
KÖRMENDI HÍRADÓ
VÁROSI ÚJSÁG 2011. JÚLIUS 22. IX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

KEDVEZMÉNYES ÁRAK A MJUS-BAN!KEDVEZMÉNYES ÁRAK A MJUS-BAN!
Egész napos felnőtt parkbelépő 2.300 Ft
Egész napos felnőtt parkbelépő 16.00 órától 1.600 Ft
Gyermekeknek 0-6 éves korig ingyenes
Gyermekeknek 6-12 éves korig 1.000 Ft
Nyugdíjas / Diák belépő 1.400 Ft

Nyitva tartás:                                                                   
Minden nap 9.30-tól 21.30-ig, 

szombatonként 23.00 óráig!

További akciókról érdeklődjön az alábbi elérhetőségek egyikén: H–9900 Körmend,  Rákóczi F. u. 154. • Tel.: +36 94 593-000 • info@mjusworld.com • www.mjusworld.com



333333

Két új beruházással kapcsolatban 
hangzott el sajtótájékoztató június 
23-án délelôtt a Körmendi Kul-
turális Központ színháztermének 
elôcsarnokában. Az egyik 
projekt a térségi vízmû vízmi-
nô ségének javításával, a 
másik pedig városunk három 
településrészét érin tôen a 
szennyvíz-csatornázottság 
fejlesztésével foglalkozik.

A színházterem csarnokában 
megtartott június 23-i sajtótájé-
koztatón elôször H. Vörös Márta, 
a Körmendi Kulturális Központ és 
Faludi Ferenc Könyvtár igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Bebes István polgármester, 
országgyûlési képviselô vette át a szót. 
Elmondta, hogy a „Körmend térségi vízmû 
vízminôség javítása” és a „Körmend Város 
szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése 

Alsóberkifalu, Felsôberkifalu és Horvátnád-
alja településrészek bevonásával” címû pro-
jekt elôkészítése sikeresen lezárult. A város 
rendelkezik a szükséges önrésszel ahhoz, 

hogy el tudjon indulni a pályázatokon, és 
remény van arra, hogy ôsszel nyertesként 
elindíthassák a szükséges munkálatokat. 
Mindkét projekt stratégiai fontosságú az 

egészséges környezet kialakításában. A 
vízminôség javítását szolgáló projekt meg-
valósulása esetén új vízmûgépház épül, és 
három új mélyfúrású kutat is kialakítanak, 

és mindennek köszönhetôen az 
ivóvizet is jobban tudják arzén- 
mangán- és vasmentesíteni. A 252 
milliós költségbôl a pályázattal 202 
millió forint lenne elnyerhetô. A 
szennyízcsatorna-hálózat bôvítése 
530 millió Ft-ba kerül, Alsóberkifalu, 
Felsôberkifalu és Horvátnádalja 
városrészeken 1281 embert érint 
majd, és így Körmend csatornázott-
sága elérné a 87%-ot a mostani 76% 
helyett. Néhány éve még 67% volt a 
lefedettség. 13 430 folyóméter ve-
zetéket raknak le, és hét új átemelô 
telepet is építenek. A beruházás 

értéknövelô hatásaként drágábbak lesz-
nek az ottani ingatlanok, lakóházak.

Befejezésül Bebes István köszönetet mon-
dott a projekt elôkészítését elvégzôknek.    CsT

Bôvül a csatornahálózat
Két projekt elôkészítése is lezárult

A délelôtti órákban szokatlanul nagy 
jövés-menés volt a Szociális Szolgáltató 
és Információs Központban. Ünnepi volt 
az emberek arcán a mosoly, és érezni 
le hetett, hogy valami fontos dolog törté-
nik. Bebes István polgármester ugyanis 
korábban indítványt terjesztett a kép-
viselôtestület elé, melyben az új idôsek 
otthona építéséhez jelentôs adományt 
nyújtó magánszemély kitüntetését java-
solta. A testület egy öntetûen támogatta 
az in dítványt, így június 16-án meghitt ün-
nepség keretében Unger László díszpol-
gári címet kapott.

 Az újságírók a 
rendelkezésre álló 
információkból tud-
ták ugyan, hogy a 
központ szomszéd-
ságában épülô, már 
szerkezetkész épü-
let egy magánsze-
mély jóvoltából jön 
létre, s azt is, hogy 
ezt a nemes gesztust igyekszik a város meghálál-
ni többek között a díszpolgári címmel is, mégis 
egymást kérdezgették: ki lesz a kitüntetett?

Nos, Unger László bizony nem afféle 
messzirôl jött, titokzatos mecénás, hanem 
tôsgyökeres körmendi, aki bejárta ugyan 
a világot, de soha, egyetlen pillanatig sem 
felejtette el, hogy honnan indult. Bebes 
István polgármester miután házigazdaként 
köszöntötte a képviselô testület tagjait, vala-

mint az önkormányzat dolgozóit, a Szociális 
Szolgáltató munkatársait és a megjelenteket, 
bemutatta a város új díszpolgárát. 

Unger László 81 éve született Körmenden, 
s bár a megélhetés 
Budapestre vitte, 
mégis egész életé-
ben körmendi volt. 
43 éven keresztül 
a Május 1. Ruha-
gyárban dolgozott, 
végigjárta a rang-
létrát, a híres gyár 

üzemvezetôje volt. 
Pár éve felvetet-
te, szívesen ven-
ne részt szociális 
feladatok ellátásá-
ban, és e gondo-
lat elôsegítette a 
Thököly Imre utcai 
idôsek otthona 

megvalósulását. A beruházás összértéke 
200 millió Ft körüli összeg lesz, ahogy azt a 
polgármester elmondta, és e költségekhez 
magánvagyonából jelentôs mértékben járult 
hozzá Unger László. A városvezetô köszö-
netet mondott Viserálek Sándornénak, a 
Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
vezetôjének, Farkas József volt polgármester-
nek és Szabó László volt alpolgármesternek, 
akik a háttérmunkák oroszlánrészét vállalták.

A tiszteletteljes szavak után a protokoll 
következett, Bebes István polgármester 
ünnepélyesen átadta a kitüntetettnek a 
díszpolgári címmel járó dokumentumokat.

– Meghatódva 
állok önök elôtt 
– kezdte mondani-
valóját Unger Lász-
ló, ám nem csak 
ô volt meghatott. 
Amikor a kedves 
arcú, idôs úr arról 
beszélt, hogy fi ata-
lon elhalt szülei bi-
zonyosan büszkék 
lennének most rá, 

fi atalok, s idôsebbek egyaránt könnybe lá-
badt szemmel hallgatták. Az adományozó 
szerénységére mi sem jellemzôbb, mint 
hogy jó ideig tiltakozott mindenfajta nyil-
vánosság ellen, és köszönô szavaiban is 
inkább régi tanárait, osztálytársait méltatta, 
valamint azt a tettre kész csapatot, melynek 
tagjai az építkezést koordinálják.

Az ünnepséget a Szociális Szolgáltató 
gondozottjainak mûsora színesítette. Éne-
keikkel, verseikkel méltó, szép környezetet 
biztosítottak. Unger László jó csapatmun-
kát, boldog, egészséges ténykedést és 
türelmet kívánt mindenkinek. Nos, mi sem 
tudunk ennél többet, szebbet kívánni a 
nagylelkû adományozónak: jó egészséget, 
türelmes, boldog életet kívánunk, s azt, 
hogy a közös munka gyümölcsét minél 
hosszabb ideig élvezze körünkben.  kávé

Díszpolgári cím az önzetlen támogatásért
Egy tôsgyökeres körmendi példaértékû, nemes adománya



44

AlteRába vasárnapig

Lapunk megjelenése ide-
jén zajlik városunkban az 
AlteRába Fesztivál, mely 
a Nyugat-Dunántúl egyik 
legnagyobb könnyûzenei 
eseménye.

A MONSTER AlteRába II. 
Fesztiválon július 21-e és 
24-e között csaknem 30 ze-
nekar lép fel a Rába Park 
Szabadidôcentrumban két 
színpadon. A Tankcsapda, a La-
dánybene 27, a Heaven Street 
Seven és a Kiscsillag mellett 
jelen van a 30Y, a Vad Fruttik, az 
Alvin és a mókusok, a Kowalsky 
meg a Vega, az Ocho Macho, 
a Depresszió, a Mystery Gang, 
a Pál Utcai Fiúk, Copy Con, a 
Firkin, a Paddy and the Rats, 
ED PHILIPS, a Mantra Porno, a 
Jurij, az Anonym Projekt, a Köz-
helyek, a Blacksound, a Ted’s 
Village, a Soulwave, a Jóindulat 
és a Lunchbox. Ausztriából 
érkezik a LUNAFFAIR nevû 
banda, akik a nagy Rammstein 
nyomdokain izgalmas és prog-
resszív zenét produkálnak.

Hegedüs László (Hege), a 
rendezvény fôszervezôje el-
mondta, továbbra is szeretnék 
meg ôrizni a Rába-part csodála-
tos környezetét, ezért az idén 
nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a szelektív hulladékgyûjtésre. 
Azokat a fesztiválozókat, akik 
külön válogatják a szemetet, ki-
sebb ajándékokkal jutalmazzák. 
Az AlteRába vászon karszalagjai 
pedig – hazánkban egyedülálló 
módon – balesetbiztosítást is 
jelentenek a rendezvényen 
szórakozók számára.

Rázsós diák sikere
A Rázsó Imre Szakközépis-

kola és Szakiskola frissen vég-
zett diákja, Szôke Annamária 
élelmiszer és vegyi áru eladó 
a Szakmasztár elnevezésû 
(korábbian a szakma kiváló 
tanulója nevû) versenyen 
országos 5. helyezést ért el.

Ez alapján – a vizsgák kötele-
zettsége alól mentesülve – je-
les szakmunkás bizonyítványt 
kapott. Iskolája megajándékoz-
ta a kimagasló teljesítményt 
nyújtott tanulót, aki mindemel-
lett jó tanulmányi eredménnyel 
és kézilabdásként sportolói si-
kerekkel is büszkélkedhet.   Tm

Kezdôdik a Mátyás ovi felújítása

Az önkormányzat 20 millió Ft-ot nyert a Belügyminisztérium 
pályázatán, hogy a Mátyás és Arany János utca sarkán álló régi 
óvodaépületet felújítsa. Ennek során a tetôt és a homlokzatot újítják 
meg, és a nyílászárókat cserélik ki. A bölcsôde két éve elkezdett 
felújítása folytatódik ezzel az épületegyüttesben. A megpályázott 
összegnél kevesebbet nyert el az önkormányzat most, ezért a 
középsô épület felújítását egy késôbbi pályázatban tervezik.

A mostani munkák kivitelezését a Dancsecs Kft. nyerte el, a cég 
már megkezdte a munkálatokat. Az intézmény nyári leállása alatt 
a zajosabb, bontással járó munkálatokkal elvégeznek. 

Megújul a Várkert
Reménykeltô változások tapasztalhatók a Várkertben, melynek 

következtében vonzóbbá válik a helyi lakosok és az ide látogatók 
számára. Igényes padokat helyeztek ki, és a elkészült az új híd is. 
A következô munka a tó kotrása és szigetelése, mellyel szintén 
elkészülnek a nyáron.

4

Anyósfesztivál

Az országban hetedszer, 
Körmenden elôször ren-
dezik meg az Országos 
Anyósfesztivált. A nagy hí-
rû, rendkívüli nép sze rû-
ségnek örvendô rendez-
vény augusztus 13-án, 
szom baton egésznap 
várja az érdeklôdôket a 
kastély udvarán. 

A fesztivál tulajdonosa a 
Vianni Kft. Körmend Város 
Önkormányzata nevében 
Bebes István polgármester 
biztosította a rendezôket a 
befogadásról és a támoga-
tásról. A helyi rendezô a Kör-
mendi Kulturális Központ, aki 
sikeres megállapodást kötött 
a fesztivál tulajdonosával. 

A mozgalmas napon nem 
csak helyi, hanem az ország 
más részébôl érkezett anyó-
sok mérhetik össze ügyessé-
güket és tudásukat, amelynek 
díjazása nem nevezhetô apró-
pénznek. Az anyósok – mint 
a család jelképei – mellett 
szerepet kapnak az apósok és 
az unokák is, de mindazokat 
értékes ajándékokkal várják, 
akik belépôjegyet váltanak 
az eseményre. A teljes napot 
kitöltô programok között ta-
lálunk vetélkedôket, bemuta-
tókat, koncerteket, de a vásá-
rozók portékái és a helyi civil 
közösségek bemutatkozásai 
is kínálnak látnivalót. 

Az anyósok jelentkezését 
a Körmendi Kulturális Köz-
pontban várják július 25-tôl 
(Körmend, Berzsenyi u. 11. 
– Hegedûs László), ahol a 
jelentkezési lap kitöltése és a 
szükséges igazoló dokumen-
tumok bemutatása (gyermek 
és unoka születési anyakönyvi 
kivonata) után regisztrálják 
ôket. Figyelem! Körmendrôl 
maximum 10 anyós jelentke-
zését van mód elfogadni! 

A belépôjegyek augusz-
tus 1. után vásárolhatók meg 
elôvételben a Tourinform 
irodában augusztus 6-ig. 
Ezt követôen jegy vásárlá-
sára csak a helyszínen lesz 
lehetôség. 

Részletes információ:
Körmendi Kulturális Központ 

(Körmend, Berzsenyi u. 11. 
Tel: 594-227, 06-30/533-92-42 
e-mail: cultcent@t-online.hu

Olvasótáborok általános iskolásoknak
Ahogy a korábbi években, úgy az idei nyáron is olvasótábort 

szervezett általános iskolás tanulók számára a Faludi Ferenc 
Könyvtár. A gyerek két egymást követô héten vehettek részt a 
tábor változatos programjain.

Az alsósok olvasótáborában volt író-olvasó találkozó Bosnyák 
Viktóriával, olvasótáborok találkozója Nádasdon, és egész napos 
kirándulás az Írott-kôhöz.

A felsô tagozatos jelentkezôk programja kisebb eltérésekkel 
az alsósok táborának tematikáját követte, csak mélyebb ismeret-
szerzésre volt lehetôségük. Ôk az ausztriai Doborjánnal ismer-
kedtek meg, valamint Mosonmagyaróvár és környékén jártak.

Mindkét tábort Mecsériné Doktor Rozália, a könyvtár vezetôje 
nyitotta meg, és mindkét olvasótábor címe ugyanaz a versidézet 
volt Ágai Ágnestôl: „A titkokat az ujjaimnak mondom el.” CsT
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Az önkormányzat igyekszik minden pá-
lyázati lehetôséget megragadni, hogy 
minél több fejlesztés valósulhasson 
meg Körmenden. 

A fôtér rekonstrukcióját folytatva 207 
millió forintot nyert a város a környezô 
utcák, kerékpárutak és a biztonságos 
közlekedést szolgáló körforgalom meg-
építéséhez, melyek kivitelezése gyorsan 

halad. A közmûvek kiváltása már javarészt 
megtörtént. Most fôként a térkôburkolást 
végzik a kivitelezô Záév Zrt. munkatársai. 
A lerakott kövezet a Szabadság tér burko-
latához hasonló lesz, így a kerékpárutakat a 
megszokott piros térkôvel rakják le. 

A munkálatok jó ütemben folynak, re-
mélhetô, hogy nyár végén már teljes út-
szélességben közlekedhetünk a megújult 
utcákon. 

Jól halad a körforgalom építése
Már a burkolóköveket rakják 

Körmendi 
Napok – 2011.
Ha augusztus, akkor Körmendi Na-
pok! Mindenki tudja, hogy ilyenkor 
programgazdag idôszak következik, 
a városközpont nyüzsgô forga-
taggá válik. Az ünnep hangulatát 
tovább fokozza a megújult fôtér, a 
találkozások színhelye, ünnepváró 
térzenével, sokrétû mulatsággal, a 
kastélyudvarból ide nyíló kapukkal. 

Augusztus 17-én, a nyitónapon a 
KAstélySzínház Társulat nagyszabású 
premier-elôadásával kezdôdnek az 
események. Shakespeare Rómeó és 
Júlia történetével klasszikus színházi él-
ményben lehet részünk. Másnap este az 
István a király címû rockoperát láthatjuk 
nem kisebb sztárokkal, mint Varga Mik-
lós és Kalapács József. Szent István vigíli-
ája bôvelkedik eseményekben, a csónak-
felvonulás elôtt térzene, lovasbemutató 
szórakoztatja az estére összegyûlôket, 
majd a hagyományos tûzijáték után 
több helyszínen, különbözô kínálattal 
várjuk az érdeklôdôket: a várudvaron 
a néptáncgála, a kastély oldalkertjében 
alkalmi huszártábor, míg a fôtéren ABBA-
Show, Retro Disco, éjfélkor pedig Dévé-
nyi Tibor élô kívánságmûsora következik. 

Huszadikán délután kezdôdnek az 
események a városközpontban. „Miénk itt 
a tér!” címmel a színpadon modern és a 
hagyományokat alternatívan megjelenítô 
táncosok, zenészek, zenekarok lépnek fel, 
nem mellôzve a helyi tehetségeket sem. 

A LÁTVÁNYos, és HANGulatos produk-
ciókat élvezôk kalandozhatnak az ÍZEK 
világába is, hiszen a fôtéren a Via Vino 
(Bor utca) tárja ki képzeletbeli kapuit, 
ahol nem csupán szomjat oltani lehet, ha-
nem grillezett ételeket, pogácsát, kürtôs 
kalácsot, egyéb csemegéket is kínálnak. 

A részletekrôl tájékozódjon a www.
kormend.hu oldalon, fi gyelje a híradáso-
kat, keresse plakátjainkat és programaján-
lónkat!   Körmendi Kulturális Központ

Tavaly augusztusban kezdôdött a „A 
Körmend vasútállomás utas-központú 
rekonstrukciójának II. üteme” címû 
projekt a támogatási szerzôdés aláírá-
sával, és idén augusztusra elkészül a 
megszépült vasútállomás.

A projekt a GYSEV és az önkormányzat 
további közös fejlesztései elképzeléseként 

jött létre, hogy a vasútállomás épületének 
további fejlesztését megvalósítsák. Az el-
képzeléseket az Európai Unió támogatásá-
val, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyu-
gat-dunántúli Operatív Program Kisléptékû, 
pontszerû kisvárosi fejlesztések c. felhívá-
sára beadott nyertes pályázat által jöhetett 

létre. A régióból összesen tizenkettô 
pályázatot adtak be a felhívásra, és az ön-
kormányzat NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0015 
jelû pályázatával 44.953.343,- Ft összegû 
támogatást nyert 4.994.816 Ft önerô mellett.

A projekt célja az intermodális közösségi 
közlekedési rendszer fejlesztése a Szom-
bathely-Szentgotthárd vonalon és térségé-
ben, a közösségi közlekedést használók 

arányának növe-
lése érdekében, 
a különbözô köz-
lekedési módok 
közötti átjárható-
ság, és a csatlako-
zási lehetôségek 
biztosítása, to-
vábbá a szolgál-
tatási színvonal 
emelése által.

A projekt kere-
tében elsôként 
a  c s a t l a k o z ó 
közmû vezetéket 
váltották ki. 2011 
tavaszán a keleti 

oldalon új peron és perontetô építésére 
került sor, amely az épület szimmetriáját 
biztosítva korábban megvolt. Megvalósult 
a teljes tetôszerkezet felújítása, a héja-
zatcsere, a perontetô alatti és a fôbejárat 
elôtti térkövezés és a köztéri bútorok 
elhelyezése.

Mindezzel egyidôben az állomás épüle-
tét üzemeltetô GYSEV Zrt. a III. fejlesztési 
ütemben vasúti pályaszerkezetet, a vas-
útállomás belsô funkcióinak megújítását 
(sokfunkciós kiszolgáló utas fogadó tér ré-
vén), és az utas váró esztétikai megújítását 
hajtja végre részben pályázati támogatással, 
részben pedig önerôbôl.

A kivitelezést a TAKÉP 2000 Kft végzi. 
Az építési tevékenységeket tervezetten 
2011. június 30-ig kellett befejezni, azon-
ban a tulajdonos és üzemtetô GYSEV Zrt 
egyéb beruházásai miatt az elektromos 
védôcsövek szerelése késôbb kezdôdött 
meg. A projekt megvalósításának határ-
ideje 2011. augusztus 17-e. 

Újabb értékkel gazdagodik a város 
Befejezéséhez közeledik a vasútállomás felújítása
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Néha egészen ritka pillanatokat, aján-
dékokat tartogat az emberek számára 
az élet. Néhány tíz év elteltével pedig 
rá is jön, hogy ezekért a rövidke, 
mú landó, soha meg nem ismétlôdô 
idôszakokért érdemes elviselni min-
den olyat, amelyet egyébként nem 
szívesen, nem jó szántunkból teszünk. 
Nos, június 17-én Menyhárt Jenô és ze-
nekara, az Európa Kiadó koncertezett a 
színház aulájában – ajándék este volt 
ez a magyar undergrund jegyében. 

A kastélyudvaron színpad áll magányosan. 
Aztán mire fordulok egyet, egy középkorú 
nô ül a szélén a remény halovány zöldjé-
ben, kislányosan himbálva lábait, vár vala-
kit. Egyik cigit szívja a másik után, szôttes 
válltáskájából nem sminkkészletet, hanem 
a dohányrudacskákat és az öngyújtóját 
halássza elô idôrôl idôre. Lassan szállingóz-
nak a népek. A kiszámíthatatlan idôjárású 

nyárelôn, végül az elôcsarnokba cuccol be 
a zenekar. Szombathelyiek jönnek sorban. 
Istenem, van akivel 20-30 éve nem talál-
koztunk! Egerszegrôl, Gotthárdról, Gyôrbôl, 
Budapestrôl jönnek, akad, aki haza Körmend-
re, mert most érdemes… Európa Kiadó. Köszi 
Hege! Elférünk az aulában, az ajtók tárva, a 
biztonságiaknak nincs dolguk, bent ötven 
fok.  A közönség inog, ringatózik, ugrál, – ki-
ki vérmérséklete szerint. Fogy az Unicum, a 
sör, a fröccs. Az ajtóban kívülrôl dohányzók. 
Mindenki mosolyog, örülünk egymásnak. A 
találkozásnak, a zenének. A gonosz démon 
bent fészkel az agyunkban. „Küldj egy jelet!” 
„Jó lesz nekünk!”. „Elmúlik”. „Rendôrlány”. 
„Ez a város”. „Megalázó durva szerelem”. 
„Romolj meg!”. „Mocskos idôk a sarokba búj-
va, mocskos idôk, kezdjük újra”. Jenô talpig 
feketében. Most is, mint mindig. Vajon mi 
változott ott az agyunkban a ’80-as évek eleje 
óta?  Jenô Amerikában van, mi itthon. Ráncok 
az arcokon. A színpadon és a közönség so-

raiban. Ôszülô 40-50 körüli népek. Kirscher 
Péter szólógitáros is teljesen ôsz. Varga Orsi 
viszont most is kislányosan törékeny. Másik 
János és Kis Laci, Jenôvel elôtérben. „Ha ô 
nem bánja, én nem bánom” állapot. Szere-
lembe menekülve. Megalázóba, durvába. 
A közönség követel néhány számot, Jenô 
cukkolja a népeket: „Az Európa Kiadó nem az 
a zenekar, akinek meg lehet mondani, hogy 
mit játsszon!”. Hangulatjelentés. „…Mindig 
csak bûntudat… lesz, ami lesz… valaki más 
mondja meg, hogy milyen a világ”. 

A kis nô, a zöldruhás, mellettem a pult-
nál. Régi barátom – akivel sokat lógtunk 
hajdanán –  bemutatja, mint élettársát. 

„Egyszer szörnyen, egyszer jól,
és ez így, ez így van jól.
Olyan jó ez a szenvedés,
olyan felemelô az egész,
olyan szörnyen érzem magam,
olyan szörnyen, szörnyen jól.”

Kéki 

Mocskos idôk
Körmenden az Európa Kiadó

„A szép Veróna tárul itt elénk,
 Hol két jeles család vetélkedett.
 Ôs gyûlölségük új csatákon ég,
 És polgár-vér szennyez polgárkezet.
 Vad vérükbôl egy baljós pár fakadt:
 Gonosz csillagzatok szülöttei.”
  /Shakespeare: Rómeó és Júlia 
         – Prológus/

A Körmendi Kastélyszínház Társula-
tának tagjai a forró nyárban Shakes-
peare: Rómeó és Júlia címû darabját 
próbálja a Batthyány-kastély 
színháztermében. Az idôtálló 
és örök érvényû mûvet a Gábor 
Miklós-díjas Szegezdi Róbert 
álmodta színpadra. A helyi civil 
szféra összefogásával megvalósu-
ló produkció a Körmendi Napok 
nyitónapjának estélyén 2011. 
augusztus 17-én, szerdán este 
19 órakor kerül a közönség elé. 
Szegezdi Róbert a KASZT-tal már 
több sikeres munkát jegyez: A 
Börtönkarriert, a Mûvészetet, és a 
Csizmás Kandúrt. Vele beszélget-
tünk a próbafolyamat kezdetén. 

– Az ilyen nagy méretû produkcióhoz 
mi minden szükségeltetik?

– Valóban ilyen nagyszabású elôadás még 
nem volt Körmenden. A társulatnak a helyi 
civilek segítenek. Azaz csak közösen, össze-
fogva lehetséges megvalósítani terveinket. 
Bevontuk a körmendi néptánc együttes 
Senior Csoportját Antall László vezetésével. 
Rengeteget segítenek vállalkozók a Laconto 
Kft., Vasi Secolo Kft., Kiss Gábor, Köbli József, 

Király Ferenc, Joó Tûzép, Cebe Zoltán… 
Molnár Csaba tanár úr vívóedzést tart, Sabáli 
László igazgató úr a zongorakíséretet alkotja 
meg. A produkcióban szerepet vállalt Ecsedi 
Erzsébet, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház többszörösen díjazott színmûvésznôje, a 
körmendi születésû és a KASZT-tal már eddig 
is sokat dolgozó Mihály Péter, de vendégszí-
nész lesz Balázs László és Nagy Péter János is. 
A jelmezeket a klasszikus felfogásban készülô 

elôadáshoz a nyíregyházi és a zalaegerszegi 
színház biztosítja számunkra. A jelmezek 
színészekre szabásában segít Fanni lányom 
(ô divattervezô hallgató) és Horváthné Csonka 
Teréz, aki már egy ideje varrja a ruhákat, a 
díszlettextileket a KASZT-nak.

– Shakespeare mûvei a színészet alfája 
és omegája…

– A közönségcsalogató vígjátékok, il-
letve kortárs darabok bemutatása mellett 

idônként kötelezônek tartom a klasszikusok 
felé való fordulást, a tradicionális színházi 
eszközök elsajátítását, a nehéznek gondolt 
verses szövegek tolmácsolását, – ezzel 
fejlesztve a színjátékosok színpadi készsé-
geit. A társulat összetétele és a szerepek 
kioszthatósága miatt döntöttem Shakes-
peare Rómeó és Júliája mellett, amely örök 
érvényû társadalmi és emberi kérdéseket 
feszeget. Örvendetesnek tartom, hogy a 

város kulturális életének vezetése a 
már hagyományos Körmendi Napok 
rendezvény sorozat nyitóestjébe 
választotta be a KASZT következô be-
mutatóját. Erre az alkalomra igyek-
szünk több közéleti, színházi, azaz 
szakmai díszvendéget meghívni. 
Tárgyalást folytatunk Bereményi Gé-
zával, Cserhalmi Györggyel, Dörner 
Györggyel, Szarvas Józseffel, Pápai 
Erikával, Jordán Tamással. Képesnek, 
alkalmasnak tartom a társulatot a 
segítôkkel, egy nívós elôadás lét-
rehozására. Nagy öröm, hogy Júlia 
szerepére sikerült visszacsábítani, 
néhány év kihagyás után Kovács Nó-

rát. A Rómeó és Júlia kötelezô olvasmány, 
a világirodalom és a színmûvészet egyik 
gyöngyszeme. Mi a Ruszt-féle, Mészöly 
Dezsô fordította változatot adjuk elô. Úgy 
vélem, hathatós városi segítséggel sok 
gyönyörû elôadás születhet itt a Körmendi 
Kastélyszínházban. 

Szeretettel várjuk tehát a közönségün-
ket augusztus 17-én, szerdán, 19 órá-
ra a színházterembe.    KIG

Összefogás a KASZT Shakespeare bemutatójához
„Ilyen nagyszabású elôadás még nem volt Körmenden” 
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Hol vannak már a régi, szép idôk, ami-
kor a lecsónak valót július közepén 
fi llérekért vettük, a dinnyét víz helyett 
szereztük be, és kovászolódó uborkás-
üvegek virítottak még a legpipecebb 
erkélyeken is? Lássuk be, az üzem-
anyagáraknak köszönhetôen a több száz 
km-t utaztatott zöldségek, gyümölcsök 
ára egy kereskedônél indokoltan 
magasabb, mint a szomszéd falu 
kiskertjében leszedett terményé.

 
Piacra járó háziasszonyként a helyi 

termékek piacáról beszélgetve az én elsô 
reakcióm is az volt, hogy ugyan már, nem 
találta fel senki a spanyolviaszt ezzel, 
hiszen Körmenden éppúgy, ahogy a leg-
több városban megvan az „asszonypiac”! 
Nem-nem, természetesen nem asszonyt 
adnak-vesznek, mielôtt bárki reménykedni 
kezdene, vagy épp megijedne! Körmen-
den például szombat reggelente kész kis 
családi program a Piac tér felé venni az irányt. A 
környékbeli településekrôl szépen kötött, kerti 
virágcsokroktól a frissen termett zöldbabig, 
illatos barackig mindenfélét hoznak a gazdák, 
jókat lehet beszélgetni velük, az egésznek 
nagyon kellemes a hangulata. A klasszikus 
értelemben vett termelôi piaccal szemben 
Körmenden kicsit illúzió-romboló, hogy a 
boltosok, kereskedôk is ugyanott vannak a 
maguk nagykereskedelembôl beszerzett áru-
készletével, de a vásárlók ezt már megszokták. 

Legutóbb Hévízrôl, Szombathelyrôl, 
Velembôl jött a hír, hogy termelôi piacot 
nyitottak, a káptalantóti piac pedig lassan 
már legendává válik. A gazdasági, jogi 
környezet jelenleg még – fi noman szólva – 
nem kielégítô, így aztán a termelôi vásárok 
nagytöbbsége féllegális, ugyanakkor a Vidék-
fejlesztési Minisztérium rendkívül nyitott, kom-

munikál a különbözô szakmai szervezetekkel, 
sôt kezdeményezôként is fellépett már több 
esetben. A Szövetség az Élô Tiszáért Egyesület 
(SZÖVET) munkatársai élen járnak ebben a 
harcban, a termelôk meg… Addig is harcolnak 
a létjogosultságért, kitéve magukat súlyos 
pénzbüntetéseknek. Tény, hogy a jelenlegi 
szabályozásnak eleget tenni óriási anyagi erôt 

igényel. Az is tény, hogy egy termelôi piac ezt 
nem tudja kitermelni. Azt sem vitatja senki, 
hogy a mûködtetés költségeit eleve azoknak 
kell viselnie, akik haszonélvezôi a piacnak, 
vagyis az árusoknak. Hogy hol a megoldás? 30-
40 éve még tudtuk, talán valakinek eszébe jut!

Körmend nagyon jó helyi sajátosságokkal 
rendelkezik, talán annak idején már a római-
ak is ezért használták az akkori kereskedelmi 
útvonal egyik állomásaként. Közel az Ôrség, 
a Vasi Hegyhát, de ha csak a statisztikai kis-
térséget nézzük, akkor is 24 falu központja 
a város oktatásilag, egészségügyileg, gaz-
daságilag, és még sorolhatnánk. Talán nem 
is él Körmenden olyan ember, 
aki nem ismer méhészt, vagy 
valakit, aki házi mézet tud „sze-
rezni”, ne tudná, hol lehet házi 
tejet vásárolni, akár automatá-

ból. „Jé, olyan ízû a bolti paradicsom, mintha 
házi lenne!” Ismerôs a felkiáltás, ugye? Azt 
hiszem, azt a kérdést, hogy volna-e egy ilyen 
piacra kereslet, felesleges is feltennünk…

Persze nagyon szûklátókörû lenne az 
a feltevés, hogy csakis a mezôgazdasági 
termelésbôl származó terményt tekintjük he-
lyi terméknek, s hozzá esetleg a feldolgozott 

élelmiszert, mint a házi sajt, a lekvárok, 
befôttek, vagy épp a fi nom, magyar lecsó, 
aminek ezer íze lehet! Helyi termék a 
kézmûvesek portékája éppúgy, ahogy az 
ügyes háziasszonyok hímzése, vagy épp 
a jófajta házi pálinka, és a felsorolást a 
végtelenségig folytathatnánk. Az indirekt 
módon, vagyis kereskedôn keresztül 
történô értékesítés az elmúlt évtizedek-
ben is mûködött, de a direkt értékesí-
téshez, vagyis ahhoz, hogy a portánkon, 
vagy piacon adjuk el azt, amire a saját kis 
éléskamránkban, háztartásunkban nincs 
szükség, szemérmesek lettünk, s ebben 

közrejátszott az a túlszabályozottság is, amit 
a különbözô hivatalok ránk kényszerítettek. 
Pedig a legemberibb interakciók egyike az, 
hogy adunk valamit a másiknak, amiben ô 
hiányt szenved, nekünk pedig többletünk 
van, s ezért cserébe ad valamit, amire pedig 
nekünk van szükségünk!

Kedves Körmendiek! Mit szólnátok hoz-
zá, ha próbaképpen, csak úgy, a magunk 
gyönyörûségére összehoznánk egy termelôi 
piacot? Jómagam iszonyatos mennyiségû 
meggy dzsemet raktam el, a mama gyanú-
san nagyméretû lábasban állt neki a barack 
befôzésének… Ti is hoztok valamit?  V.É.

Szaporodnak az országban a gazdapiacok
A helyi termék védelmében, mert olcsóbb és egészségesebb

A fi nom étel becsületéhez

Kedves Hölgyeim! 
Ti tudjátok, hogy amióta Világ a világ, mi intézzük az ügyeket a férfi ember 
gondtalan mindennapjai érdekében. Mi hozzuk a világra a gyermekeket, mi 
neveljük ôket, mi látjuk el felnövekvô gyermekeinket testi és lelki táplálékkal, 
arra az útra, amelyet nekik kell maguknak bejárniuk majd.
Az elmúlt majd’ 70 évben nem fi gyeltünk eléggé oda, olyan is lett a Világ, amilyen:

» férfi embereinknek nincs önbecsülése 
» gyermekeinknek nincs jövôképe 
» nincs szépen terített asztal 
» nincs fi nom étel rajta 

Rendet kell teremtenünk a Világban, hogy visszaadjuk
» a férfi ember önbecsülését
» gyerekeink jövôjét
» a szépen terített asztal örömét
» a fi nom étel becsületét
» a tiszta szavak értékét

Harmathy Ildikó
az elsô – káptalantóti – gazdapiac létrehozója, volt rákkutató

(forrás: liliomkert.lapunk.hu)
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Középiskolai 
digitális táblák
Vizualitás, kreativitás a tanításban

Számos oktatási intézményhez 
ha sonlóan gyarapodott a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium és a Rázsó Imre 
Szakközépiskola és Szakiskola in-
formatikai eszközparkja. Interaktív 
táblákat és hozzá tartozó projektoro-
kat szereltek fel a fenntartó megyei 
önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetôen. A 21. századi mo-
dern berendezés tulajdonképpen 
egy falra vetített számítógép moni-
torként – a hagyományos táblát és 
krétát felváltva – új lehetôségekkel 
forradalmasíthatja a tanórai munkát. 

A két körmendi középiskola is ré-
szesült abból a közel 45 millió forintos 
támogatásból, melyet a TIOP (Társadalmi 
Infrastuktúra Operatív Program) kereté-
ben az iskoláknak szóló, a pedagógiai, 
módszertani megújulást támogató infor-
matikai infrastruktúra fejlesztése címû 
pályázaton a Vas Megyei Önkormányzat 
által fenntartott oktatási intézmények 
nyertek. A gimnáziumban hat, a szak-
középiskolában két tanterembe került 
interaktív tábla, projektor és tanári lap-
top. A Rázsó az SNI-s (sajátos nevelési 
igényû) gyerekek fejlesztéséhez szüksé-
ges készlettel is gazdagodott.

A tanárok továbbképzéseken vettek 
részt, legutóbb június 27-én a Rázsó Imre 
Szakközépiskolában Gyurkó Gábor, a 
zalaegerszegi Eötvös József Általános Is-
kola matematika-fi zika-számítástechnika 
szakos tanára mutatta be, hogy az inter-
aktív táblát miképpen lehet használni a 
pedagógiai gyakorlatban. Zenét hallgatni, 
fi lmet nézni, fi zikai kísérleteket model-
lezni egyaránt lehet vele. Csodálatos 
geometriai szerkesztések végezhetôk 
csupán néhány klikkeléssel az óriás 
vonalzót és táblakörzôt elfelejtve. Az irá-
nyítható méretû refl ektorfénytôl kezdve 
a szövegkiemelôn át a képernyôfelvevôig 
sok látványos „trükk” kötheti le a diákok 
fi gyelmét. Ráadásul a tanár az órán ké-
szült vázlatot, magyarázó jegyzeteket 
és táblaképeket az osztály közös e-mail 
címére elküldheti, így már a hiányzás sem 
lehet gátja az otthoni tanulásnak. 

Az informatikai robbanás eredmé-
nyeként a fi atalabb generáció tagjai, 
a „digitális bennszülöttek” így olyan 
formában, azon a „nyelven” kerülhetnek 
kapcsolatba az új ismeretekkel, ami 
igazán a sajátjuk; míg szüleik, nagy-
szüleik és tanáraik maximum „digitális 
bevándorlók” lehetnek az interaktív 
tanítás-tanulás közös „játékában”. 

Takács Marietta

Idén is megrendezte hagyományos „kis-
inas” táborát 7. osztályt végzett tanulók 
számára a Rázsó Imre Szakközépiskola 
és Szakiskola. A tábor célja, hogy a kö-
zépiskolában 
oktatott szak-
mák, az iskola 
és a di ákélet 
bemutatásá -
val segítséget 
nyújtson a pá-
lyaválasztás-
hoz, kedvet csi-
náljon bizonyos 
szakmákhoz.

A június 20-21. között szervezett díjtalan 
táborban a Körmendrôl és kistérségébôl 
érkezett általános iskolások két turnusban 
ismerkedtek a kereskedelmi és marketing, va-
lamint a gépészet és faipar szakmacsoporttal, 

hiszen élelmiszer és vegyi áru eladó, kereske-
delmi ügyintézô, valamint asztalos, kárpitos, 
mezôgazdasági gépész és autószerelô szak-
képesítés egyaránt szerepel az intézmény kép-

zési kínálatában.
A d iákok a 

délelôtti és dél-
utáni programok 
során egyebek 
mel le t t  meg-
ismerkedtek a 
pénztárgép keze-
lésével és az ad-
minisztrációs fel-
adatokkal, illetve 
a mezôgazdasági 

erô- és munkagépek fajtáival, kezelésükkel. 
Üzemlátogatást tettek a helyi kenyérgyárba, 
valamint a szombathelyi METRO áruházba 
és a LUK fémipari gyárába, de párnavarrás-
ra és kólaháborúra is jutott idô.  t m 

Kisinas tábor a Rázsóban
Ismerkedés az iskolával és a szakmákkal

Szép eredményt ért el a közelmúltban 
a XXX. Jubileumi Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK) Biológia 
Szekciójában a körmendi származású 
Cebe Gábor, hiszen mikrobiológiából 
megszerezte az elsô helyezést. 

Cebe Gábor Körmenden született, a Köl-
csey Utcai Általános Iskola elvégzése után 
tanulmányait Szombathelyen, a Kanizsai Do-
rottya Gimnáziumban folytatta, majd a buda-
pesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem (ELTE) 
Természettudományi Kara következett, ahol 
tavaly diplomázott. A 25 éves mikrobiológus 
jelenleg az ELTE Mikrobiológiai Tanszékének 
segédmunkatársa. Az egyetemén két évvel 
ezelôtt volt egy intézményi tudományos 
diákköri konferencia, melyen az a dolgo-
zata sikeresen szerepelt, amellyel az idén 
tavasszal elsô lett a XXX. Jubileumi Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 
Biológia Szekciójában a mikrobiológusok 
között. „Az MDA módszer alkalmazása TCE 
szennyezett talajvizek mikrobaközösségé-
nek vizsgálatában” címû pályamunkáját 
nem módosíthatta, legfeljebb új következ-
tetésekkel egészíthette ki. Egy A1-es méretû 
poszteren kellett a kutatási eredményeit 
bemutatni, majd szóban elemezte ezeket. 

Kutatása azzal foglalkozott, hogy a 
triklóretilénnel (TCE) szennyezett talajban 
miképp bontják le ezt a vegyületet a különféle 
mikrobaközösségek. Ez egy nagyon veszélyes 
szennyezôanyag, bár eleinte altatógázként 
is használták, majd rájöttek, hogy májká-
rosító és karciogén hatása van, ha akkora 
koncentrációba kerül a levegôbe. Ezután a 
hûtôgépgyártásban alkalmazták, viszont mára 

ezt a felhasználását is megszüntették, de eze-
ken a területeken nagy koncentrációban van 
jelen a talajban. Nem oldódik a talajvízben, 
és mivel nehezebb a víznél, leül a talajvízzá-
ró-réteg tetejére, és hiába szívják le a vizet a 
tetejérôl, a TCE ott marad. 

Szerencsére vannak olyan mikrobák, 
melyek képesek a lebontására, velük a 
leghatékonyabb a megsemmisítése. Amit 
Gábor vizsgált, az valójában több tudomány-
területet átfogó probléma, hidrogeológiai, 
mikrobiológiai, szerves és szervetlen kémiai, 
biofi zikai részei is vannak, és a megoldásához 
szükséges vizsgálatok is sokfélék. Az MDA 
módszer neve egy angol betûszó rövidítése, 
ami azt jelenti, hogy „többszörös kiszorításos 
sokszorosítás”, és azért jó, mert nagyon kis 
mintákon is kimutat olyan genomokat, me-
lyeket máshogy nem tudnának azonosítani. A 
világon élô baktériumtörzsek 90%-a még nem 
tenyészthetô, az extrém kicsi méretek miatt 
alig vizsgálhatóak. Az OTDK-n ismertetett 
kutatásairól most ír angol nyelvû publikációt 
egy mikrobiológiai tudományos szaklapba, 
és tanulmánya ugyanannak a mintának két 
eltérô módon történô vizsgálatát is ismerteti. 

A fi atal kutató Budapesten él, havonta egy 
hétvégén jön csak haza. Életét egyelôre a 
fôvárosban képzeli el, munkahelye és baráti 
kapcsolatai is odakötik. Gyermekkora óta érdek-
li a terrarisztika, lakásában hét terráriuma van, 
ezek „lakói” között van madárpók, gabonasikló, 
ázsiai óriás skorpió és kaledóniai vitorlás gekkó. 
Még soha egy sem szökött meg, de ha valame-
lyiknek sikerülne is, semmi bajt sem csinálna, 
mivel ezek az állatok ilyen helyzetben teljesen 
visszahúzódnak egy rejtekhelyre és ott elpusz-
tulnak, ember többé nem látja ôket.  CsT

Országos elsô mikrobiológiából
Körmendi a gyôztes
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Esztergomban 
küzdöttek
Újabb dinamicás sikerek

Nagy volt a tét a júniusi kick-box 
utánpótlás országos bajnokságon, 
hiszen e napon Esztergomban 
nemcsak érmeket lehetett gyûjteni, 
hanem a válogatottba kerülés, az 
ôszi olaszországi junior és kadett 
Európa-bajnoki szereplés volt a tét. 

A Castrum Sec-Dinamica SE Kör-
mend versenyzôi ismét sikeresen 
szerepeltek az utánpótlás országos 
bajnokságon, ahol a hazai klubok ösz-
szesen 232 versenyzôvel képviseltették 
magukat. A Castrum Sec-Dinamica SE 
Körmend három versenyzôje a semi-
contact szabályrendszerben indult. A 
-57 kg-os súlycsoportban Bartók Zsolt 
a harmadik helyen végzett, a -69 kg-os 
súlycsoportban Landherr Péter má-
sodik lett. A +94 kg súlycsoportjában 
Dienes Balázs ugyancsak a második 
helyen zárt, ami viszont azt jelenti, 
hogy szeptemberben a magyar váloga-
tott tagjaként indulhat az olaszországi 
Lignanoban megrendezendô junior 
és kadett Európa-bajnokságon. Light-
contact szabályrendszerben az egyetlen 
dinamicás az elején kiesett.     CsT 

Közlemény
Tiszta lap a játékosok felé

A MJUS – Fortress Körmend ve ze-
tô sége minden adósságát rendezte 
egykori, és jelenleg is szerzôdéssel 
rendelkezô játékosa felé.

Körmenden nagyon régen nem 
telt úgy a nyár, és nem kezdôdhetett 
úgy az új szezon, ahogy az idén. 
Ezúttal végre úgy vághat neki a 
csapat a pontvadászatnak, hogy a 
játékosok és ügynökeik felé sem-
milyen tartozása nincs a klubnak. 
Az elmúlt idôszakban minden hát-
ralékunkat rendeztük a sportolók 
és az edzôk felé.

Ezzel párhuzamosan a játékos-
keret is idôben összeállt. Csupán 
egyetlen idegenlégiós hely kiadó 
még a csapatnál, amelyre még ke-
ressük a megfelelô játékost.

Mindezzel együtt adott a hely-
zet ahhoz, hogy csapatunk már a 
felkészülés idôszakában is csak a 
kosárlabdával foglalkozhasson.

Körmend, 2011. 07. 18.

Szabó-Forrai Zsolt 
tulajdonos 

Zsebe Ferenc
 ügyvezetô

Vízre magyar!
Kajak-kenu futam hatodszor 

Nyár, víz, vízpart, Rába-folyó, Kör-
mend: jelen esetben összetartozó 
szavak. Mégpedig azért, mert idén 
is lesz Körmenden kajak-kenu fu-
tam július 23-án, szombaton. 

A fôszervezôt, Varga Gábor Istvánt 
kérdeztük a versenyrôl: – Újdonság, hogy 
az AlteRába keretén belül kerül megren-
dezésre a sportesemény. A vízi sportok 
kedvelôinek próbálunk kedvezni, s örömmel 
mondhatom, hogy Körmend város hivatalos 
sportrendezvénye lett az idei, immár a 6. 
Csákány-Körmend kajak-kenu futam. Hírne-
ves sportolók is jelezték részvételüket. A 16 
km-es versenyre kenu (c ) 1, 2, 3, 4, kajak 
(K) 1, 2 vegyes kenu 2, 3,4 kategóriákban 
lehet nevezni. Csakúgy, mint a szeptemberi 
Rába-maratonon, itt is felbukkannak távo-
labbról érkezôk: Magyarországról illetve 
külföldrôl régi és új hajósok. 

A július 23-i verseny rajtja délelôtt 9 
és 11 óra között lesz. A díjakról is essen 
szó: egyedi faevezôket, hétvégi utazást, 
termálfürdôzést és egyéb értékes nyere-
ményeket vihetnek haza az eredményes 
versenyzôk. Az sem akadály, ha valakinek 
nincs sporteszköze, hiszen lehetôség 
nyílik elôre foglalni. A verseny és a díjki-
osztó után pedig egy jót bulizunk! Kéki

A világért sem akarnám „eldicsérni” a 
helyzetet, de valljuk be, nyár elején-kö-
zepén még sokszor fogalmunk sem volt 
a valós igazolásokról a kosárcsapatnál. 
Noha az alapozás augusztus 
20-a után kezdôdik, már a 
2011/12-es szezon játékosál-
lománya egy poszt kivételével 
kialakult. Ezen belül örömteli, 
hogy Németh István, Rashad 
Bell, Ruják András is marad, és 
Darian Townest sikerült Sopron-
ból a Rába-partra szerzôdtetni. 

A távozók: Boldizsár Ferenc 
és Hegedûs Gergely kiegészítô 
játékosok voltak, ôket nem ma-
rasztalta a szakmai stáb, s a régi 
körmendi Trummer Rudolfot se. 
A 14 szezont a piros-feketéknél 
lehúzó 33 éves bedobót meglep-
te a döntés, de a fi atalítás mellett 
tört lándzsát a vezetôség. 

Maradók és érkezôk: a 22 éves Sonyák 
Béla maradt (2-3-as posztra). A 18 éves, 
207 cm magas Csapai Péter két szezonra 
írt alá, a MAFC-ban nevelkedett és az 
elmúlt fél évben egy spanyol akadémián 

csiszolta tudását (3-4-es poszt). A 24 éves, 
210 cm magas Cseh György Kecskemétrôl 
érkezik, atletikus, mozgékony játékos, 
nálunk is a 4-es poszt várományosa. Óriási 

fegyvertény, hogy Rashad Bell az új sze-
zonban is itt játszik. A kiváló mutatókkal 
és hozzáállással rendelkezô játékossal 
maximálisan elégedett volt a szakmai stáb 
és a közönség is az elmúlt bajnokságban. 
Az új légiós Darian Townes tavaly még a 

Sopronban volt center, 27 éves 208 cm 
magas, hasonló eredményekkel büszkél-
kedhet, mint Bell. 26 meccsen átlagban 33 
percet játszott, ez alatt 19,5 pontot termelt, 

11,2-es lepattanózásával pe-
dig a hazai mezôny fölé nôtt. 
A csapatépítés során újabb 
sikerrôl is beszámolhatunk: 
Németh Isti az új szezonban 
is a MJUS-Fortress irányítója 
lesz! Az ô játékintelligenciája, 
helyzetfelismerô képessége 
és remélhetôleg ponterôssége 
nagyot lendíthet játékunk ered-
ményességén. A szerb Dejan 
Mladenovic honosítása a tervek 
szerint az idényre rendben lesz. 

A keret tehát eddig így néz 
ki: Németh István, Fodor Ger-
gely, Ferencz Csaba, Sömenek 
Martin, Ruják András, Dávid Ger-
gely, Cseh György, Sonyák Béla, 

Csapai Péter, Dejan Mladenovic, Rashad 
Bell, Darian Townes. Már csak egy légiós 
hely kiadó… Sabáli Balázs vezetôedzô 
szerint jól alakul a csapatépítés. Ha a 
felkészülés is sikerül, egész jó csapatunk 
lesz. Hajrá Körmend!   Kéki

Alakul a csapat
Nagyszerû igazolások a kosarasoknál
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Könyv Szíriáról
Dr. Gyürki László pápai prelátus július 10-én, vasárnap este mu-
tatta be újabb könyvét – Zarándoklat Szíriába a kereszténység 
bölcsõjéhez – a plébánia közösségi házában. A KÉSZ szervezésben 
létrejött könyvbemutatón dr. Török Csaba professzor beszélt arról, 
hogy mi a jelentôsége Szíriának a kereszténység szempontjából.

Dr. Gyürki László 35 éve keresi fel a Szent Pállal 
kapcsolatos helyeket, de csak a „nyolcadik próbál-
kozásra” sikerült eljutnia Damaszkuszba. Ezen útja 
során azonban nemcsak a Szent Pállal kapcsolatos 
helyeket találta meg, hanem megtapasztalta, 
hogy a civilizáció bölcsôjénél és a kereszténység 
kezdetének ôsi helyein jár. A legrégibb civilizáció 
innen veszi kezdetét. Megszerette Szíriát, tanul-
mányozta a vele kapcsolatos irodalmat, és így 
született meg egy érdekes ismertetés, elsôsorban 
a kereszténység bölcsôjérôl. 

A könyv nemcsak a Szent Pállal kapcsolatos 
helyeket, szentélyeket mutatja be, hanem a föld alól elôkerült ôsi kul-
túrákat – Ugarit, Mari, Ebla, Dura Europosz – is, továbbá a bizánci kor 
értékes maradványait, a hatalmas keresztes várakat – Margat, Krak des 
Chevaliers, Szaladin várát –, továbbá a sokszínû keresztény közösségek 
életét is. A szíriai remeték közül kiemelkedik az un. Oszlopos Szent Si-
meon alakja, aki 42 évet töltött egy oszlop tetején. Halála után hatalmas 
templomot építettek erre a helyre. Ugyancsak hatalmas templomok 
épültek a vértanúk tiszteletére is. A képek segítségével feltárul elôttünk 
Szíria fejlôdô városaival, mai életével, szebbnél-szebb mecsetjeivel.

Napjaink szomorú eseményei sajnos megközelíthetetlenné tették 
Szíriát. Ezért is érdekes lehet Gyürki László könyve, amelynek lapjait 
olvasgatva sétálhatunk Damaszkuszban az Egyenes utcán, betérhetünk 
az Omajjad mecsetbe Keresztelô Szent János mauzóleumához, és 
találkozhatunk a sokszínû szíriai keresztény közösségekkel. 

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

Körmendi Híradó városi újság

Rendezvények
júl. 29. 19 h Körmend – Felsôberki

Felsôberki Üstökös –nevezés július 22-ig 
06 30/530 8255,  anikohavas@t-online.hu

júl. 30.

 8 h 
10 h 
13 h

Körmend – Felsôberki
Felsôberki Falunap
Lábtenisz bajnokság
Arany Fakanál fôzôverseny kezdete
Kispályás labdarúgó bajnokság

aug. 7. Körmend – Alsóberki
Alsóberki Romanap

aug. 12. 17 h Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
3F-K fotóklub, Körmend – Elsô gombostûs kiállítás 
Megnyitja: Fekete Tamás, a klub egyik vezetôje

aug. 13. 9 h Batthyány-kastély - udvar 
7. Országos Anyósfesztivál
Vetélkedôk, bemutatók, koncertek, vásározók…
Sztárvendégek: Dávid Roland musicalenekes, 
Gyémánt Valentin, Németh „Unicum” Lacika, Rajner 
Tibor, Johnny, APOSTOL együttes, SZEGEDI ERIKA 
FÔBOSZORKÁNY
Jegyek elôvételben kaphatók a színház 
elôcsarnokában augusztus 1-tôl.

aug. 17-20. KÖRMENDI NAPOK 2011.

17. 20 h Batthyány-kastély
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Körmendi Kastélyszínház Társulat bemutatója

18. 20 h Szörényi – Bródy: István, a király 
Rockopera – Mandala Dalszínház
Belépôjegy elôvételben 2.700,-Ft, a helyszínen: 
3.200,-Ft

19. 20 h Rába-part
Szent István napi ünnepség, 
csónakfelvonulás, tûzijáték
Ünnepi beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár

Kb. 22 h Batthyány-kastély 
Nemzetközi Néptáncgála

Kb. 22 h Fôtér
ABBA-Show

22.45 h Retro Johnny disco

24 h Élô kívánságmûsor DÉVÉNYI TIBORRAL

20. 18 h-tól Fôtér
„Miénk itt a tér!” – izgalmas, fordulatos, 
„nehagyjaki, szörprájz buli” (részletek a plakátokon, 
híradásokban és a www.kormend.hu oldalon)

aug. 19-20. a Fôtéren Via Vino (Bor utca) várja az érdeklôdôket, 
vendégeket, a bor szerelmeseit

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

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
• Körmenden 1+2 félszobás 64 m2-es lakás eladó. Érd. 06/30/259-3854.
• Eladó Körmenden csendes utcában, közel a belvároshoz egy 470 m2 

rendezett telken 2006-ban felújított 160 m2 téglaépítésû, összkomfortos, 
vegyes tüzeléses családi ház, melyben jelenleg két különálló lakás van 
kialakítva. A házhoz tartozik még egy 60 m2-es garázs is. Irányár:15,5 
M Ft. Érd.: 06-70-398-1740. 

Kreatív drámatábor évrôl-évre
Varga Ritát elsôsorban a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
óvónôjeként és a Bóbita bábcsoport vezetôjeként ismerhetik 
Körmenden. De drámatábort is szívesen vezet nyaranta.

Rita idén tavasztól a KASZT rendezôasszisztenseként is tevékeny-
kedik, sôt az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában öt évig tartott 
drámapedagógia foglalkozást. Csoportjával aztán nyaranta, néhány 
napra összejönnek a Rába-parton, s a drámatáborban a színjátszás, a 
kézmûvesség, a szeretet dominál. Köszönhetôen az önkormányzati 
támogatásnak, idén is így volt. A lelkes óvó néni így foglalta össze a 
kedves nyári emlékeket.

– Reggel 9-tôl délután fél 5-ig voltunk együtt a „gyermekeimmel”. 
Alapvetôen csapatépítô, együttmûködô, kapcsolatteremtô, kommuni-
kációs tréningeket végeztünk, – játékosan. A helyzetgyakorlatok során 
az érzékszervekre is fókuszáltunk, például a látásra, hallásra, bôr- és hô 
érzékelésre, ízekre. Elemeztük Spiró György „Spah” címû komédiáját. 
Eljátszottunk a gondolattal, hogy vajon ki mihez kezdene az akkor 
éppen aktuális 605.342.000 Ft-os lottó fônyereménnyel? Oldásképpen, 
pihentetôként „belekóstoltunk” a kézmûvesség rejtelmeibe: készí-
tettünk saját ötlet alapján batikolt pólót, karláncot egyedi készítésû 
fagyöngybôl, grafi tit terveztünk, monogramos nyakéket bôrszíjra, s 
üvegképeket alkottunk. Fontosnak tartottam az egyéni tervezést és meg-
valósítást, amit aztán közösen, ôszintén megbeszéltünk. Nem maradt 
el a zene sem, hiszen a tûz körül ôsi rigmusokat kántáltunk, kórusban 
és kánonban, dobkísérettel. Tábori dalunk a Hooligans „Szabadon élni” 
címû száma volt, ezt írtuk át tábori dallá,  Ferencz Nóra gitáron kísérte a 
közös éneket. A tábor zárónapjának reggelén a fôtéren is elénekeltük e 
nótát. A 11 hetedik osztályos tanuló a tervek szerint az ôsszel a Körmendi 
Kastélyszínház Társulat ifjúsági tagozatában folytatja színjátszó képessé-
gei fejlesztését. A gyerekek óhaja pedig az volt, hogy jövôre nemcsak 
napközis, hanem bentlakásos táborként mûködjön a drámatábor. 


