelôtestületi dicsé-
retet osztottunk ki a jeles 
és kitûnô tanulmányi és/
vagy közösségi munka elis-
meréseként. Egyik büszke-
ségünk, Mesterházy Dorina 

a nevelôtestületi dicséret mellett Kölcsey-
emlékplakettet is átvehetett. 

A továbbtanulási szándékok és ered-
mények is jelzik, hogy tehetséges diák-
jaink számára a Kölcsey gimnáziumból is 
elérhetô bármely pálya. Közkedvelt a mér-
nöki végzettség (villamos-, építész-, gé-
pész-, agrár-, vegyész-, környezetvédelmi 
mérnök), többen jelentkeztek rendôrtiszti 
fôiskolára, de orvos, mentôtiszt, pszicho-
lógus, biológus, logopédus, gyógyszerész, 
nyelvész, közgazdász reméljük szintén 
lesz diákjaink közül. 

Jövô
– Hogyan készül 65 éves jubileumára 

a gimnázium?
– Szeretnénk, ha a szûkös költségvetés 

mellett nyoma maradna az évfordulónak. 
Számítva a helyi médiák segítségére 
kisfilmet, 65 villáminterjút és ünnepi di-
ákújságot tervezünk. Nem titkolt vágyam, 
hogy létrejöjjön az Öregdiákok Baráti Köre, 
aminek szervezése már az 50. évfordulón 
is elkezdôdött. Szeretnénk rögzíteni olyan 
családok adatait, családfáját, akiknél több 
nemzedék tanult a KFG-ben. Kérjük, figyel-
jék az erre vonatkozó felhívásokat! 

Takács Marietta

Fókuszban a Kölcsey Ferenc Gimnázium 
Beszélgetés Laczó Tamás megbízott gimnáziumi igazgatóval 
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Április 28. és május 1. között ren-
dezték meg Vasváron a X. Jubileumi 
Színjátszó Fesztivált. A Nagy Gáspár 
Kulturális Központban a Körmendi Kas-
télyszínház Társulata is szerepelt, s on-
nan hét (!) díjjal tért haza a Szegezdi 
Róbert által színre vitt Yasmina Reza: 
Mûvészet címû darabjával.

Ünnepnapok ezek a körmendi 
társulat életében. Néhány hé-
ten belül négyszer játszottunk 
Zalaegerszegen a „Kripli”-vel, és 
a sikerszériás „Mûvészet”-tel a 
Hevesi Sándor Színházban. Nem 
volt véletlen, hogy a fesztiválra ezt 
a produkciót választottuk, hiszen 
háromszereplôs – hozzájuk még 
dr. Tangl József csatlakozott gitár-
játékával –, tehát kevés a szereplô, 
minimális a díszletigény: egy kana-
pé és a festmény, amely látszólag 
az események mozgatórugója. Az 
elôadás alig hosszabb egy óránál, így a ját-
szók, a közönség és a zsûri tûrôképességét 
sem veszi túlzottan igénybe, ugyanakkor 
intimségével lankadatlan figyelemre ösztön-
zi a színészt és a nézôt. A vasvári elôadás, 
amelynek helyszíne a Nagy Gáspár Kulturális 
Központ aulája volt, kellô hatást váltott ki. Már 
a színdarab közben is lehetett érezni a sikert, 
de az utána felcsattanó taps, az elhangzott 
vélemények, gratulációk elôrevetítették az 
eredményes részvételünket. 

A „Mûvészet” címû elôadás arany fokozatú 
minôsítést kapott! Tavaly vittük vissza a fesztivál 
vándorserlegét, most egy évig megint nálunk 
lehet a legjobb elôadásért. Szegezdi Róbert a 
legjobb rendezés díját vehette magához. És 
akik eljátszották, akik nélkül nem jöhetett vol-
na létre, a szereplôk: Tahin Zsolt, Vörös Attila, 

Szép Dániel, mindannyian kiemelkedô színészi 
alakításért díjat kaptak. Mindezek mellé a 
szombathelyi Weöres Sándor Színház felaján-
lását, különdíját is magunkénak tudhatjuk, 
amely lehetôséget biztosít arra, hogy a Márkus 
Emília kamarateremben bemutatkozhassunk 
a megyeszékhelyen. Meghívások egész sorát 
ajánlották fel: Budapestre, Veszprémbe, Mo-
sonmagyaróvárra, Magyarpolányba, Sopronba, 
sôt tárgyalunk egy esetleges pécsi (POSZT) 
elôadásról az off-programba. 

Pataki András, a fesztivál zsûrijének elnö-
ke elragadtatását így fejezte ki: 

– A szakma elismerését vagyok hivatott tol-
mácsolni. Olyat tud ez az elôadás, olyat tudnak 
a játszók, amelynek szakmai minôsége a pro-
fesszionális színházak soraiba emeli a KASZT-ot, 
annak „Mûvészet” címû elôadását. Minden 

együtt van, a rendezés, a játszók 
tudása, alázata, a zenei kíséret. Olyat 
tudnak ôk, ami keveseknek adatik 
meg, amire a szakmának fel kell kap-
nia a fejét, elismeréssel kell adózni, 
s elôsegíteni, hogy mennél többen, 
több helyen megmutathassák, be-
mutathassák ezt a produkciót.

A társulat, mint említettem, meg-
hívásoknak tesz eleget, s készül a 
május végi Grimm fivérek által írt 
„Csizmás kandúr” címû mesejáték-
ra, amelyet a sikerkovács Szegezdi 
Róbert rendez. A bemutató terve-
zett idôpontja május 26. délelôtt 
10 óra, a megcélzott korosztály 

az óvodások és az alsó tagozatos általános 
iskolások. A tervek szerint a május 28-i gyer-
meknapon is látható lesz az új mesedarab. 

A Mûvészet címû elôadást a hazai közön-
ség legközelebb június 9-én, csütörtökön 
este 19 órától láthatja a színházteremben. 
Ekkor a Rába-parti Fórum Egyesület Ma-
gyar Ünnepének nulladik napján, immár 
hagyományosan, az általános iskolából 
elballagó nyolcadikosoknak – színházba 
szoktató jelleggel – játszik a KASZT.  Kéki

Tarolt a KASZT Vasváron
Rangos elismerések a „Mûvészet” elôadásért

2011 az Önkéntesség Európai Éve. Talán 
ennek is köszönhetô, hogy egyre több 
fórumon kerül szóba az a munka, amit a 
civil szervezetek, egyéb önkéntesek vé-
geznek el. Pár éve már volt egy sikeres 
„Kapu” program országszerte, a mostani 
elképzelés az, hogy megyei önkéntes 
centrumok, és térségi önkéntes pontok 
kialakításával próbáljunk meg koordi-
nált, teremtô munkát végezni.

Az ESZA támogatásával, pályázati úton 
létrejött a Vas Megyei Önkéntes Centrum 
Szombathelyen, és az önkéntes pontok ki-
alakítása is folyamatban van, térségünkben 
például Nádasdon és Körmenden. De mi is 
a lényege az önkéntességnek?

Szombathelyen, ahol még a polgár-
mester is önkéntes mentôorvos, és az 
önkormányzatnak külön civil osztálya van, 
mondhatnánk, hogy biztosan egyszerûbb 
az önkéntesség adminisztrált mederbe való 
terelése, de szerencsére ez nem igaz, már 
csak azért sem, mert nem is ez a lényeg. 

A körmendi civil szervezetek többségében 
aktív tagsággal rendelkeznek, vagyis nem 
csupán tagdíj-befizetôk, hanem valóban 
tevékeny személyek alkotják a közössége-
ket. Sem munkaórában, sem értékben nem 
határoztuk meg soha, mit ér egy-egy feladat 
ellátása. De amikor a Vöröskeresztes aktívák 
ellátják a véradókat zsíros kenyérrel, kávéval, 
vagy a Foltvarrók ülôpárnákat varrnak a Kultu-
rális Központ gyerekprogramjaihoz, vagy akár 
kokárdákat a fúvószenekar ünnepi fellépé-
séhez, ezek mind-mind önkéntes munkák. 
Munkák, amelyeket nem lehet „megparan-
csolni”, hisz az önkéntes legfôbb jellemzôje 
pont az, hogy ô határozza meg, mit tud 
felvállalni, milyen idôbeosztással, és milyen 
feltételek között, az önkéntest foglalkoztató 
pedig annyit tehet, hogy koordinálja ezeket 
a felajánlásokat, és szépen megköszöni az 
elvégzett munkát. Nem könnyû ezt az észjá-
rást elsajátítani a mai „vadkapitalizmusban”, 
de mivel minden ünnepünkön az önkéntes 
mûvészeti csoportok szolgáltatnak mûsort, a 
májusfát meg önkéntes segítséggel, Joó Gyu-

ri közremûködésével tudjuk csak felállítani 
évrôl évre, arról nem is beszélve, hogy bajok 
idején is az önkéntesek segítsége ugyan-
olyan fontos, mint a szakemberek munkája, 
biztos vagyok benne, hogy egyetlen körmen-
dinek sem kell bizonygatni, milyen fontosak 
és hasznosak az önkéntesek…

A Batthyány-kastély színházi irodájára 
a Körmendi Kulturális Központ keretein 
belül – egyetértésben a Kistérségi munka-
szer vezettel –, kikerült a Kistérségi Pont 
felirat. A népmûvelôk közül többen eddig is 
önkénteskedtek, tagjai valamelyik civil szer-
vezetnek, így nem volt nehéz elfogadniuk a 
nonprofit szektor egy másfajta megjelenési 
formáját. Az iroda a Tourinform Irodával 
együttmûködve, annak nyitvatartási rendjét kö-
vetve bármikor rendelkezésre áll, akár önkén-
tes munkára jelentkezôknek, akár önkéntest 
foglalkoztatóknak. S hogy mi mindenért jó még 
regisztrált önkéntesnek lenni? Nos, a jövôben 
errôl még sokat hallhatunk! De elôzetesen 
csak annyit, hogy azért, mert aki másoknak 
segít, az önmaga lesz gazdagabb!   VÉ

Önkéntes pont a kastélyban
Mi mindenért jó regisztrált önkéntesnek lenni?
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Dinamicás siker
Bojána ezüstje az Austria Classicon 

Április közepén az ausztriai Innsbruck adott 
otthont az egyre több kick-boxost vonzó 
Austria Classicnak. A rangos nemzetközi 
megmérettetésen a körmendi Castrum 
SEC-Dinamica SE öt versenyzôje is indult. 

 
Andorka Imre, a Castrum SEC-Dinamica 

SE elnöke és edzôje elmondta, hogy évrôl 
évre több versenyzôt vonz a világ minden 
tájáról az Austria Classic. Az idén elôször az 
Amerikai Egyesült Államokból is érkeztek 
sportolók, és a húsvét elôtti hétvégén 26 
ország körülbelül 1600 résztvevôje mérte 
össze tudását. Az elsô napon a semi-
contact szabályrendszerben zajlottak a 
küzdelmek. Bartók Zsolt (-57 kg, kadett II.) 
sajnos vereséget szenvedve kiesett. Pap 
Eszter (-65 kg, junior) a zöld öv alatti kate-
góriában indult (ezt a nem profik számára 
írják ki), és elsô ellenfelét 11:8-ra legyôzve 
jutott tovább. Ezután egy olasz legyôzte, 
így kénytelen volt befejezni a versenyzést. 
Dienes Balázs (+80 kg junior, zöld öv alatti 
kategória) ellen szlovák ellenfele sérülés 
miatt nem tudott kiállni, ezért Balázst hoz-
ták ki gyôztesnek. Ezt követôen egy osztrák 
versenyzôvel került szembe, és kétszeri 
hosszabbítás után 14:13-ra a „hirtelen 
halál” lehetôségét gyôzelemre fordítva 
ellenfele gyôzött. Dancsecs Bojána (-65 kg, 
felnôtt) elsô ellenfele egy svájci kick-boxos 
volt, ôt technikai K.O.-val 16:6-ra verte. 
A negyeddöntôben azzal az írrel került 
szembe, akit két éve az EB-n maga mögé 
utasított, ám most egy ponttal a hosszab-
bításban kikapott, nem mehetett tovább. 
Másnap light-contact szabályrendszerben 
is indult Bojána. Elsô három ellenfelét 
egyhangú pontozással 3:0-ra verte. Sajnos 
a döntô elôtt megsérült a bokája, ezért 
nem tudott kiállni. Andorka Imre elmondta, 
hogy szerencsére nincs szalagszakadása, 
de izmai megsérültek, és talpát is erôs ütés 
érte, de ezüstérmesként térhetett haza. 
Az is jó hír, hogy ismét újra kirobbanó 
formában versenyzett. Az ötödik dinamicás 
sportoló, Gordos Tibor (-79 kg, felnôtt) elsô 
mérkôzésén kikapott, és kiesett.  cst 

Szombathelyen rendezték meg a Me-
gyei Úszó Diákolimpia versenyszámait, 
ahol három általános iskolánk (Somo-
gyi, Kölcsey, Olcsai), és a gimnázium 
di ákjai képviselték városunkat. A III-VI. 
kor cso por tokban külön szerepelnek a 
napi szinten tré ningezô igazolt úszók 
(A kategória), és a hobbi szinten heti 
1-2 edzésre járó diákok. (B kategória). 
A körmendi versenyzôk a B kategóri-
ában szerepeltek, méghozzá 
rendkívül ered ményesen, 18 
dobogós helyezést szerezve. 

Hódmezô vásár he lyen a Gyar-
mati Dezsô Sportuszodában ren-
dezték az idei évben is az úszók 
Országos Diákolimpiájának „B” 

kategóriás (nem igazolt versenyzôk) 
döntôit, ahol városunk diákjai 7 egyéni 
számban és egy váltóban voltak érde-
keltek. A megmérettetésen a kategóriák 
megyei bajnokai, valamint a három legjobb 
budapesti versenyzô volt jogosult indulni. 

Kiélezett küzdelemben szerzett 4. helyet 
Buti Nikolett (Kölcsey Ferenc Gimnázium 
IV. korcsoport) 100 méter gyorsúszásban 
(1:10,25), kevesebb mint 3 tizedmásodperc-

cel lecsúszva a dobogóról, míg 100 méter hát-
úszásban 5. helyezést ért el. Molnár Levente 
(Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola III. kcs.) 
100 m háton szerzett értékes 7. helyezést 
(1:29,33). A Somogyi Béla Általános Iskola 
4X50 m-es lány gyorsváltója a IV. korcso-
portban szerzett 12. helyezést 2:30,25-ös 
idôvel. A csapat tagjai Érsek Noémi, Palánk 
Gréta, Szerencsi Laura és Tóth Fruzsina. 
Érsek Noémi e mellett 100 m mellúszásban 

14. helyezést ért el (1:39,35), míg a 
III. korcsoportban Érsek Fanni 100 
m hátúszásban 13. (1:33,13), 100 
m gyorsúszásban pedig 20. helye-
zést szerzett (1:24,33). Szintén a 
III. korcsoportban Golomán Mária 
50 m mellúszásban (0:51,03) 18. 
helyezést ért el. 

Összességében remek teljesítményt 
nyújtottak versenyzôink, különösen, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a felkészülési 
lehetôségeik közel sem nevezhetô tö-
kéletesnek. Az úszók sikereinek kovácsa 
Molnár Csaba, a Somogyi Béla Általános 
Iskola testnevelô tanára volt. 

A versenyrôl készült fotók meg te kint-
hetôk a www.kormend.hu képgalériájá-
ban.

Remekeltek a körmendi úszók
18 dobogós helyezéssel tértek haza a megyei megmérettetésrôl

A tanév során a gimnazisták számos ver-
senyen szerepeltek. Íme az eddig lezárult 
versenyek végeredménye, illetve a még 
zajló versenyek részeredményei:

OKTV informatika I. kategória
A legrangosabb Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen informatikából (I. 
kategória) a második fordulóba jutott Sipos 
István Krisztián 12.b osztályos tanuló.
Bolyai János Matematika verseny:
10. évf.: megyei 5. hely Ágel Endre  
12. évf. megyei 3-4. hely Keeling Michael 

Cristopher
Felkészítô tanár: Klementné Mészáros Erzsébet
Megyei úszó diákolimpia: 
4x50 méter gyors megyei 2. hely Galamb 

Kata, Károly Dalma, Károly Fanni, Véha Dóra
100 m gyors: Károly Fanni  2. hely
100 m hát: Károly Dalma 2. hely
100 m mell: Véha Dóra 1. hely országos 

döntôbe jutott
100 m gyors: Buti Nikolett 1. hely országos 

4. hely

100 m hát: Buti Nikolett 1. hely országos 5. 
hely

Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny
Országos 8. hely: Mesterházy Dorina Virág 
Felkészítô tanár: Hideg Tímea
Arany Dániel Matematika Verseny
Papp Gábor 9.b 2. fordulóba jutott
Felkészítô tanár: Klementné Mészáros Erzsébet
Eötvös Fizikaverseny
Keeling Michael Cristopher megyei 5. hely
Felkészítô tanár: Klement András
Savaria Országos Történelemverseny
Ágel Endre megyei 3. hely
Felkészítô tanár: Laczó László
Irinyi János Országos Kémiaverseny
Farkas Gábor megyei 1. hely országos 

döntôbe jutott
Felkészítô tanár: Erôs Klára
Kitaibel Pál Országos Biológia Verseny
Farkas Gábor megyei 2. hely országos 
döntôbe jutott
Simon Johanna, Kôszegi Tamás 
Felkészítô tanár: Hideg Tímea

Megyei Történelem Csapatverseny
Megyei 2. fordulóba jutott 2 csapat:
Fannibál: Károly Fanni, Porcsalmi Andrea, 

Molnár Eszter  megyei 1. hely
Arcél: Kocsis Dániel, Gyôrfi Imre Mátyás, 

Rustinczky Péter
Felkészítô tanár: Laczó László

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
Ágel Endre 10.b  megyei 3. hely
Saly Gábor 9.b megyei 10. hely
Kôrösi Máté  megyei 19. hely
Felkészítô tanár: Klementné Mészáros Er-
zsébet

Hefele Menyhért Építô- és Faipari 
Szakképzô Iskola Hídépítô Verseny
Cebe Olivér, Kovács Adrián, Mosolits Ádám 
megyei 2. hely

Gimis versenyeredmények
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
máj. 24. 19 h Batthyány-kastély – Színház

Körmendi DUMASZÍNHÁZ. Kiss Ádám, Mogács Dáni-
el, Rekop György. Belépôjegy elôvételben: 2.000,-Ft

máj. 27. 12 h Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
XVIII. ORSZÁGOS FAZEKAS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS 
megnyitó és díjkiosztó ünnepség. Köszöntô: Bebes 
István polgármester. Megnyitja: Szurmainé Silkó Mária

13 h MIK klub II., Berzsenyi u. 11.
Születés hónapja program

máj. 28. 14 h Batthyány-kastély
VÁROSI GYERMEKNAP

16 h Szabadtéri színpad
40. MÁJUSFA-KITÁNCOLÁS

19 h Szabadtéri színpad
Ferenczi György és a Rackajam koncert

21 h Színház aula
Táncház

máj. 29. 11 h Hôsök tere
HÔSÖK NAPJA – városi megemlékezés (lsd. 4. o.)

máj. 31. 13 h MIK Klub II., Berzsenyi u. 11.
Születés hónapja program

jún. 3. 14.30 h Batthyány-kastély – Színház
Körmend Város és a Körmendi Kistérség pedagógiai és 
pedagógus napja az Apáczai Kiadó közremûködésével 

18 h VÁRKONCERT 
Fellépô kórusok:  Városi Vegyeskar , Körmend – Szi-
várvány Kamarakórus, Lenti – Szombathely

jún. 4. 11 h Országzászló (Rákóczi u. Dr. Batthyány-Strattmann 
L. u. sarok)
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Beszédet mond:  Bebes István polgármester. Mûsor: 
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola. Közremûködik:  
Városi Vegyeskar, Batthyány Lovasbandérium, 55. sz. 
Batthyány cserkészcsapat

17 h Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény Néptánc tagozat zárómûsor

jún. 7. 17 h Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Zeneiskolai zárómûsor

jún. 9. 18 h Batthyány-kastély – Színház
Rába-parti Magyar Ünnep – színházba szoktató 
– a Körmendi Kastélyszínház Társulat fesztiváldíjas 
elôadása: Jasmina Resa: Mûvészet. Rendezô: Szegezdi 
Róbert. Játsszák: Tahin Zsolt, Vörös Attila, Szép Dániel. 
Belépôjegy 8. osztályosoknak: 500,-Ft, felnôtt: 1.000,-Ft

jún. 11.

17 h

18 h

Batthyány-kastély
VI. SZUDÁNI NAP
Városi Kiállítóterem: Szudáni kiállítás. Köszöntôt 
mond: Bebes István polgármester, megnyitja: Bécs 
szudáni nagykövete
Színház - koncertek: Nile Group szudáni zenekar, 
Burkina Faso-i zenekar

jún. 16. 19 h Batthyány-kastély – Színház
X-FAKTOR – Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király L. 
Norbi koncert. Belépôjegy:  2.900,-Ft

jún. 17. 19 h Batthyány-kastély – Színház aula
EURÓPA KIADÓ koncert

jún. 18. 15 h Batthyány-kastély
SZENT IVÁN-ÉJ és MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Kézmûves- és gyermekprogramok, Bóbita bábcsoport, 
Éjszakai fôzôcske, Szabó Leslie Band koncert, Tûztánc 
– Magma Tûzszínház, Utcabál, Boszorkány-portya. A 
kiállítások 24 óráig ingyenesen látogathatók.

jún. 19. 11 h Holokauszt emlékmû (Dienes L. u. – Széchenyi u. sarok)
Megemlékezés a holokauszt körmendi áldozatairól

Kiállítások
máj. 27 – aug. 31. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

XVIII. Országos Fazekas Pályázat és Kiállítás
jún. 11 – júl. 2. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

6. Szudáni tárlat

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

Körmendi Kulturális Központ, Batthyány-kastély – Színház, tel: 410-132  
Tourinform Iroda, Körmend, tel.: 410-107. Nyitva tartás: hétfô–péntek: 10–16 h 

www.kormend.hu

ProgramajánlóSzakmai bemutató a Dr. Batthyányné 
Coreth Mária Óvodában

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ „Tavaszi szakmai napokat” 
szervezett 2011. április 13-17. között. Célja az intézmények 
mûködésének és szakmai munkájának bemutatása.  E megyei 
szintû rangos rendezvényre kapott felkérést a dr. Batthyányné 
Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat többcélú 
intézménye. Rózsás Ágota intézményvezetô prezentációs, 
elméleti anyaggal nyitotta meg a bemutatkozást Szombathe-
lyen április 13-án. Ezt követôen két nappal késôbb a gyakorlati 
bemutatók helyszínére, a Batthyányné C. M. Óvodába és a 
Dienes tagóvodába várták a megye óvodapedagógusait. A 
meghívással élô vendégek betekinthettek a kompetencia 
alapú nevelômunkába, újszerû tanulásszervezési eljárásokat 
láthattak. A bemutató foglalkozásokat Czirjákné V. Rita (dráma-
pedagógia), Kékesiné H. Marianna (népi gyermekjáték, tánc), 
Rendesné S. Rita (egészséges életmódra nevelés) és Molnárné 
Sz. Judit (néphagyományok) tartották. Szakmai eszmecserével, 
konzultációval zárult a megyei szintû programsorozat.

A Goz-terápia segít

Simon hajSzalon 
Körmend, Bartók ltp. 2. 

94-411-479  
06-30-513-5193

zsíros, korpás, rugalmatlan, sprod a haja?˝

˝

VI. Körmendi Kosárlabda Tábor
Idén nyáron is megrendezésre kerül a már hagyományos kör-

mendi nyári napközis jellegû kosárlabda tábor. Várjuk 7 és 15 év 
közti fiúk és lányok jelentkezését, akik szeretnek sportolni, ko-
sárlabdázni vagy szívesen megismerkednének a kosárlabdázás 
alapjaival. Céljaink között szerepel ügyes gyerekek felkutatása 
és a körmendi törpördögök csapataiba játékosok toborzása. Ha 
szeretnéd, a nyarat jól kezdeni jelentkezz és próbáld ki magad.

Turnusok:
1. 2011. június 20. – június 24.
2. 2011. június 27. – július 01.
3. 2011. július 04. – július 08

Elérhetõség: 
Érsek István 06/30-258-0026 
email: fanoma@freemail.hu

Részletes információ: ww.kormend.hu


