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A megélt múlt – Tábor az Iseumban
Az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház  ókori élménytábort szervez 9-12 éves 
gyermekeknek. A résztvevők élményszerűen ismerkedhetnek meg a római és az ókori 
egyiptomi kultúra varázslatos világával és a múltat feltáró szakemberek munkájával. 

» játékos régészeti feltárás » római és egyiptomi társasjátékok 
» viseleti tárgy- és eszközkészítés » történetek, mítoszok, legendák feldolgozása

Helyszín: A szombathelyi Iseum – Ideje: 2011. július 18-22., augusztus 1-5. Részvételi díj: 13.000,- Ft/fő – testvéreknek kedvezmény
Jelentkezni: június 30-ig az Iseum titkárságán (94/900-255). Információ: www.iseumsavariense.hu
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Nyolcan járultak elôször úrvacsorához 
a Körmendi Evangélikus Egyházköz
ség május 29i konfi rmációs istentisz
teletén. A szertartás végén elkö
szönt a nemrég elhunyt lelkész, 
Szolga Tôkés Sándor öz ve gye, 
Szolga Tôkés Judit.

A körmendi evangélikusok május 
utolsó vasárnapján megtartott kon-
fi rmációs istentiszteletén Rác Miklós 
helyettesítô lelkész szolgált. Igehir-
detésében az imádság fontosságára 
hívta fel a nyolc konfi rmandus és a 
hívek fi gyelmét. Mint mondotta, az 
az imádság lényege, hogy az ember 
Istenhez beszél, Isten pedig cselekszik 
érte. A hívô ember tudja, hogy van valaki, 
aki a nehéz helyzetekben segíthet rajta. 

Az úrvacsora után a gyülekezet elbú-
csúzott legutóbbi lelkésze, Szolga Tôkés 
Sándor özvegyétôl. Papp Gyuláné, Irma 

néni elköszönésében azt hangsúlyozta, 
hogy Szolga Tôkés Judit egész életét 
Jézusnak rendeli alá, és itt is mindent a 

gyülekezetért tett. Teljesen igaz rá, hogy 
ô Isten gyermeke. A hit a legnagyobb kincs 
a számára, körmendi tartózkodása során is 
mindig adott és szolgált, mások javára cse-
lekedett. Felejthetetlenek maradnak a nyá-
ri táborok, az énekkari csoport szereplései, 

a hittanosok ünnepi mûsorai, a bábszínház 
óvodai és iskolai mûsorai. Aki ismeri ôt, 
tudja, hogy „sem magasság, sem mélység, 

sem semmi más teremtmény nem 
szakaszthat el minket az Istennek ama 
szerelmétôl, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban.” (Ap. csel. 8:39) 
„Ezután is élj ebben a szeretetben!” 
– zárta szavait Papp Gyuláné. Ezután 
Baloghné Incze Melinda mondott 
köszönetet az elmúlt évekért, majd a 
gyülekezet vezetôsége és a presbite-
rek köszöntek el, és adták át ajándéku-
kat. Befejezésül könnyeivel küszködve 
Szolga Tôkés Judit köszönte meg a 
tôle megszokott szerénységgel, hogy 

itt lehetett, és hittanra taníthatta a rábízott 
gyermekeket.

Június elsô hetében Berkenyére költö-
zött, hogy átadja a helyet a Nemeskoltáról 
érkezô új lelkésznek, Benedek Jánosnak.

Csihar Tamás 

Konfi rmáció és búcsúzás
Elköszöntek Szolga Tôkés Judittól

1990 óta május utolsó vasárnapja po
litikamentes megemlékezés a XX. szá
zadi világháborúk hôsi halottairól. Az 
idei Hôsök napi városi ünnepségen a 
szónok fontos helytörténeti tényekrôl 
beszélt az elsô és a második világhá
borúval kapcsolatban. 

A május 29-i Hôsök napi meg-
emlékezésen H. Vörös Márta, a 
Körmendi Kulturális Központ és 
Faludi Ferenc Könyvtár igazga-
tója mondott beszédet a Hôsök 
terén. Elôször arról emlékezett 
meg, hogy 1914. június 10-én 
szereztek tudomást Körmend 
lakosai arról, hogy Ferenc Fer-
dinánd egy nagyszabású, ôszre 
tervezett hadijáték terepszem-
léje kapcsán inkognitóban vá-
rosunkban járt. Ekkor senki sem 
gondolta, hogy jó két hét múlva gyilkos 
merénylet áldozata lesz. A hadijáték így a 
tervezettnél korábban véres valósággá vált. 
„Egy nemzedék került a fakeresztek alá, az 
egész nemzet lett tövig visszavágva…” – 
mondta H. Vörös Márta. A háború hosszúra 
nyúlt, és átalakult a körmendiek élete is. 
Behívták a katonaköteleseket, mozgósítot-
ták a tartalékosokat, majd népfölkelôket 
toboroztak. A bevonult katonák családjának 
a segítését társadalmi ügynek tekintették. A 
lakosság 1917-ig ellenállás nélkül teljesítette 
a ráháruló kötelezettségeket, akkor tagadták 
meg a tûzifa és világítóanyag kiszolgáltatását 
a 19. gyalogezred számára. 1914 és 1916 

között a körmendi katonák zöme a galíciai 
és a bukovinai fronton harcolt, 1917 és 
1918-ban pedig az olasz fronton, az Isonzó 
völgyében kellett helytállniuk. A társadalom 
a veszteségeket érzékelve már 1914 ôszén 
belátta, kötelesség az életüket feláldozó 

katonák emlékét megôrizni, ezért különbözô 
törvénycikkelyekkel rendelkeztek errôl és 
az emlékmûvek felállításáról is. 1924-ben 
született döntés arról, hogy május utolsó 
vasárnapja nemzeti ünnep legyen. Váro-
sunkban a háború után állították fel Kisfaludy 
Stróbl Zsigmond alkotását, ami 182 elesett 
katona nevét ôrzi. A hadifoglyok számáról 
nincs pontos adat. 

A második világháború során 1943. május 
14-én érkeztek haza a II. magyar hadsereg 
doni katasztrófáját túlélt honvédek szabad-
ságra. Nem sokkal késôbb, 1943. augusztus 
13-án elérték a harcok a várost, átrepült 
felette egy ellenséges repülôkötelék. A 

légitámadások 1944 áprilisában kezdôdtek, 
az 1078 lakóház közül 30 teljesen elpusztult, 
50 megsérült és lakhatatlanná vált, 20 sérült 
ház lakható maradt. 1945-ben még megem-
lékeztek a Hôsök Napjáról, majd a következô 
megemlékezésre csak 1989-ben kerülhetett 

sor Szekszárdon. 1990 óta május 
utolsó vasárnapja ismét politika-
mentes megemlékezés a XX. szá-
zadi világháborúk hôsi halottairól. 
„Hogy miért fontos emlékeznünk 
a háború áldozataira, a hôsi halált 
haltakra? Azért, mert valameny-
nyien emberek voltak. Közülünk 
valók. Nagyapáink, dédapáink vol-
tak ôk, akik odavesztek. Mai fel-
adatunk az, hogy megmutassuk a 
háborúmentes helyen és idôben 
felnövekvô generációknak, hogy 
nincs háború áldozatok nélkül. A 
háború nem egy látványos akció-

fi lm, aminek a végén mindig gyôz a jó, és csak 
a rosszak esnek áldozatuk. A fi lmekben és a 
harcos videojátékokban van az akcióhôsnek 
több élete, a fi lmforgatás végén a színész 
hazamegy. A valódi háborúban, amely a 
harcmezôkön folyik, amelyben valódi csaták 
vannak, életek vesznek el: akár az enyém, 
akár az Önöké, vagy hozzátartozóiké. Gon-
doljuk erre, amikor megállunk egy pillanatra, 
hogy emlékezzünk!” – zárta szavait a szónok.

Az ünnepségen a Somogyi Béla Általános 
Iskola diákjai mutatták be mûsorukat, és a 
Városi Fúvószenekar és a Városi Vegyeskar 
mûködött közre. A megemlékezés ko-
szorúzással ért véget.     CsT

A körmendi hôsök emlékezete
Városi ünnepség a Hôsök terén a magyar hôsök emléknapján
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Alterába Fesztivál

Az idei Monster Alterába 
Fesztivál programja már kora 
tavasszal összeállt, idén 4 
napban az ország szinte ösz-
szes fesztiválzenekara fellép 
a Rába parti kisvárosban. Kör-
menden július 21-24 között 
fellép a Tankcsapda, 30Y, Kis-
csillag, Vad Fruttik, Ladánybe-
ne 27, Copy Con, Depresszió, 
Pál Utcai Fiúk, Heaven Street 
Seven, Mystery Gang, Al-
vin és a Mókusok, Firkin és 
sok kíváló csapat mellett a 
szombathelyi Ocho Macho 
is lehengerlô koncerttel vár 
majd mindenkit, egybôl a 
Kowalsky meg a Vega után 
vasárnap este.

4 nap, közel 30 fellépô, 
korrekt bérletárak és elér he-
tô vendéglátás az amit idén 
is ígérnek a szervezôk!

Nagyon jó áron lehet szál-
lásokat találni, a város is 
partnerként jelenik meg, így 
a kollégiumi szobák nagyon 
jutányos áron érhetôk el, a 
vendégek számára.

A kempingél is több al-
ternatíva is lesz, érdemes 
figyelni, hiszen van olyan 
szállás, ahol ingyen belépôt 
kaphatunk a MJUS Fun & 
Wellness Thermal Resort-ba!

Nem utolsó sorban, aki jú-
nius 15-tôl július 1-ig vásárol-
ja meg bérletét, azok közt 2 x 
2 személyes és 1 x 4 szemé-
lyes ajándék szállást is kap-
hat Makrygialos-Olymposz 
Riviéra-Görögországban 7 
éjszakára! Részletek: www.
alterabafesztival.hu

Szóval idén is Olcsó, Mi-
nôségi, Alterába! Jó nekem!

Pünkösdi vigasság
Körmend Város Önkor-

mányzata a Városgondnok-
sággal és a Kulturális Köz-
ponttal új programot kezde-
ményezett az idei pünkösd 
hétfôn. Pünkösdi vigasságok 
és kirakodó vásár néven kul-
turális összeállítást hoztak 
létre. Felléptek a BBÁ senior 
néptáncosai, a KASZT, illetve 
Németh László. Kellemes 
délelôtti idôtöltést szereztek 
a kilátogatóknak.

Megújul a hivatal is

A tavaly átadott Szabadság tér megújításához kapcsolódik a 
Városháza átépítése is, amely várhatóan az idei év végére 
fejezôdik be. A tér és a hivatal teljes megújítására 562 mil
lió forint uniós támogatást nyert el a város. 

A bontási munkákat követôen már a falazási munkákat vég-
zik a kivitelezô Záév Rt. szakemberei. A felújítás során részben 
közmûcserére is sor kerül, így például teljes mértékben felújítják a 
három szinten a vizes blokkokat. A nyár közepén pedig megkezdik 
az új nyílászárók beépítését is. Nem a projekt részeként – hanem 
önkormányzati támogatásból – valósul meg az informatikai rend-
szer kiépítése, hogy a megújult Városházán modern internet és 
telefonhálózat álljon rendelkezésre.

A beruházás idején, de szintén nem e projekt részeként kerül 
sor a hivatalépület mögötti nyilvános vécé megépítésére is.

Remélhetôleg év végén birtokba vehetjük a megújult építményeket. 

Gyermeknap májusfa-kitáncolással
Körmenden idén szombaton, 28án tartották a városi Gyer
meknapot. Ugyanekkor került sor a hagyományos májusfa 
kitáncolásra, amely ez évben immár jubileumi, 40. volt. 

A Batthyány-kastély udvarát benépesítették a gyermekek. Lehetett 
tandem kerékpározni, íjjal célba lôni, bohóccal bohóckodni, hintózni, 
a tûzoltóság, a mentôszolgálat és a rendôrség jármûveivel ismerkedni, 
voltak ügyességi feladatok, kézmûves foglalkozások, népi játékok. 
Kulturális mûsorok peregtek: ekkor tartotta a KASZT a „Csizmás kan-
dúr”-t mutatta be. Közvetlenül utánuk a Bóbita Bábcsoport a „Kacor 
Király” bábjátékot adta elô. A kastélyudvarban ókori rómaiak masí-
roztak, különleges harci szerkezetekkel fölvértezve, azaz a Savaria 
Legio tagjai is eljöttek, de szerencsére nem kerültek szembe a Régió 
Hagyományôrzô, Kulturális és Sportegyesület íjászaival. 

Délután 4 órától aztán a néptánc vitte a prímet. Jubileumi má-
jusfa-kitáncolást tartottak, hiszen 1971-ben indult ez a szokás a 
kastélyudvaron. Bebes István polgármester köszöntôje után tánc-
együttesek léptek a színpadra. A mûsor végeztével kidöntötték a 
kastélyudvaron ágaskodó májusfát. Ezt követôen a színház aulá-
jában Ferenczi György Rackajam nevû formációjával koncertezett. 
A folklór ünnepet a Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség, a 
Kulturális Központ és a BBÁ Táncegyüttes összefogásával hozták 
létre. A rendezvény védnökségét V. Németh Zsolt vidékfejlesztési 
államtitkár és Bebes István polgármester vállalta.   
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Épül az állomás
A Gysev jövô héten adja 

át azt a munkaterületet a 
vasútállomás mellett, ahol 
az új autóbusz-állomás épül 
– tájékoztatta lapunkat Hau-
ser Miklós, a cég fejlesztési 
koordinátora.

A Vasi Volán által elnyert 
137 millió forintos uniós 
támogatásból épül az új 
autóbusz-állomás, amely 
a Gysev területén lesz, a 
jelenlegi raktárépület és 
rakodótér helyén. A mostani 
hat állásos buszállomás he-
lyett tíz állásos épül, és két 
elektronikus utas kijelzôt is 
elhelyeznek a buszok indulá-
sához. A vasút állomás köze-
lében kerékpár- és gépkocsi 
parkolót is kialakítanak, hogy 
ezzel könnyítsék az utasok 
közlekedését. A Volán kon-
zorciumi partnere, a Gysev 
lesz a beruházó. Az építô 
pedig a Magyar Aszfalt Kft.

Várhatóan október elejére 
készül el az új autóbusz-állo-
más, amely – a forgalomba 
helyezési eljárást követôen 
– a decemberi menetrend-
váltástól mûködik, és ezzel a 
régi állomás megszûnik.

XVIII. Országos 
Fazekas Kiállítás 

A Hagyományok Háza 
minden harmadik évben 
meghirdeti a népi fazekasok 
pályázatát és kiállítását. Vala-
ha Siklós, késôbb Kecskemét 
volt a pályázat gyûjtô- és 
kiállítóhelye. 

2008-ban a Hagyományok 
Háza úgy döntött, megpró-
bálja a dunántúli fazekaso-
kat azzal aktivizálni, hogy a 
nyugati végekre hirdeti meg 
a pályázatot, így került az 
akkori anyag Körmendre. Az 
elképzelés sikeres volt, ezért 
idén ismét az a megtisztelte-
tés érte a Körmendi Kulturális 
Központot, hogy partner le-
hetett ebben a programban. 

Bár az erôfeszítések ellené-
re a nyugati megyékbôl idén 
viszonylag kevés pályázó volt, 
azonban az ôrségi fazekasok 
több díjat is elnyertek. A má-
jus 27-én megnyílt kiállítás 
augusztus 30-ig tekinthetô 
meg a Batthyány-kastély Sala 
Terrena Galériájában.
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Nagy léptekben halad Körmenden a 
dr. BatthyányStrattmann László és Baj
csyZsilinszky utcák közti szakaszon a 
körforgalmi csomópont kiépítése és a 
hozzákapcsolódó fejlesztések, melyre 
207 millió forint uniós támogatást 
nyert az önkormányzat.

Mint korábbi számunkban beszámoltunk 
róla, a közlekedésbiztonság érdekében 
körforgalmi csomópont épül ki a Bajcsy-
Zsilinszky és a Batthyány utcák csomópont-
jában. A fejlesztés során a Rákóczi utcától a 
Mónus Illés utcáig valósul meg az átépítés, 
ezért itt a forgalmat május 9-tôl folyamato-
san elterelik.

A forgalmi rendet új körforgalom épí-
tésével alakítják át, melyhez négy ágon 
csatlakoznak az utcák: a nyugati ágon 
a dr. Batthyány-Strattmann László utca, 
délrôl a Bajcsy-Zsilinszky utca, a keleti olda-

lon a Molnár Lajos 
utca, északi ágon 
a kastély kapube-
járóként kapcsoló-
dik. Két csatlakozó 
utca is átépül: a 
dr. Batthyány-Stratt-
mann László és a 
Bajcsy-Zsilinszky 
utca. A területen 
114 új parkolóhe-
lyet alakítanak ki a Rákóczi úttól a Mónus 
Illés utcáig, valamint gyalogos- és kerék-
párutat is építenek. A megvalósuló beru-
házás tartalmilag illeszkedik a Szabadság 
tér fejlesztéséhez, valamint a Rába híd 
felújításához. 

Az út, a járda és a kerékpársáv nyomvo-
nalát már felbontották a területen, és meg-
történt a régészeti kutatás is. A közmûvek 
kiváltását jelentôs részben elvégezték, így 

nagy lépéseket haladt elôre a beruházás a 
májusi indulástól.

A több mint 276 millió forint össz költ ség-
ve tésû beruházás a Nyugat-Dunántúli Ope-
ratív Program „Belterületi utak fejlesztése" 
keretében megvalósuló, a „Dr. Batthyány-
Strattmann László és Bajcsy-Zsilinszky utcák 
közlekedésbiztonsági fejlesztése és körfor-
galmi csomópont építése” címû NYDOP-
4.3.1/C_2-09-2010-0008 projekt által jön létre.

Készül a körforgalom
A belvárosban újabb nagy beruházás valósul meg

1952 óta köszöntik hivatalosan június 
elsô vasárnapján a pedagógusokat. Így 
volt ez idén is Körmenden, ahol Kistér
ségi Pedagógusnapot szervezett az Apá
czai Kiadóval közösen Körmend Város 
Önkormányzata, valamint a Körmend és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás.

Az ünnepségen Bebes István, Körmend 
város polgármestere és a Kistérségi Társulás 
elnökeként köszöntötte a város és a körmen-
di kistérség 
valamennyi 
oktatási in-
tézményé-
nek munka-
társát.

„ N e h é z 
és t iszte -
letreméltó 
pályát vá-
lasztottak. 
Mindennap 
meg kell fe-
lelni az el-
várásoknak, 
elsôsorban a saját maguk által felállított 
mércének, másodsorban a gyerekek, a 
szülôk, a fenntartó és pedagógus társaik 
elvárásainak. Nem elég a jó felkészültség, 
a lexikális tudás, a legnehezebb az élet 
nehézségei közepette mindig Embernek 
maradni, a figyelô gyermektekintetek 
elôtt hitelesnek lenni, fenntartani a folya-
matos érdeklôdést, szeretetet sugározni 
akkor is, amikor fáradtak vagy saját gond-
jaikkal is meg kell küzdeni” – mondta 

köszöntôjében Bebes István polgármester. 
Beszédében kiemelte, hogy a város és 
a kistérség települései méltán lehetnek 
büszkék a pedagógusok kiegyensúlyozott 
munkájára, az oktatás és nevelés magas 
színvonalára, amit évrôl évre bizonyít a kis-
gyermekek fejlôdése, a tanulók helytállása 
az iskolában és a versenyeken, valamint a 
települések rendezvényein.

Szólt arról is a polgármester, hogy 
mindannyian milyen sokat köszönhetünk 

a  pedagó-
gusainknak. 
Milyen sze-
rencséje van 
annak, aki 
élete során 
l e g a l á b b 
egyszer ta-
lálkozik egy 
olyan peda-
g ó g u s s a l , 
aki valamit 
megmozdít 
benne, aki 
olyat mutat 

tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az 
akár egész életét is meghatározza. 

– Amikor a napi gondok, bajok egy 
kicsit kedvüket szegik, gondoljanak Önök 
is azokra, akiktôl sokat kaptak ehhez a 
hivatáshoz, legyenek Ôk a példák, hiszen 
ezt a pályát mindig kísérték nehézségek. 
Gondoljanak a csillogó gyermeki szempá-
rokra, a visszatérô diákokra, a mosolygó 
szülôkre és elismerô szavaikra. Bízom 
benne, hogy az Önök kitartó és becsületes 

munkája nyomán felnô egy új generáció, 
akiknek fontos lesz a kapott és megszerzett 
tudás, lesznek értékeik, képesek lesznek 
egymást és embertársaikat tisztelni, szeret-
ni, megbecsülni, elfogadni, továbbá ezek 
az értékek a társadalom számára is egyre 
fontosabb értékekké válnak – mondta. 

A polgármester köszöntôje után arany 
díszoklevelet adott át Markovics Istvánné 
nyugalmazott tanárnônek, majd a BCM 
Dienes tagóvoda és a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium diákjai adtak mûsort. Idén a 
Kistérségi Pedagógusnapon az Apáczai 
Kiadó jóvoltából két nagy érdeklôdésre 
számottartó elôadást hallgathattak meg a 
jelenlévôk: dr. Duró Zsuzsanna a tehetség-
gondozásról, dr. Küronya Pálné pedig az 
iskolai konfliktuskezelésrôl beszélt. 

Pedagógusnapi köszöntés
Munkájukon múlik, milyen lesz a jövô, az új generáció

Arany díszoklevél
Markovics Istvánné nyugalmazott 
tanárnô a Pécsi Tudományi Egyetem 
aranydíszoklevelét vehette át az ün-
nepségen. A körmendi tanárnô 1960. 
júniusában okleveles matematika-kémia 
szakos általános iskolai tanár képesítést 
szerzett a Pécsi Pedagógiai Fôiskolán. 
Pályáját Szarvaskenden kezdte, majd a 
magyarszecsôdi, csákánydoroszlói és 
horvátnádaljai általános iskolában telje-
sített szolgálat után került Körmendre, 
a Somogyi Béla Körzeti Általános Iskola 
és Diákotthon nevelôtestületébe. Itt 
dolgozott nyugdíjazásáig, elôször szakta-
nárként, osztályfônökként, majd igazga-
tó-helyettesként 1995. december 29-ig. 



6

Még a tél folyamán arra vállalkozott a 
körmendi Kölcsey Utcai Általános Isko
la és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz
mény néhány volt tanulója, 
hogy egykori rajztanárnôjük 
és szakkör ve ze tôjük, Iván 
Ivett irányításával tájképpel 
díszítsék az ivánci Szakosí
tott Otthon egyik folyosóját. 

A diákok ottlétük során meg-
ismerkedtek az intézmény lakó-
ival, dolgozóival, a találkozások 
által inspirált képekbôl május 
31-én nyílt kiállítás a Színház-
terem elôcsarnokában „Ivánci 
expressziók” címmel.

A kiállításon elôször Iván Ivett 
köszöntötte a megjelenteket, 
és mondott köszönetet a kiál-
lító fiataloknak, valamint az ivánci Szako-
sított Otthon dolgozóinak és ápoltjainak 

a támogatásukért, majd a Kölcsey Utcai 
Általános Iskola igazgatója, Mészáros Ár-
pád következett. Örömének adott hangot, 

hogy a megnyitóra a kiállítók generációjá-
nak tagjai is eljöttek, valamint annak, hogy 

mindannyian a Kölcsey Utcai Általános 
Iskolába jártak, ott kapták az indítást a 
mûvészetekkel való foglalkozáshoz. Buda 

Nóra, Csihar Marcell, Tangl 
Emese, Tangl Emôke a szom-
bathelyi Mûvészeti Szakközép-
iskola tanulói, Huszár Kata a 
szombathelyi Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Savaria Egyetemi 
Központjának hallgatója, de 
a kiállítók között ott van Iván 
Ivett tanárnô is. Déri Mártonné, 
a Szakosított Otthon gazdasági 
vezetôje is szólt a megjelentek-
hez, köszöntôjében elmondta, 
hogy a diákoknak az ápoltakkal 
való együttmûködése segítette 
a másság elfogadását. Kol-
ler László szobrászmûvész, a 
Mûvészeti Szakközépiskola 

tanára a mû vészet kialakulásáról beszélt. 
A kiállítás lapzártánk idején zárul.  CsT

Ivánci expressziók Körmenden
A szakosított otthon tájképétôl egy együttes kiállításig

Ausztriai  
tanulmányút
Óvónôk és dajkák 
Unterwartban

A Mátyás Király Utcai Óvoda vala
mint tagintézményeinek – a horvát
nád aljai, molnaszecsôdi, egyhá
zas  hol lósi óvodák – kollektívái 
má jus 20án kirándulást szerveztek 
Ausztriába.

Unterwart két tannyelvû óvodájának 
életével, felszereltségével és pedagó-
giai struktúrájával ismerkedett meg a 
csoport. Az általános iskolával egybe 
épített oviban egy 24 fôs vegyes cso-
port mûködik. A korszerûen felszerelt 
keresztény szellemiségû intézmény-
ben a hazaitól eltérô tematika alap-
ján foglalkoznak a gyerekekkel, de 
e téren nem kell szégyenkeznünk. 
Viszont a felszereltséget illetôen van 
lemaradásunk. Ott már a legkisebbek 
is számítógépparkkal rendelkeznek, 
csodálatos hangszerek és játék-
szerek veszik ôket körül, például a 
babakonyhában hideg-meleg vizes 
csap mûködik. Az iskolával közös 
hatalmas tornaterem szolgálja az ap-
róságok kielégítô mozgásfejlesztését. 
A sajátos nevelési igényû gyerekek-
kel – csakúgy, mint nálunk – külön 
foglalkoznak az óvodapedagógusok.

Az összesen 32 óvónô és dajka a kirán-
dulást az eisenstadti Eszterházy-kastély 
megtekintésével folytatta, majd egy jó 
hangulatú soproni vacsorával zárta.    tm

Városunkban nagyon sokan ismerik és 
tisztelik Horváth Zoltánt, aki évtize
dekig a körmendi Volán különjáratos 
buszának volt az egyik sofôrje. Húsvét 
elôtt magánkiadásban jelentette meg 
Útonútfélen címmel a visszaemléke
zéseit tartalmazó könyvet. 

Horváth Zoltánnak könyve megírásával 
és kiadásával az volt a célja, hogy meg-
örökítse buszsofôrként végzett munkája 
legérdekesebb történeteit, és emléket 
állítson utasainak, a kiránduló gyerekeknek 
és kollégáinak. 2007-ben már megjelent 
ugyancsak magánkiadásban egy könyve 
„A majdnem elfelejtett gyalogösvény” 
címmel, melynek elsô része sopronkövesdi 
gyermekéveirôl szól, a másik fele pedig 
vadászelbeszéléseit tartalmazza. Akkor 
egy-egy mondatával megsértette néhány 
olvasója érzékenységét. Most viszont csak 
pozitív visszajelzésekben van része. Az elsô 
könyve címéül választott gyalogösvény so-
káig létezett, felnôttként újra felkereste. Ez 
gyermekkorában 3 kilométer hosszan azt az 
erdészházat kötötte össze Sopronkövesd-
del, amelyben öt testvérével felnevelkedett. 
Ezt az utat télen-nyáron sokszor egyedül 
kellett megtenniük. Ebben a könyvében írja: 
„De az autóbuszt vezetni sem unalmas ám. 
Hányszor, de hányszor végignéztem azt a 
45-50 utast, az én utasaimat, akik egy adott 
helyen kiszálltak az autóbuszból. Hú, de 
sokan voltak! Sokszor egy papnak se volt 
annyi híve, mint nekem akkor volt.”

Sofôri munkáját 1967-ben Ikarus 601-es 
típusú autóbusszal kezdte, majd az 1970-

es évek elejétôl Ikarus 55-ös farmotoros-
sal folytatta. A különjáratok eleinte 2-3 
napos kirándulások voltak, aztán ahogy 
korszerûsödtek a buszok, a kirándulások 
ideje is 5-6 napra növekedett, majd anyagi 
okok miatt a rendszerváltás idejére – ed-
dig tart a könyv – ismét visszaesett 2-3 
napra. A fejlôdô periódusban a tanárok 
extra minôségû éttermekbe vitték ebédelni 
tanítványaikat, hogy olyat is lássanak, és 
megtapasztalják, hogy ott miképp is kell 
viselkedni, étkezni. Horváth Zoltán legked-
veltebb hazai úticélja érthetôen Sopron és 
vidéke volt. Külföldi kedvence a Körmend-
nél kétszer nagyobb város, a németországi 
Dillenburg volt, ahová sokszor elment a Béri 
Balogh Ádám Táncegyüttessel, és nagyon 
jó kapcsolatot sikerült kialakítani az ottani-
akkal. Egész Európát bejárta, és soha nem 
jött zavarba a nagyvárosok forgalma miatt. 
Ezt annak köszönhette, hogy sorkatonaként 
a budapesti forgalomban kellett katonákat 
szállítania, és ez a tapasztalat bôven meg-
térült késôbb Madridban, Rómában vagy 
Isztambulban. 

A rendszerváltás után felkínálták meg-
vételre a buszt, ám mivel a megvásárlásra 
nem volt lehetôsége, kamionozott, majd 
hivatásos vadász lett. Most nyugdíjasként 
nincs egy szabad perce sem, kertjét mû-
veli. Könyvét csak ô árusíthatja, folytatá-
sát nem tervezi. Mint mondta, akár 400 
oldalasra is bôvíthette volna, de akkor 
túl drága lenne a megjelentetés, és a 
nyomda 250 példány alatt nem vállal meg-
rendelést. Kár, mert a kiadvány folytatás 
után kiált.   Csihar Tamás 

Úton-útfélen
Egy buszsofôr visszaemlékezései
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A Faludi Ferenc Könyvtár és a Múzsa 
Könyvkereskedés közös szervezé
sében V. Kulcsár Ildikó újságíró, a 
Nôk Lapja fômunkatársa, több könyv 
szerzôje június 9én Egy korty derû 
címû estjével látogatott el Körmendre. 

A Nôk Lapja hasábjain hétrôl hétre 
megjelenô közvetlen hangvételû írásaiból 
és egész lényébôl fakadó derûs estjét 
személyes élménnyel indította V. Kulcsár 
Ildikó. Mivel nyaranta sok idôt töltött 
hosszúperesztegi házukban a gyerekeivel, 
akik – mind az öten – a Szajki-tavakban tanul-
tak meg úszni, és botrányosan viselkedtek a 
körmendi cipômúzeumban, ezért a férjével 
együtt különösen szívesen jött ezúttal is az 
ország eme varázslatosan szép vidékére. 

Komoly hiánycikk a derû
mindenütt, ezért a Nyírségtôl Bécsig, sôt 
a torontói Magyar Házba is elhívták már 
az elmúlt két és fél évben. „Csörömpöl a 
politika, elképesztô a szegénység, ezért 
nagy hahotázásokra nincs okunk – mond-
ta. – Annál inkább fontos, hogy maradjon 
szemünk, érzékünk és hitünk észrevenni 
az élet apró örömeit, jelentéktelennek 
tûnô pici dolgait. Például azt, hogy kinyílt a 
muskátlink, a férjünk lenyírta a füvet vagy a 
gyerekünk ötöst hozott fizikából.”

Most készülô 8. könyvében csakúgy, mint 
az eddigiekben kötelességének érzi a derû 
terjesztését. Ezt egyrészt nagymamájától kap-

ta, aki mindenétôl megfosztva ôrizte meg mo-
solyát, humorérzékét, mûveltségét; másrészt 
Rómában szívta magába, ahol újságírói pályája 
kezdetén, ’90-ben másfél hónapon át egy pici 
lakásban élt, írt, és egy életre beleszeretett az 
Örök Városba meg lakói életszeretetébe. Egye-
temi latin tanulmányai miatt jól elboldogult az 
olasz nyelvvel. Felidézte, amint a se nem szép, 
se nem fiatal, se nem gazdag nagy kerek olasz 
donna 3 veszettül veszekedô bambino mellôl 
egy reggel mosolyogva ezt kiáltotta: „Signora, 
in sole! (Hölgyem, süt a Nap!)”

V. Kulcsár Ildikó beszélt arról is, hogy a 
mozgássérült gyerekek zuglói otthonában 
látottak után úgy gondolja, akinek egész-
séges gyerekei vannak, annak nincs oka 
rosszkedvre. Öröm lehet a bajok hiánya.

Veszekedés helyett irónia, önirónia
Leginkább a nôkön múlik, milyen a hangu-
lat a családban. Receptet kaphattunk arra 
a kérdésre: Hogy lehet kibírni egymást? 
Kivont kard helyett jobb az irónia, önirónia 
fegyverével élni, és egy szellemes monda-
ton együtt jót nevetni.

Pszichológus és családi mediátor végzett-
ségével V. Kulcsár Ildikó látja, hogy nagy a baj 
a családokban. Szerinte az élet hullámvasút: 
hol fönt, hol lent. Vannak viták, zökkenôk, 
mélypontok. Nem a kapcsolat válsága, 
hanem ennek elhallgatása a bûn. Amikor a 
párok között csak az élet mûködtetéséhez 
szükséges beszéd zajlik (pl.: Új cipô kell a 
gyereknek.) az nem igazi kommunikáció. 

Ranschburg Jenô megfogalmazásával élve 
vannak ápolt és ápolatlan kapcsolatok. 

A krízisek sokszor használnak, utánuk új 
minôségben folytatódhat az élet. Ha kell, 
családterapeuta segítségét kérve. A fizikai 
bajoknál azonnal segítséget kérünk, de a 
lelki eredetûeknél ma még Magyarorszá-
gon nagy a csend. Errôl szól a 4. kiadást 
megért Figyeljetek feleségek! Figyeljetek 
férjek! címû könyve. A Komédium Színház-
ban pedig Czeizel Gábor (dr. Czeizel Endre 
fia) rendezésében májusban volt a bemu-
tatója az írásokból készült színdarabnak.

Felidézte a Stockholmban élô dr. Georg 
Kleinnel, a Nobel Bizottság tagjával készült 
interjújából a magyar származású tudós 
professzor, rákkutató, sejtbiológus gondo-
latait. Meggyôzôdése szerint mi emberek 
megszámlálhatatlan betegséget hurcolunk 
magunkban, hogy a betegség mikor gyôz, 
az attól függ, a lelkünk egészséges-e. A 
belsô rend megôrzése, a kellô adag szere-
tet fontosabb, mint az anyagi gyarapodás.

Az esten Rajner Tibor olvasott fel részle-
teket V. Kulcsár Ildikó írásaiból.  T M

Ború helyett egy korty derû
V. Kulcsár Ildikó életreceptjei 

A távoli afrikai ország zenéjét, kultúráját, 
lakóit ismerhették meg azok, akik kíván
csiak voltak a Hagyományôrzôk Baráti Köre 
június 11én megrendezett VI. Szudáni 
napjára, mely a Városi Kiál lító teremben 
jeles vendégek, diplomaták jelenlétében 
megtartott szudáni kiállítás megnyitójával 
vette kezdetét, majd a színházteremben 
egy szudáni és egy madagaszkári együttes 
koncertjével folytatódott.

A várudvaron az ismerôs körmendi arcok, 
a távolabbról érkezett barátok és érdeklôdôk 
mellett nagyon sok tradicionális viseletbe 
öltözött, bô köpönyeget és turbánszerû 
fejfedôt viselô férfi, valamint lenge színes 
kendôbe csavart, hennával festett hölgy tü-
neményes, fekete bôrû gyerekek gyûrûjében 
várta a szudáni kiállítás megnyitóját, mely a 
bécsi diplomaták megérkezése után – némi 
késéssel – fél hatkor elkezdôdött. 

A meghívott vendégek között megjelent 
Mahmud Hassan El-Amin, Szudán bécsi 
nagykövete, valamint a Dél-Afrikai Köztár-

saság bécsi nagykövete és felesége, az 
osztrák Szudáni Baráti Társaság elnöke, 
továbbá professzor dr. Kanizsay Endre 
Magyarország kijelölt tiszteletbeli konzulja, 
a Magyar-Afrikai Unió és a Szudáni Magyar 
Fejlesztési Tanács elnöke.

A rendezvényt Bebes István polgármes-
ter, országgyûlési képviselô nyitotta meg. 
Köszöntôjében elmondta, hogy Körmend 
és Szudán kapcsolata dr. Abdel Hameed 
gyermekorvosnak köszönhetô, aki nem-
csak itt alapított családot és évtizedek 
óta gyógyítja városunkban a gyerekeket, 
felnôtteket, hanem példát mutat nemzete 
szeretetével, amikor elhozza hozzánk 
hazája kultúráját és mûvészetét.

Dr. Abdel Hameed lapunknak nyilatkoz-
va elmondta, hogy számára valóban az a 
legfontosabb, hogy minél többen ismerjék 
meg Szudánt. Nagyon örül, hogy az évek 
során egyre népszerûbbé vált ez a program.

A színházteremben a magyar és a szudáni 
himnusz elhangzása után a szudáni Nile 
Group és a Burkina Faso-i együttes hangu-

latos koncertjén többen a színpadon tánccal 
üdvözölték a zenészeket, míg mások a szé-
keiken ülve ütötték a vérpezsdítô ritmust. 

A kiállított képek, emléktárgyak és a meg-
hívott zenekarok, betekintést engedtek az 
afrikai kontinens legnagyobb területû 
országának gazdag történelmi múltjába, 
természeti és kulturális kincseibe. 

Takács Marietta

Egy szelet hamisítatlan Afrika
VI. Szudáni nap: kiállítás, koncert
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Mint a nagyok
A kosárlabda gyermekbajnok-
ságban harmadik a Körmend

A gyermek fiú kosárlabdabajnokság 
országos döntôjében, Sopronban a 
Körmendi Törpördögök bronzérmet 
szereztek.

 
A Rába-parti srácok az alapszakaszt 

követôen a szombathelyi régióból 
elsôként jutottak a 12 csapatos orszá-
gos döntôbe. A csoportjukból elôször 
a Kecskemétet szoros küzdelemben 
72:68-ra verték, majd a Szögedi Har-
csákat ütötték ki 79:54-re, így az élen 
végeztek. Ezt követôen a Szolnoki-
Kobrák ellen jó végjátékban 61:54-
re gyôzedelmeskedtek. A nagyon 
erôs Óbudai Kaszásokkal nem bírtak 
Törpördögjeink, s nagyarányú vereség-
gel zárták a meccset (57-93). A harma-
dik helyért a Bajai Bácskával kellett ösz-
szecsapni. Rendkívüli izgalmak mellett 
mindössze egyetlen ponttal (83:82), de 
megérdemelten lett bronzérmes a kör-
mendi csapat. Az Érsek István és Kocsis 
Tamás edzôk irányította Törpördögök 
küzdeni akarásból, elszántságból min-
denesetre dicséretet érdemelnek. A 
tavalyi harmadik helyüket megvédték 
a fiúk, s csakúgy, mint a felnôtt csapat, 
bronzéremmel zárták a 2010/11-es 
országos bajnokságot. Ne feledjük, 
ezek a legénykék lesznek hivatottak 
arra, hogy néhány év múlva a kiváló 
körmendi kosárlabda klub hazai játé-
kosokból álló gerincét alkossák, azaz 
közülük kerüljön ki az utánpótlás. Íme, 
a bronzérmes csapat névsora: Kártyás 
Sebestyén, Zsebe Máté, Oroszi Viktor, 
Oroszi Bence, Horváth Dániel, Faragó 
Zsombor, Szerencsi Kristóf, Németh 
Levente, Érsek Marcell, Németh Gergô, 
Németh Márk, Horváth Kristóf, Jancsár 
Zoltán, Vargovics Tamás. 

Gratulálunk! Hajrá Körmend!

Június 912. között: Rábaparti Magyar 
Ünnep. Idén nem a Városi Sport 
és Sza badidô cent rumban, hanem a 
csónakkikötônél és a Bárkaháznál 
zajlottak a Rábaparti Fórum Egyesület 
rendezte programok. A fô attrakciót 
az Ismerôs Arcok, Deák Bill Gyula és a 
Mini együttes nagykoncertje jelentette.

Csütörtökön, a nulladik napon az elma-
radhatatlan „színházba szoktatóval” indult 
a rendezvényso-
rozat. A Körmen-
di Kastélyszín-
ház Társulata 
a fesztiváldíjas 
„ M û v é s z e t ” 
cí  mû elô adá-
sá val várta az 
ál talános isko-
lából elballagó 
fiatalokat, és a 
színházszeretô 
k ö z ö n s é g e t . 
Pén tektôl kéz-
mû vesek, borá-
szatok bemutatkozásai, lovaskocsizás, ke-
nuzás, kenyérlángos, kisállat-simogató, mo-
hácsi busók és harci bemutatók csalogatták 
a gyönyörû folyópartra a vendégeket. Este a 
hagyományosan fontos fellépô, az Ismerôs 
Arcok zenekar adott jó hangulatú koncertet. 
Másnap Deák Bill Gyula és zenekara nyomta 
a bluest és a rockot. Vasárnap délután gye-
rekeknek szóló családi programok futottak: 
kézmûves-foglalkoztató és a KASZT Csizmás 
kandúr elôadása teremtett kellemes hangu-
latot a szépszámú kilátogatónak. Pünkösd 
vasárnapjának zenei csemegéjét a Török 
Ádám fuvolás vezette „jó öreg” csodacsapat, 
a Mini hozta. Olyan fantasztikus muzsikálást 

csaptak, hogy a néhai Bem-rakparti és tabáni 
bulik hangulatát élhettük át újra. Kellemes 
meglepetés volt, hogy az alapítótárs, a pirami-
sos Závodi Janó szólógitáros is a csapattal tar-
tott. „Kell a barátság” – indult a buli, s Putesz 
ötletére azzal is ért volna véget, ha nem jöttek 
volna újra és újra vissza a zenészek. A „Kol-
duskirály”, a „Hívj fel baby”, a „Fekete gép”, 
„Vissza a városba”, „A gôzhajó” és a többi 
mára rocktörténeti klasszikus dôlt a hangfalak-
ból, egészen fantasztikus élményt varázsolva, 

miközben Erika 
hastáncosaival 
tüzesítette az éj-
szakát. Bánhatja, 
aki nem volt ott… 

Külön öröm, 
hogy a VII. Rába-
parti Magyar Ün-
nepen helyi erôk 
bôvítették a kí-
nálatot. Hátbor-
zongatóan szép 
képeket hoztak 
a BBÁ seniorjai 
az Ismerôs Arcok 

koncerten közremûködôként. A KASZT-ot és 
a hastáncosokat már említettük, de ott volt 
Zsoldos „Báró” Zoltán Improvízió Triója és a 
körmendi Floyd együttes is. 

Noha idén némileg szerényebb keretek 
között, kevesebb programmal zajlott a 
rendezvény, az emlékezetes koncertek 
tán kárpótoltak ezért. Az biztos, hogy a 
szép, napfényes délutánokon, a hûvös 
estéken sokan kíváncsiak voltak a már be-
járatott rendezvényre. Persze még többen 
is jöhettek volna… Mindenféle politikai és 
civil csoport tagjai közösen örömködtek, 
szórakoztak, és ez a lényeg, mert: „Kell a 
barátság, ó igen, add tovább!”  Kéki

„Kell a barátság”
Kiváló koncertek a VII. Rába-parti Magyar Ünnepen

„Szeretnék a szivárványon lecsúszni!” – 
ehhez hasonló számtalan kívánságot 
fo galmaztak meg a Mátyás király 
utcai ovi sok, melyek a folyosói 
kívánságfalra kikerültek. Az óvoda 
május 27én megtartott gyermekna
pi színes programja egész napra jó 
szórakozást biztosított a kicsiknek.

 
Délelôtt az Aranyhal csoport A 

kiskakas gyémánt félkrajcárja és a 
Vityilló címû mesejátékot adta elô a 
lelkes gyerekközönségnek. Délután 
az ovi udvarára varázsolt sportpályán 
látványos sportbemutatók zajlottak: 
vívás, kick-box és kézilabda, melyek 
kipróbálására is mód nyílt. A kézmûves 
utcában az óvónôk és szülôk segítségével 

színes koronák, egyedi indián fejdíszek 
és tésztából fûzött nyakláncok kerül-

tek ki az ügyes kezek alól. Az arcfestô 
„mûhelyben” két órán át megállás nélkül 

készültek a szebbnél szebb csillámporos 
pillangók, virágok, állatpofik és pókem-

berek. A játszóudvarban logikai és 
mozgásos ügyességi játékok várták 
a fáradhatatlan gyerkôcöket, akiket 
Juhász Péter óvodapedagógus-hall-
gató zenés elôadása mégiscsak kis 
pihenésre csalogatott. A rekkenô 
hô ségben a dajkák kínálta üdítô 
limonádé meg a perec-jegyekért 
kapható sajtos perec és mézeskalács 
katicabogár gyorsan fogyott. 

Szerencsére nemcsak a gyerekek 
jókedve, hanem az ég is felhôtlen ma-
radt május utolsó péntekjén, így aztán 
a nagyszerûen sikerült és élménydús 

ovis gyermeknapról együtt térhettek 
haza a szülôk csemetéikkel.     téem

Gyermeknap a Mátyás oviban
Kézmûves utca, játszóudvar, sportbemutatók, kívánságfal
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Június 11 én a Vas Megyei Labdarúgó 
Szövetség kérésére a Körmendi F.C. 
rendezte meg az U–16os labdarúgó 
korosztálynak a "Bajnokok Tornáját".

A csapatunk elô ze tesen megnyerte a 
megyei bajnokságot, részese lehetett 
a négy csapatos tornának. A verseny 
megrendezésérôl a Megye Labdarúgó 
Szövetség vezetôi elismerôen szóltak. A 
körmendi fiatal focisták feltették a koro-
nát egész éves teljesítményükre. Az elsô 
mérkôzésén 4:0 arányban legyôzték a 
Jánosháza csapatát, a döntôben pedig 
2:0 arányban diadalmaskodtak a Király SE 

csapatával szemben. Így a bajnokság után 
megnyerték a Bajnokok Tornáját is. A csapat 
gólszerzôi: Wágner Bálint (3), Bödô Milán 
(2), Födô Roland.

A csapat játékosai: Tuboly Martin, Horváth 
Szabolcs, Lakosi Máté, Sárközi Róbert, Tóth 
Zsolt, Heigli Martin, Födô Roland, Balogh 
Bence, Esztergályos Péter, Wágner Bálint, 
Bödô Milán, László Dániel, Szabó Balázs, Jakab 
Márk, Burka Balázs, Tompa Kristóf, Bertai Mar-
tin, Tóth Ármin, Varga Ditmár, Hattejer János. 
Edzô: László Zoltán. Csapatvezetôk: id. Nagy 
Sándor, Szabó Tibor.

A gyôztes csapat köszönetet mond a 
Szülôknek a segítségért!

A Körmend F.C. sikere
A bajnokság után megnyerték a „Bajnokok Tornáját” is

 A Kölcsey Utcai általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
II. korcsoportos labdarúgói képvisel
ték Vas megyét a megyei diákolim
pia megnyerése után Fonyódligeten 
a labdarúgó diákolimpia országos 
döntôjén, ahol harmadikak lettek. 

A Kölcsey Utcai általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény II. 
korcsoportos (2000 után születettek) lab-
darúgói miután megnyerték a megyei di-
ákolimpiát, május 26-28-án Fonyódligeten 
vehettek részt a labdarúgó diákolimpia 
országos döntôjén. A Kék Sünik ULC-re 
épülô csapatról már a megyei versenyen is 
látni lehetett, hogy kitûnô erôkbôl álló és 
jól felkészített társaság. Az országos döntô 
mezônyét négy 5 csapatos csoportra osz-
tották a szervezôk. A csoportmérkôzéseket 
egy döntetlennel kezdték a gyerekek, 
hisz a Székesfehérvár csapatával 1:1-re 
végeztek. A második meccsen 8:0-ra ver-
ték a tatabányaiakat. Az addig veretlen 
Kaposvárt 2:0-ra múlták felül. A csoport 
utolsó mérkôzésén az Encs ellen már úgy 
léptek pályára, hogy bejutottak a legjobb 

nyolc közé, és bár 4:1-re is vezettek, a vége 
mégis 4:4-es döntetlen lett. Másnap már a 
legjobb négy közé jutásért zajlottak a küz-
delmek. A szolnokiak ellen és 3:1 arányban 
nyertek. A döntôbe jutásért a budapesti 
Etalon Sportiskola együttesével kellett 
megmérkôzniük. A késôbbi gyôztes buda-
pesti együttes ellen nagyon jó mérkôzést 
vívott a társaság. Rengeteg helyzetet dol-
gozott ki, csak ezek rendre kimaradtak. Az 
ellenfél viszont könyörtelenül kihasználta 
lehetôségeit. A jelenlévô szakemberek 
szerint a torna legszínvonalasabb találko-
zóján az elsô félidôben gólokkal kellett 
volna vezetnie a gyerekeknek. Sajnos 
a fôvárosiak 3:0-ra gyôztek. A harmadik 
helyért rendezett találkozón a körmendi 
csapat minden elkeseredését félre tette, 
és szép játékkal 4:1 arányban verte a nyír-
bátori általános iskola csapatát, és lettek 
teljesen megérdemelten bronzérmesek 
az országos bajnokságon. A csapat tagjai: 
Holdosi Zsolt, Pethô Norbert, Szakasics 
Balázs, Balogh Jácint, Vargovics Tamás, 
Vásárhelyi Attila, Szatmáry Norbert, Velekei 
Bence, Kuchta Kevin, Nagy Valdemár, Pet-
rovics Bálint. Edzôjük Kutasi Tibor.   cs

Kölcseysek az élbolyban 
Országos harmadik helyezés az országos diákolimpiai labdarúgó tornán

Alakul a kosárkeret
Nyáron sem tétlenkednek a MJUS-

Fortress kosárlabdacsapat háza táján. Jó 
hír, hogy az irányító Ruják András újabb 
szezonra írt alá Körmenden. Egy új szer-
zemény is mutatkozik, ô a szerb Dejan 
Mladenovics: szintén 1-es posztra érkezik, 
26 éves, 186 cm magas, Budapesten szü-
letett, édesanyja magyar. Honosítása fo-
lyamatban van, így nem szaporítja majd a 
légiós keretet. Örvendetes, hogy a játéko-
sok felé fennálló tartozások ügye rendben 
zajlik, a tulajdonos ígérete szerint június 
végéig minden elmaradást pótol.   Kéki

Kosár-siker a diákolimpián
A III. korcsoportos kosárlabda diákolim-

pia országos selejtezôjét rendezték meg 
május 23-án városunkban és Sopronban. 
Körmendrôl a Kölcsey Utcai Általános 
Iskola csapata, Sopronból az Olcsai-Kiss 
Zoltán Általános Iskola csapata jutott be a 
június 16-18-án Miskolcon megrendezendô 
országos döntôbe. Ez példátlan siker, az 
ország legjobb nyolc csapata küzdhet meg 
a bajnoki címért, köztük két körmendi! A 
Kölcsey iskola két sérült, meghatározó játé-
kosa nélkül is fölényes gyôzelmet aratott a 
Marcali és a Pápa csapatai ellen. (Kölcsey- 
Marcali 79:54), (Kölcsey-Pápa 63:23). Az 
Olcsai csapata kemény küzdelemben verte 
a Zalaegerszeget (53:51), majd a hazai pálya 
elônyét élvezô Sopront utasította maga 
mögé (73:66). Köszönet illeti a gyerme-
kek felkészítô tanárait, Németh Istvánnét, 
Kamilla nénit (Kölcsey) és Kercsmár Jenôt 
(Olcsai). Külön köszönet Érsek Istvánnak, a 
Körmendi Törpördögök edzôjének, hiszen 
utánpótlás-nevelô munkája nagy mérték-
ben hozzájárult a fiúk sikeréhez.     CsT

Dinamicások Szegeden
Május végén 26 ország közel 1000 

versenyzôjének részvételével rendezték a 
XVII. Szegedi Kick-box Világkupát, melyen 
Andorka Imre, a Castrum Sec-Dinamica SE 
Körmend edzôje hat tanítványát indította el. 
Kercsmár Valetina (semi-contact, kadett I. -42 
kg) harmadik helyezést szerzett. Landherr 
Máté (light-contact, kadett II. -57 kg) elsô 
meccsén vereséget szenvedett a késôbbi 
gyôztes madagaszkári versenyzôtôl, Pap 
Esztert (semi-contact, junior, -65 kg) bolgár 
kick-boxos ejtette ki. Dienes Balázs (semi-
contact, junior +94 kg) egy ponttal lemaradva 
ezüstérmes lett. Gordos Tibort (light-contact, 
felnôtt, -79 kg) is a késôbbi gyôztes, ugyan-
csak egy bolgár gyôzte le. Dancsecs Bojána 
semi-contact szabályrendszerben is indult, 
(felnôtt, -65 kg), és ezüstérmet szerzett.

Másnap, vasárnap light-contactban is fel-
vette a küzdelmet, elsô meccsét egyhangú 
pontozással megnyerte, majd a döntôben 
úgy megrúgta mohácsi ellenfelét, hogy az 
sérülés miatt kénytelen volt feladni a küzdel-
met, ami azt jelenti, hogy a szentgotthárdi 
lány immár 20-szoros világkupa gyôztes. CsT
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Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
jún. 17. 21 h Batthyány-kastély – Színház aula

EURÓPA KIADÓ koncert
Belépôjegy elôvételben: 2.300,-Ft  helyszínen: 2.800,-Ft

jún. 18. 15 h Batthyány-kastély
SZENT IVÁN ÉJ és MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Kézmûves- és gyermekprogramok, Bóbita bábcsoport, 
Reino Aholainen fi nn fotómûvész kiállításnyitója, 
Horváth Zoltán: Úton-útfélen könyvbemutató,
Mindszenty élete – kiállításnyitó a Kápolnában, Szudá-
ni kiállítás, Nyári fúvósmuzsika, Éjszakai fôzôcske, Sza-
bó Leslie Band koncert, Tûztánc – Magma Tûzszínház, 
Utcabál, Boszorkány-portya
A Körmendi Kulturális Központ és a Dr. Batthyány-
Strattmann László Múzeum 17 órától 24 óráig ingyene-
sen, tárlatvezetésekkel várja a látogatókat.

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

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

XVIII. Országos fazekas pályázat és kiállítás 

jún. 11 – júl. 2. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
6. Szudáni tárlat

jún. 18 – júl. 2. Batthyány-kastély – Színház aula
Reino Aholainen fi nn fotómûvész tárlata

A kiállítások megtekinthetôk: 
június 15–augusztus 31. között: 

hétfô-péntek 10–17 h, szombat 10–14 h, vasárnap 10–12 h

Információ: 
Körmendi Kulturális Központ, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.  

tel/fax:  94/594-227 

Jegyelôvétel: 
Körmendi Kulturális Központ, Batthyány-kastély – Színház, tel: 410-132  

Tourinform Iroda, Körmend, tel.: 410-107 

www.kormend.hu

Programajánló

Apróhirdetés
• Eladó Körmenden csendes utcában, közel a belvároshoz egy 470nm 

rendezett telken 2006-ban felújított 160 nm téglaépítésû, összkomfortos, 
vegyes tüzeléses családi  ház, melyben jelenleg két különálló lakás van 
kialakítva.  A házhoz tartozik még egy 60 nm-es garázs is. Irányár:15,5 M Ft. 
Érd.: 06-70-398-1740. 

• Többfunkciós, pelenkázószekrényes fenyôrácsú kiságy (felnôtt méretû 
heverôvé is átalakítható), alul két ágynemûtartó fi ókkal megkímélt álla-
potban elsô kézbôl eladó. Tel.: 06-30-285-9132.

• Ifjúsági emeleteságy – kétszemélyes, ágynemûtartós – eladó. 
Tel.: 411-488, 06-30-285-9132.

Meghívó
A Vas Megyei Polgárôr Szövetség Elnöksége és Körmend 
Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt 
a 2011. június 18án Körmenden megrendezésre kerülô

Vas Megyei Polgárôr Nap
és Véradó Nap

„Kistelepülések bûnmegelôzése” fórum,
„Nemzetközi kapcsolatok” fórum,

Polgárôr-járôr csapatverseny,
Kispályás labdarúgó bajnokság és a

Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny
rendezvényeire. 

PROGRAMOK
8.50-tôl Ünnepélyes megnyitó
9.00-12.00-ig Megyei Polgárôr Járôr Csapatverseny és
 Kispályás Labdarúgó Bajnokság
9.00-12.00-ig Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny

Párhuzamos programok
9.00-14.00-ig  Véradás (Korhatár: 18-65 év)
10.00-12.00-ig Szakmai fórumok a meghívottak részére
 „Kistelepülések bûnmegelôzése” 
 „Nemzetközi  kapcsolatok”
Versenyjátékok: KRESZ-verseny, drog-totó, kerékpár ügyességi verseny, 
 gyermek motorverseny
Bemutatók
11.00-tôl Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság akciócsoportjának bemutatója
15.45-tôl Körmendi Kutyasport Centrum Kántor és Csupati Kutyaiskola bemutatója
13.00-14.00-ig Versenyek értékelése, eredményhirdetés.

14.00-tôl A Megyei Polgárôr Nap ünnepélyes megnyitója
Köszöntök: Molnár Sándor, a Körmendi Polgárôr Egyesület 
elnöke; Bebes István polgármester; dr. Túrós András, az 
Országos Polgárôr Szövetség elnöke; Kovács Ferenc megyei 
közgyûlési elnök; dr. Halmosi Zsolt r.dandártábornok, a VMRFK 
fôkapitánya. köszöntôje. Kitüntetések, elismerések átadása

15.15-tôl  Szórakoztató mûsor
Városi Fúvószenekar Egyesület, Béri Balogh Ádám Tánc-
együttes, Castrum Sec-Dinamica SE, Pogácsás Zsuzsanna 
énekes. A mûsort követôen tombola!

Új idôpontban és helyszínen rendezik a Streetball 
hagyományos körmendi fordulóját, augusztus 27én a 
Piac téren pattog majd a labda.

Körmenden a Szabadság tér átalakítása és a Batthyány-
Strattmann L. utca folyamatban levô felújítása is indokolta, 
hogy új helyszínen, a Piac téren kerüljön megrendezésre az 
esemény. A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület 
szervezésében az elôkészületek már megkezdôdtek, meg-
érkeztek a nevezési lapok, a rendezvényt hirdetô plakátok. 
Korosztályok szerint a hölgyek (lányok) és urak (fi úk) hét-hét 
kategóriában és a vegyes kategóriában mérhetik össze tudá-
sukat. A régióban ez az egyetlen helyszín, hisz legközelebb a 
több mint 100 km-re levô Zánka szerepel a versenynaptárban. 
Helyszíni nevezésre két helyen van lehetôség: 
Adidas márkabolt (Körmend, Rákóczi út 36. Tel.: 94/412-671)
Lokálpatrióta Étterem (Körmend, Bástya u. 8. Tel.: 94/410-120) 

Internetes nevezés: www.streetballnet.hu. A nevezési díj 
változatlanul 12.000 Ft/csapat. A csapatok újra ADIDAS mez-
ben játszhatják a mérkôzéseket. A körmendi rendezvénnyel 
kapcsolatban telefonon a 94/410-623-as számon, e-mailben a 
kormend@kormend.hu címen lehet érdeklôdni.

Felhívás

A Szociális Szolgáltató és Információs Központ foglalkoztatója 
tevékenységi körét palackzsugorítással bôvítette. A háztartásokban 
összegyûlt, és feleslegessé vált mûanyag palackokat, és kupa-
kokat az intézmény átveszi. Kérjük Önöket, amennyiben mód-
jukban áll, a palackokat hétfôtôl-péntekig fél nyolctól-fél négyig 
a Thököly u. 46. vagy a Hunyadi u. 8 alatt leadni szíveskedjenek!

 Segítségüket köszönjük!

XVIII. STREETBALL 
CHALLENGE Körmenden


