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Trend Eco háztartási papírtörlő

Csak Körmenden olcsóbb mint „bárhol”

2 tekercses, 2 rétegű (49,50 Ft/1 tekercs)

99  
Ft/csomag

Körmend, Vida J. u. 8.

Vianni a gyermekek gyógyulásáért!  
Támogassa Ön is...
Bohócszínház Alapítvány
Adószám: 18153505-1-42
Köszönjük a támogatást!
www.bohocdoktorok.hu

A kórházi gyermekprogramok segítik a gyógyulás folyamatát.

Átadták az új autóbusz-állomást

A körmendi kórház nem zár be

Teljes az AlteRába fellépõlistája

Ismét sikeres projektet zárt a könyvtár

Változások a kosárcsapatnál
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Február 15-én nagy érdeklôdés mellett 
adták át a GYSEV, a Vasi Volán és Kör-
mend önkormányzatának összefogásával 
létrejött új, 137 millió forintos beruházást: 
a közvetlenül a vasút mellett megépített, 
modern autóbusz-állomást. A körmendi 
beruházás példaértékû azért is, mert 
a két közlekedési vállalat a 
magasabb szintû szolgáltatás 
biztosítása és az utasok visz-
szanyerése érdekében képes 
volt szorosan együttmûködni.

A körmendi vasútállomás mel-
letti autóbusz-állomás építése 
a hozzátartozó vízelvezetési és 
közvilágítási rendszerek kiala-
kításával együtt egy félmilliárd 
forintos beruházás részeként 
– negyedik elemeként – készült 
egy uniós támogatás elnyerésé-
vel. A létesítményt, mint elsô Vas 
megyei intermodális csomópontot 
adták át, így megyei politikusok 
érdeklôdésére is számot tartott. 

A GYSEV Zrt. és a Vasi Volán 
Zrt. konzorciumi megállapo-
dást kötve nyerte el 2010-ben 
azt az 520 millió forintos uniós támoga-
tást, melyrôl Körmend város vezetésével 
egyeztetve úgy döntött, hogy a pályázat 
elemeként intermodális pályaudvart alakít 
ki, melynek része az új autóbusz-állomás. 

A több mint 137 millió forintos körmendi 
beruházást – melybôl 105 millió forint európai 
uniós támogatás – a GYSEV Zrt. bonyolította le 
a Vasi Volán Zrt.-vel szoros együttmûködésben. 
A kivitelezési munkákat a Magyar Aszfalt Kft. 

végezte. A projekt támogatáson kívüli önré-
szét a GYSEV Zrt. vállalta magára. 

Az új létesítmény nagyrészt a GYSEV Zrt. sa-
ját területén, a volt raktárépület és rakodó he-
lyén, összesen 4250 négyzetméteren valósult 
meg. Példaértékû, hogy egy közlekedési cég 
a maga területére beengedett egy másik, ha-

sonló profilú céget a jobb szolgáltatás biztosí-
tása érdekében. Így közvetlen a vasútállomás 
mellett épülhetett meg a 10 autóbuszállás és 
13 fedett esôbeálló, mely jelentôsen nôveli 
az autóbusz-állomás kapacitását. 

Az uniós projekten túl, a GYSEV saját, 23 
millió forintos beruházásában egy 113 négy-
zetméter alapterületû üzemi épületet is lé-
tesített a Vasi Volán dolgozói részére, ame-
lyet a mûemlék jellegû raktárépület fenn-

maradó részébôl alakítottak ki. Ez nemcsak 
a buszvezetôk és forgalmi szolgálattevôk 
számára szolgál pihenôhelyül, de a Volán 
bérleteit is itt lehet árusítani kulturált körül-
mények között. 

A beruházás fontosságát mutatja, hogy 
a körmendi autóbusz-állomáson az elmúlt 

idôszakban évente mintegy 
ötvenezer járat fordult meg, 
az utaslétszám pedig meg-
haladta az egymillió fôt. Az 
utasok jelentôs mértékben vi-
dékiek, akik a napi gyakorlatban 
is tapasztalhatják a magasabb 
színvonalú szolgáltatást, hi-
szen az átszállás lényegesen 
egyszerûbb, gyorsabb, gördülé-
kenyebb lesz. 

Az autóbusz-állomás áthelye-
zésével – valamint a körmendi 
állomásépület földszintjének 
felújításával, P+R, B+R parko-
lók és új gyalogos felüljáró 
létesítésével, egy másik projekt 
keretében – olyan közlekedési 
csomópont kialakítására kerül 
sor, ahol a jövôben az utasok 
egyszerre kaphatnak aktuális 

információkat a Vasi Volán autóbusz-jára-
tainak és a GYSEV vonatainak indulásáról, 
a folyamatban lévô közös információs és 
jegykiadó bázis létesítésével. 

A Körmenden és a környéken élôk éle-
tében minôségi változást jelent az új autó-
busz-állomás átadása, hiszen az 1969-ben 
épült régi pályaudvar helyett egy korszerû, 
XXI. századi technikával felszerelt állomás 
szolgáltatásait vehetik igénybe.  GyM
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Az elmúlt hetekben az egészségügyi 
struktúraátalakításhoz kapcsolódóan infor-
mációk jelentek meg a körmendi kórházzal 
kapcsolatosan. Elôször néhány kiszivárgott 
munkaanyag adott okot rosszindulatú fel-
tételezéseknek, melyek a kórház bezárását 
vízionálták. Tették ezt néhányan persze 
személyes indíttatásból, hiszen sértve 
érezték magukat, hogy nélkülük is mûködik 
az intézmény és az egészségügyi ellátás 
zavartalan, köszönhetôen az ott dolgozó 
orvosok és ápolók áldozatos munkájának. 
Hát miért ne keltsünk bennük bizonyta-
lanságot álhírekkel – gondolták néhányan 
utcai pletykákat indítva. Ezután a hazai írott 
és elektronikus sajtó néhány rosszindulatú 
információját felhasználva már a megyei 
híradások is teret adtak biztos forrásokra 
hivatkozva kórházbezárási vízióknak. Ta-
lán ha más tollából jelent volna meg az 

információ még jóindulatúnak is tûnhetett 
volna a tájékoztatás. Mindenesetre a kórház 
vezetôjét meg sem kérdezve, vagy eset-
leg a tulajdonos körmendi önkormányzat 
véleményét ki sem kérve folytatódott az 
ámokfutás. 

Persze mindig könnyebb a helyzete 
annak, aki félretájékoztat, mert utána már 
nehéz rendet tenni. Avagy ez volt a cél 
zavart kelteni és nem az igazságot közölni?

Ezek után lássuk a tényeket, hiszen 
mind az Egészségügyi Államtitkárság, 
mind pedig Körmend városának az a cél-
ja, hogy felelôsen, szakmai szempontok 
mentén jó döntésekkel szolgálja Körmend, 
Szentgotthárd, Ôriszentpéter térségének 
egészségügyi ellátását. Az intézkedések 
célja, hogy a jelenleginél jóval hatékonyab-
ban mûködô egészségügyi ellátórendszer 
jöjjön létre. 

A körmendi kórház nem zár be
Hatékony egészségügyi ellátórendszer kialakítása a cél a térség lakóinak

Átadták az új autóbusz-állomást a vasútnál
Az országban elsô, modellértékû állomás Körmenden épült

A képen: Papp László, a Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója, Puskás Tivadar  
Szombathely polgármestere, Bebes István Körmend polgármestere,  

Dávid Ilona, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kovács Ferenc, a megyei 
önkormányzat elnöke és Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott.

Folytatás a 4. oldalon

Meghívó
Nemzeti ünnep

Körmend Város Önkormányzata 
és a Körmendi Kulturális Központ 
tisztelettel meghívja Önt, kedves 
családját és barátait az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 164. 
évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségre.

2012. március 15.

15.30 Szabadság tér 
Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 164. 
évfordulója – Nemzeti 
ünnep. Városi ünnepség. 

17.00 Batthyány-kastély – Színház 
„Hazám, hazám, te min-
denem!” Részletek Erkel 
Ferenc, Kacsoh Pongrác és 
Hubay Jenô mûveibôl.
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Teljes az AlteRába 2012-es 
fellépõlistája
Most már biztosan tudni lehet, kik lesznek ott idén a Rá-
ba-parton, a júliusi alternatív zenei fesztivál színpadán – 
tájékoztatta lapunkat Hegedüs László (Hege) fôszervezô.

 Odett és a Balkan Fanatik neve került a múlt héten a program-
füzetbe elsõként, mostanra pedig kiderült, hogy a 30Y, a Kiscsillag 
és a Magashegyi Underground mellett fellép még a körmendi 
eseményen a PASO, és a nemrég új albummal elõrukkolt Heaven 
Street Seven is. A mostanában egyre népszerûbb Intim Torna Illegál 
formáció koncertjét is élvezhetik majd azok, akik kilátogatnak július 
19. és 22. között a Rába Parkba.

 A közönségszavazást elnyert Road természetesen szintén 
bekerült az illusztris névsorba, mellettük pedig az alternatív zene 
krémjét a Vad Fruttik képviseli. Új hang lesz a fesztiválon Péterfy 
Bori, aki a LOVE BAND társaságában érkezik a nyáron Körmendre.

 Íme a III. Monster AlteRába Fesztivál fellépõi: Odett, Balkan 
Fanatik, ED PHILIPS, Major, Firkin, Barabontó, Ocho Macho, Stone 
Desert, Depresszió, A Gátnál, Zaporozsec, Pál Utcai Fiúk, Anima 
Sound System, Halor, Kocsmazaj, 30Y, Magashegyi Underground, 
PASO, Intim Torna Illegál, Heaven Street Seven, Kiscsillag, Péterfy 
Bori & LOVE BAND, Road, Vad Fruttik.

 Körmenden 2012-ben július 19. és 22. között rendezik meg a 
zenei programot, amelynek újdonságai a www.alterabafesztival.
hu oldal mellett a facebook-on is elérhetõek.
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Olyan, melyhez egyforma esély-
lyel fér hozzá a térség vala-
mennyi polgára. Éppen ezért 
a kórház nem szûnik meg, 
ugyanakkor a tárgyalások lezárta 
után funkciót válthat. Ennek 
érdekében látogatott el Cser-
háti Péter helyettes államtitkár 
a körmendi intézménybe és 
tájékozódott személyesen az 
intézmény helyzetérôl. A tárgya-
lások valahol a közepén járnak 
és valamennyi, a kórház érde-
kében dolgozó vezetô, orvos és 
ápoló részére megnyugtatóan 
haladnak. Valamennyi résztvevô 
célja az, hogy a körmendi kórház 
a struktúraváltásból, integrá-
cióból, vagy funkcióváltásból 
erôsebben jöjjön ki, szolgálva 
ezzel a térségben élô embere-
ket magas színvonalú egészség-
ügyi ellátást biztosítva számukra. 
Cél, hogy a megyei kórházak 
közös együttmûködésével 
erôsítsük az aktív sebészeti ellá-
tást, a jóval magasabb szintû járó 
betegellátást, az egynapos sebé-
szetet, mely eddig is erôssége 
volt a körmendi kórháznak. 
Lehessen ennek keretében 
kisebb nôgyógyászati mûtéteket 
is végezni.

Ezen kívül pedig továbbra is 
biztosítani a belgyógyászati kró-
nikus és rehabilitációs ellátást. 
Mindezen célok mentén fejlesz-
tési forrásokat is igénybe véve a 
kor színvonalának megfelelôen 
kell kialakítani a jelenleg eléggé 
rossz állapotú hotel szárnyat. 
Mint már említettem, a tárgyalá-
sok közepén járunk, ahol egyen-
rangú partnerként tárgyal a 
megyei Markusovszky kórház és 
a körmendi Batthyány kórház. 
A végeredmény valamennyi 
érintett érdekében megnyug-
tató megoldást kell teremtsen, 
még egyszer hangsúlyozom az 
ott dolgozó áldozatos munkát 
végzô orvosok, ápolók, vala-
mint a térségben élô emberek 
érdekében.

A rosszindulatú feltételezé-
seket a kórház és térségi egész-
ségügyi ellátást gyengítô szán-
dékokat pedig visszautasítom. 
Mindenkit arra kérek, hogy 
dolgozzon végre egységesen 
a térség és Körmend, valamint 
az itt élô emberek érdekében.

Körmend, 2012. február 21.

Bebes István 
 Körmend város polgármestere

A körmendi kórház nem ...
Folytatás a 3. oldalról
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A magyar termékek 
piacra jutásáért

Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter a közel-
múltban Körmenden járt, 
ahol megtekintette a Babati 
Húsfeldolgozó Kft. üzemét, 
majd részt vett a Vágóállat 
és Hús Szakmaközi Szerve-
zet és Terméktanács (VHT) 
kibõvített elnökségi ülésén. 

A miniszter a tanácsko-
záson kiemelte, a magyar 
agráriumnak egyszerre kell 
visszaszereznie külsõ és 
belsõ piacait, ehhez pedig 
az egyes ágazatok szereplõi 
közötti összefogásra van 
szükség. A húságazatban is 
szükség van az összefogásra, 
hogy a szereplõk felismerjék 
közös érdekeiket, és ha kell, 
együttes erõvel tudjanak 
megjelenni a piacon. Annál is 
inkább, mert a belsõ piacon a 
versenytársak olcsó dömping 
termékekkel jelennek meg, 
és a külsõ piacokon is pozí-
ciókat veszítettünk. A szak-
tárca vezetôje hangsúlyozta, 
mindent el kell követni a 
versenyképesség javításáért, 
a magyar termékek piacra 
juttatásáért, amelyek újabb 
magyar munkahelyeket is 
jelentenek.

Vas megyébôl a 
KASZT jutott tovább

Vasváron rendezték az 
Improvizációs Fesztivál Nyu-
gat-dunántúli elôdöntôt, 
ahonnan a megyébôl egyedü-
liként a körmendi KASZT szín-
játszói jutottak az országos 
döntôjébe. Az elôdöntôbe 
10 négy fôs csapat nevezett 
a régióból, akik több for-
dulón keresztül mérkôztek 
egymással, improvizációs 
feladatokat megoldva. Végül 
a két, legtöbb pontszámot 
kapott csapat juthatott tovább 
a márciusban Gyöngyösön 
rendezendô országos feszti-
válra. A vasvári elôdöntôben 
a legtöbb ponttal és a Magyar 
Színjátékos Szövetség által 
alapított “Arlechino” díjjal a 
“Mogyorócskák” elnevezésû 
zalaegerszegi csapat jutott 
tovább. Másodikként, a 
“Pulchinella” díjat megkapva 
a körmendi színjátszók kap-
tak jogot az országos döntôn 
való bemutatkozásra.

Papp Lajos elôadása, Erkel áriái és  
Tavaszünnep a hosszú hétvégén

A március 15-i négy napos hétvégén sok értékes prog-
ram közül választhatnak azok, akik nem a természetet 
vagy az otthoni munkát választják erre az idôre. 

 Március 15-én délután, a Szabadság térre meghirdetett 
ünnepi megemlékezés után 17 órakor a Batthyány-kastély szín-
házába várja a Körmendi Kulturális Központ a közönséget, ahol 
Erkel Ferenc ismert, csodálatos áriáival vár mindenkit Szarvas 
József, valamint a vele érkezô Kassay István zongoramûvész, 
Valter Ferenc operaénekes, Szakács Ildikó operaénekes és 
Csévi Flóra hegedûmûvész. 

Március 18-án, rendhagyó módon vasárnap kerül sor a 
Régió Egyesület Tavaszünnepére, immáron nyolcadik alkalom-
mal. Az idén 10 éves egyesület tevékenysége szerteágazó. 
Hagyományôrzôk, s egyben sportolók is, éppen ezért teljesen 
érthetô, hogy a testi és lelki egészség megôrzésének alternatívái 
ugyanolyan fontos szerepet kapnak programjaikban, mint az 
íjászat. Az idei Tavaszünnepen 14 órától Egészség-kuckóval, 
valamint gyermekprogramokkal is várják a közönséget. Az íjász-
verseny eredményhirdetését 16 órára tervezik, majd 17 órától a 
színházteremben Prof. Dr. Papp Lajos tart elôadást „Magyarság-
tudatunk fontossága – az egészség tükrében” címmel, melyben 
a nagy tiszteletnek örvendô szívsebész a március 15-i ünnepkört 
érintve arról is beszél majd, hogy az ember identitás tudata a lelki 
egészség egyik nagyon fontos pillére, s így testi bajainkban is 
kulcsszerepe van.

A professzor az elôadás után dedikál, és könyveit a helyszí-
nen is meg lehet majd vásárolni. A 19 órakor kezdôdô télbáb 
elégetésekor még bizonyára együtt gyönyörködhetünk vele a 
BBÁ néptáncosainak szép énekében.
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Az Új Széchenyi Terv keretében 
több olyan pályázat került kiírásra, 
mely a közszolgáltatások maga-
sabb minôségét célozza meg. A 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0028 is egy 
ilyen pályázat volt, melyre 
Körmend Város Önkormány-
zata gesztorként, konzorci-
umban pályázott.

Kôszeg, Nádasd, Ôri szent-
péter, Szentgotthárd és Vasvár 
partnerségével valósult meg 
a program, mely „A mi nô ségi 
oktatás, az olvasási és digitá-
lis kompetenciák fejlesztése” 
fôcímet viselte. A könyvtárhasz-
nálók igényeinek hatékony ki-
elégítése érdekében a „nyugati 
végek” könyvtáraiban pályáza-
ton kívül is minden lehetségest 
megtesznek a könyvtárosok, a 
program keretében azonban 
különleges, érdekes elemek valósultak 
meg a partnertelepülések könyvtáraiban.

A projekt 2010. március 1-én indult, 
2012. február 28-ig szólt, a tapasztala-
tokról 2012. február 22-én a Berki ven -
déglôben számoltak be a résztvevôk, 

akiket házigazdaként Bebes István pol-
gármester köszöntött. A pályázat megva-
lósulásáról kiadott információs fü zetbôl 
megtudhatjuk, hogy Körmenden, a 
Faludi Ferenc Könyvtárban 34.800 tétel 

került feldolgozásra a könyvtári állo-
mányból, így a katalógusban immáron 
szinte teljeskörûen informálódhatnak 
az érdeklôdôk az internet segítségével, 
sôt, most már az aprónyomtatványok is 
elérhetôvé válnak.

 Az általános iskolák tananyagában nem 
csak a könyvtárhasználatra vonatkozó 
tananyagtartalmat érinti ez a fejlesztés, 
hanem a helytörténeti, helyismereti kiad-
ványok egyszerûbb hozzáférése révén a 

hon- és népismeret tárgyat is. A 
könyvtárlátogatók között nagyon 
népszerû volt a „Ki a várkapitány 
a tudás várában?” elnevezésû 
játék, s a minôségi tartalom 
mellett azt is fontos kiemelnünk, 
hogy a könyvtár tárgyi állomá-
nyának javítása által a látogatók 
és a könyvtárban dolgozó szak-
alkalmazottak komfortérzete 
egyaránt nôtt.

A 47.763.227 Ft össz tá mo-
ga tott ságú pályázatból váro-
sunk 22.410.308 Ft pályázati 
pénzt használhatott fel, és aki 
figyelemmel kísérte a könyvtári 
programok között a koncerteket, 
táborokat, elôadásokat, valamint 

a könyvtári fejlesztéseket, az bizonyára 
egyetért abban, hogy Mecsériné Doktor 
Rozáliának, a könyvtár vezetôjének és a 
program egyik fô koordinátorának irányí-
tásával a könyvtári dolgozók nagy szellemi 
értékkel gazdagították városunkat.   Kv

A Faludi Ferenc Könyvtár ismét sikeres projektet zárt
Húszmilliós fejlesztés a minôségi oktatásért, az olvasási készségek fejlesztéséért

 A körmendi református egyházközség 
istentisztelet keretében emlékezett né-
hai Fülöp József esperes-lelkészre, akit 
120 évvel ezelött iktattak be szolgálati 
tisztségébe. A megemlékezésre meghív-
ták a néhai lelkipásztor leszármazottait.

Fülöp József 49 éven át volt a gyülekezet 
lelkipásztora, tíz éven át az ôrségi egyház-
megye esperesi tisztét is betöltötte.

Fülöp József Kupon született 1864. 
október 7-én. Középiskoláját és a teo-
lógiát „Dunántúl Athenjében”, a Pápai 
Református Kollégiumban végezte. Mint 
papnövendék 3 évig elnöke volt az Ifjú-
sági Képzôtársulatnak, valamint felelôs 
szerkesztôje volt a Pápai Ifjúsági Lapnak.

A teológia elvégzése után 1889/90 tan-
évben a fôiskolán szénior és pápai se-
gédlelkész, a következô évben pedig a 
fôgimnáziumban helyettes vallástanár volt. 
1891-tôl néhai Antal Gábor ácsi lelkész, 
késôbb püspök káplánja lett. Ez év december 
17-én megválasztják a körmendi gyülekezet 
lelkészének, ahol már két ôse is szolgált.

1892-ben évben megalakította a reformá-
tus polgári kört Körmenden, és megkezdte 
szintén mint az elsô a dunántúli református 
egyházkerületben a vallásos estélyek rende-

zését, melyeknek tartását aztán az egész 
magyar református egyház hivatalosan is 
kötelezôvé tett. 
Ebben az évben feleségül vette Török Vilmát. 
Házasságukat Isten 9 gyermekkel áldotta meg.

A milleneum emlékére 1896-ban felesé-
gével együtt megalakította a református 
nôegyletet.

 A hagyomány szerint ôk ültették a parókia 
kertjébe a ma is látható platánfát.

Iskolát épít, tanítói állásokat szervez. A 
gyülekezetben a leányegyesülettel és a 
nôegylettel komoly belmissziói munkát vé-
gez. 1901-ben a templomba orgonát építtet.

Gyülekezetén kívül egyházmegyei és egy-
házkerületi és zsinati tisztségeket töltött be. 
Tagja volt a pápai fôiskolai igazgatói tanácsnak.

Világi téren többek között tagja volt 
Körmend képviselô-testületének, valamint 
a vármegyei törvényhatósági bizottságnak. 
1920-ban megalakította a körmendi Gazda-
szövetséget. 

Irodalmi téren 1897-tôl a „Rábavidék” cimû 
hetilap alapítója és felelôs szerkesztôje. 
Mint egyházi író, több kötet templomi és 
temetési beszédgyûjteményt és számos 
hittan könyvet adott ki.

Nyugdíjba menetele után is Körmenden 
maradt, haláláig.

1949. április 8-án, életének 85. , áldott há-
zasságának 57. évében csendesen elhunyt.

Földi maradványait virágvasárnap délután 
5 órakor a református templomban végzett 
temetési szertartás után hatalmas részvét 
mellett a körmendi temetôben helyezték 
örök nyugalomra.

Az emlékezô istentisztelet után a gyüle-
kezet tagjai kivonultak a városi temetôbe, 
és a családi kriptánál – zsoltáréneklés és 
hitvallás-tétel után – elhelyezték a megem-
lékezés virágait.

„Legszebb emlék a szeretet, melyet 
mások szívében hagyunk magunk után.” 
(Cicero)

 Szabadi István
 körmendi gyülekezet 27. lelkipásztora

Fülöp József
 (1864–1949)

 „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról,  
akik szólták néktek az Isten beszédét”  

(Zsid 13,7).
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Dr. Gyürki László pápai prelátus, vá ro-
sunk nyugdíjas plébánosa a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kör-
mendi csoportjának februári elôadásán 
az egyiptomi keresztényekrôl, a kop-
tokról beszélt.

„Egyiptom keresztényei a koptok” 
címmel dr. Gyürki László tartott elôadást 
a KÉSZ rendezvényeként február 7-én a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. A 
rendezvény aktualitását adta, hogy nemrég 
hazánkban járt III. Senuda kopt pátriárka, 
aki magyarországi útja alkalmával felszen-
telt Budapesten egy új kopt templomot, 
és a pátriárkát a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem díszdoktorrá avatta. Az elôadó 
többek között elmondta, hogy „a hivatalos 
statisztika” szerint hatmillió, a kopt egyház 
adata szerint 12 millió a kopt hívek száma. 

A kopt szó „egyiptomit jelent, a 7. szá-
zad után kapta a szó jelentését: a kopt 
egyház tagja.” A kereszténység már az 
elsô pünkösd után meggyökeresedett az 
egyiptomi Alexandriában. A hagyomány 
szerint a kopt egyház alapítója Szent Márk 
evangélista volt. A koptok saját földjüket 
is szentnek tartják, hiszen ide menekült a 
Szent Család Heródes elöl, és hagyomá-

nyuk szerint mintegy három és fél évet 
töltött a Nílus menti országban. Ma is sok 
hely emlékeztet a Szent Család egyiptomi 

tartózkodási helyeire. Az egyiptomi egyház 
központja Alexandria volt, ahol híres iskola 
keletkezett már a 3. században, s jelentôs 
teológusok mûködtek Alexandriában. 

Egyiptomban keletkezett a keresztény 
szerzetesség magányos remete és közös-
ségi formája. Egyiptom is sokat szenvedett 
a keresztényüldözésben, éppen ezért 
idôszámításukat 284-tôl, Diocletianus 
császár kormányzásának kezdetétôl szá-
mítják, ami számukra a „mártírium éve”. 
Egyházuk 451-ben elszakadt a ró mai 
és a bizánci egyháztól, és az egyesítés 
sem párbeszéddel, sem erô szakkal nem 
sikerült. Ez a másfél évezredes ellentét 
oldódott fel 1973-ban, amikor VI. Pál 
pápa tisztázta a kopt pátriárkával a mono-
fizitizmusból fakadó legfôbb ideológiai 
félreértést. 

Az elôadáson sok érdekesség is elhang-
zott, például az, hogy hitük megvallása-
ként a kopt keresztet sok hívô a csuklójára 
tetováltatja. A koptok voltak az arab iszlá-
mosításnak leginkább ellenálló egyház. 
III. Senuda 1971 óta a pátriárkájuk, a pápa 
címet viseli, és önmagát Szent Márk 117. 
utódjának tartja. Egyiptomban van még a 
Rómával egyesült, 250 ezer hívet számláló 
katolikus kopt egyház is. Az elôadás vetí-
téssel, és egy Nag Hammadiból Körmendre 
költözött kopt férfi köszönô szavaival ért 
véget, aki dr. Gyürki Lászlónak megköszön-
te az érdekes és tartalmas elôadást.   CsT

A koptokról a KÉSZ elôadásán
Dr. Gyürki László az egyiptomi keresztényekrôl

A közelmúltban a Körmendi Kulturális 
Mûhely kaszinójának estjén Varga 
Zoltán geológus, a Móricz János Egye-
sület elnöke vendégeskedett. Az esten 
a közvélemény tudomására jutott, 
hogy április 14-15-én városunkban 
nemzetközi konferenciát szerveznek, 
ahol a magyar ôstörténet, az egysé-
ges világnyelv és az egységes kultúra 
kerül górcsô alá. Szám talan ma még 
megválaszol(hat)at lan kérdés merült 
fel már a kaszinó est jén is, amelyekre 
remélhetôen választ is kaphatunk a 
Móricz János Em lék konferencián. 

Móricz János Körmenden (Horvátnád-
alján) született, a II. világháború óta 
Argentínában élt. A ’60-as években Ecua-
dorban dolgozott egy német bányacég 
aranybányájában. Az idôk során barátság 
alakult ki közte és az ott élô ôslakos 
shuar indián nép között. Mint a Körmendi 
Figyelô Könyvek írásában szerepel: „Mó-
ricz mesél nekik a magyarok mítoszairól, 
közte az ún. Arvisurákról, miszerint 
ôseink hajdanán aranylemezekre rótták 
az ôsi történelmünket, a legutóbbi nagy 
kataklizma elôtti és utáni történéseket. 
A shuar vezetôk elôtt sem ismeretlen a 

történet, azonosságot vélnek a magyar 
és a shuar nép eredetmítoszai között. 
Mindezek mellett néhány közös szót 
fedeznek fel egymás nyelvében. Ilyen pl. 
a nap, napos. Elmondják, hogy nem mesz-
sze innen van egy lejárat az Andok alatti 
barlangrendszerbe, mely egy valóságos 
földalatti világba vezet. E barlang bejára-
tának ôrzôit hívják ôk naposnak, akárcsak 
mi az iskolás kis felügyelôinket, a tanító 
néni helyettesítô segítôit. Ez a shuarok 
szent helye, ahova közülük is csak a kivá-
lasztottak léphetnek be… A shuarok úgy 
döntöttek megmutatják Móricznak szent 
helyüket. Napokig haladva a föld alatt 
Móricz eljutott a legtitkosabb termekbe, 
ahol több különbözô méretû ún. galériát 
látott, melyben több ezer arany és egyéb 
fémlemez sorakozott körben a falakon. A 
lemezek ismeretlen írásokkal voltak teleír-
va, volt közöttük vésett, rótt, de a legtöbb 
azonban nyomott volt, ami sorozatkészí-
tésre utalt. Ezt a csarnokot Móric arany- ill. 
fémkönyvtárnak nevezte el, mert beavatói 
szerint is ezeken arany lapokon ôsi üzenet 
volt írva. A shuarok szerint mindezeket 
egy régi nép, a mi szóhasználatunkban 
egy ôsi civilizáció mentette ide, egy ôsi 
kataklizma elôl… Évek során kiderült, hogy 

ez nem csupán egy barlang, hanem egy 
egész labirintusrendszer, amely több ezer 
kilométeren és több országon áthúzódik 
az Andok-hegység alatt.”* 

 Móriczot nem érték váratlanul ezek a 
megdöbbentô és hihetetlen titkok. Kuta-
tásai során többször rádöbbent, hogy az 
emberiség valóságos történelme egészen 
más, mint amit ma történelemkönyvek-
ben tanítanak! Kiknek és miért fontos ez 
a mai napig tartó történelemhamisítás? 
1969-ben Móricz hivatalosan bejelenti 
felfedezéseit, amelyek szinte lavinákat 
indítanak el… Még ebben az évben a híres 
amerikai ûrhajós Neil Armstrong vezetésé-
vel expedíció indul a barlangrendszerbe. 
Ô utóbb azt állította, hogy ez az expedíció 
felülmúlta a holdra szállás élményét… 
Móricz 1991-ben elkezdte szervezni 
konferenciáját, hogy végre nyilvános-
ságra kerüljenek a titkok, bizonyítékok. 
Hirtelen halála ebben megakadályozta: 
a fürdôszobájában holtan találták, meg-
mérgezték, „megdermedt a vére” – áll a 
halottkém jelentésében. A konferencia a 
mai napig sehol sem valósult meg, talán 
Körmenden 2012 április közepén?   Kéki

* forrás: Golenya Ágnes, Varga Zoltán

Titokzatos ôstörténet
Nemzetközi konferencia tervei Körmenden a magyar ôstörténetrôl 
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Farsang idején nem ritka a mulatság, 
Körmenden is több bál, program kí-
nálkozott ebben az idôszakban. Köz-
tük február 11-én ismét a rönkhúzás 
hagyományával kívánták búcsúztatni a 
telet a körmendiek.

 
A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Köz-

hasznú Kulturális Egyesület ifjai idén is egy 
hagyományôrzô programmal mulattak, és eh-
hez hívták a városban élôket is, hogy együtt 
idézzék meg az egykori farsangi szokást. 
Volt fess menyasszony, kackiás vôlegény, az 
esketéshez püspök, a hirdetéshez kisbíró, a 
keretjátékhoz cigányasszony, forralt boros 
babakocsit toló násznép… Ám, az esküvô 
akkor jó, ha lakodalommal végzôdik!
Ehhez részben Horváth Gyula vállalkozó 
hozzáállása szükségeltetett, részben pedig 
a BBÁ táncosait évtizedek óta kísérô Bendô 

zenekar, akik a Korona pinceborozóban már 
nem csupán a felsorolt díszes kompániának 
húzták a talpalávalót, hanem az idôközben 
megérkezett gencsapáti néptáncosoknak is. 
De a rönkhúzáshoz mindenekelôtt kellett 
egy rönk, a szállításhoz egy nagy gép, és 
persze egy szekér is. Szerencsére Szakály Ká-
roly és Joó György vállalkozókra most is szá-
míthattak a táncosok, és a nádaljai Tomasits 
Gábor is örömmel segített. Aztán a menet 
színesítéséhez is kellett néhány partner, 
ebben a Régió Egyesület, a Kastély Színház 
Társulat és a Batthyány Lovasbandérium tag-
jai lettek a táncosok partnerei. A Közútkezelô 
Kft., a Városi Rendôrkapitányság, valamint a 
Polgárôrség tagjai a biztonságról gondos-
kodtak, s így a díszes menet bátran vonul-
hatott mindenki örömére. 

Hogy kellenek-e hagyományos progra-
mok? Minden bizonnyal, hiszen az a száz 

ember, aki résztvevôje volt, s az a pár száz, 
aki közönségként vett részt a rönkhúzáson 
– múltat ôriz, jövôt épít vidáman.  kgvé

Rönkhúzás idén is
Múltat ôrzôk, jövôt építôk

A napokban elkészült a Körmendi 
Kulturális Központ statisztikai je-
lentése az elmúlt évben folytatott 
közmûvelôdési tevékenységrôl. Néz-
zük, mit mutatnak a számok! 

A Körmend Kulturális Központ kultúra köz-
vetítô tevékenységét a fogyasztók igénye-
inek megfelelôen alakítja. Ez magyarázza, 
hogy az intézmény átlagos heti mûködési, 
nyitvatartási ideje 70 óra az egész esztendôt 
figyelembe véve. A programok 
elôkészítése, szervezése ugyanis 
a szokásos munkaidôben törté-
nik, azok lebonyolítása, illetve a 
szabadidôs tevékenységek ideje 
pedig azon kívül. 

A közmûvelôdési tevékenység 
2011-ben összesen kilenc, több-
funkciós helyiségben zajlott. Kettô 
kiállítóhely, egy nyugdíjas klubhe-
lyiség, valamint egy információs 
iroda is tartozik az intézményhez, 
valamint itt található a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes jelmeztára is. 

Holdudvarunkon belül 14 cso-
port, közösség mûködik, ame-
lyeknek 553 tagja van. Ôk éves szinten 340 
alkalommal tar tottak összejöveteleket, tehát 
minden naptári napra jutott egy. Tudomá-
nyos isme ret terjesztô elôadás 37 alkalommal 
volt. 175 órá ban 1710 fô vett ezeken részt. 

Külsô szervek által tartott rendezvény 
907 alkalommal volt, 119 csoportban. Az így 
kiszolgált 2106 órában 54.500 fô volt jelen. 

A külföldiek részvételével rendezett ese-
mények közül kiemelkednek a mûvészeti 
rendezvények, kiállítások. Ezek közé tarto-

zott a Szudáni Nap, a 24 város rendezvé-
nyei, a Nemzetközi Néptáncgála, az olasz 
és a finn mûvészek kiállításai mellett két 
színházi elôadás is és egy filmbemutató. 
Ezeken 12 alkalommal 5040 fô vett részt. 

Nemcsak külföldi vendégeknek örülhet-
tünk, hanem mi is jártunk a határokon kívül. 
A város és az intézmény tevékenységét 
Bécsben és Kranenburgban mutatta be. 

Vegyük most számba a helyben megvaló-
sult kiállításokat, mûsorokat, rendezvénye-

ket! Összesen 15 kiállítást mutattunk be, 
amelyet 2050 fô tekintett meg. Mûvészeti 
esemény 47 alkalommal volt, a nézôk szá-
ma 11.790 fô, tehát átlagosan 250 fô jelent 
meg egy-egy ilyen rendezvényen. 

Szórakoztató, elôadómûvészeti, mûsoros 
rendezvény 32 alkalommal volt, amelyen 
átlagosan 534 fô vett részt esetenként, ösz-
szesen tehát 17.110 fô érezte itt jól magát. 

Közösségi rendezvényekben sem volt 
hiány, hiszen 48 ilyent tartottunk, 24.060 fô 

részvéte léve l . 
Ezek közé tartoznak az ünnepek, a játszó-
házak, kézmûves foglalkozások, kirándu-
lások, vásárok. 

Ha mindezt a sokaságot összesítjük, ak-
kor kiderül, hogy 142 (heti 3) rendezvény 
volt, amelyen 55.010 fô fordult meg. 

Szolgáltatásainkat 9140 alkalommal 12.091 
fô vette igénybe. Ezek elsôsorban turisztikai 
információszolgáltatások, de ide tartozik az 
egyes programok elôkészítése is. Jó arányt 

mutat, hogy ebbôl 4004 külföldi volt, 
akik városunkat felkeresték. 

Amennyiben összegezzük a fen-
ti sok-sok számot, kiderül, hogy a 
Körmendi Kulturális Központ 2011. 
évben mindösszesen 136.830 
embernek nyújtott szabadidôs 
lehetôséget, vagyis Körmend vá-
ros lakosai közül – beleértve a 
csecsemôket és a szép ko rúakat 
is – minden egyes em ber havonta 
egyszer részt vett vala mi lyen prog-
ramon, rendezvényen. 

A Körmendi Kulturális Központ 
ezúton is megköszöni mindenki-
nek, aki segítségével, jelenlétével 

hozzájárult sikereihez. Köszönjük, hogy 
támogatásukat kifejezik azzal is, hogy ren-
dezvényeinket, programjainkat látogatják! 
Az intézmény valamennyi munkatársa azon 
dolgozik, hogy a jövôben még szélesebb körû 
kínálattal állhassunk az Önök rendelkezésére. 

Várjuk Önt, családját, barátait az általunk 
szervezett eseményekre! Mert… „Körmend 
– ahol minden idôben, mindig jó együtt lenni!”

H. Vörös Márta
igazgató, Körmendi Kulturális Központ

Kultúra számokban elmesélve
Minden körmendire jutott havonta egy kulturális rendezvény
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Húsz éve klubjelleggel ténykednek a 
Körmendi Mûvelôdési Központban a Höl-
gyek Népfôiskolája tagjai. Február 11-én 
a Városi Kiállítóteremben kiállítással 
ünnepelték két évtizedes közössé-
güket. 1992-ben azzal a céllal jöttek 
össze, hogy ismereteket nyújtsanak 
egymásnak, hogy a háziasszonyok 
a család életét, otthonát szebbé, 
hangulatosabbá, élhetôbbé tegyék.

Többségüket van szerencsém sze-
mélyesen is ismerni, olyannyira, hogy 
a kiállításra tôlünk is kértek anyagot. Jó 
érzés a bemutatott munkák közt olyannal 
találkozni, amely az ô kezük nyomán 
lakásunkat is díszíti. Némethné Lakner 
Gabriella, a csoport vezetôje az alkalomhoz 
illôen összegezte a megalakulásuk óta el-
telt idôt. Utalt névválasztásukra, amelynek 
hivatalos hosszú neve: Rábamenti Kiskörzeti 
Népfôiskola Hölgyek Népfôiskolája. 20 éve 
egy baráti beszélgetésen hangzott el, hogy jó 
lenne egy olyan tanfolyam, ahol az érdeklôdô 

lányok, asszonyok megtanulhatnák mindazt, 
amit egy nô jó, ha tud. Ennek tudatában, 
azóta is heti rendszerességgel járnak össze 
a klubba: a Berzsenyi utcai, régi mûvelôdési 

házba. A kiállításon a kézimunkázás terén 
elért alkotásaikat tárták a közönség elé, 
ez az a terület, ami bemutatható. Emellett 
sütés-fôzés, reformkonyha, virágápolás, 
virágkötészet, kozmetika, lakberendezés, 
természetgyógyászat, kirándulások jellem-
zik tevékenységüket. A körmendi napokon, 

az adventi vásárokon, gyermeknapokon is 
rendszeresesen jelen vannak, így bekerül-
tek az idôk során a köztudatba. A jubileumi 
összejövetelen természetesen megemlé-

keztek azokról is, akik már nem lehetnek 
közöttük: Anek Lászlónéról, Kercsmár 
Jenônérôl és az alapítókról – Baksa Mik-
lósról és Szalóki Józsefrôl. 

H. Vörös Márta, a kulturális központ 
igazgatója virággal köszöntötte a kör tag-
jait: Biczó Lászlónét, Dienes Sándornét, 
Lakner Beátát, dr. Lakner Jánosnét, Luthár 
Istvánnét, Németh Lászlónét, Némethné 
Lakner Gabriellát, s férfitagját: Kôteleky 
Lászlót. Immáron elmondható, hogy 
nemcsak nôk kiváltsága az efféle fogla-
latosság. Mi pedig örüljünk, hogy létezik 

városukban egy ilyen kedves közösség, ahol 
szép dolgok születnek, s gyönyörködhetünk 
a különleges babaruhákban, csipkékben, 
gobelinekben, a hímzett-horgolt terítôkben, 
foltvarrott dísztárgyakban, amelyeket márci-
us 9-ig csodálhatnak meg az érdeklôdôk a 
Városi Kiállítóteremben.        Kéki

Amit egy nô jó, ha tud
Kiállítással jubilált a Hölgyek Népfôiskolája

„Legyen szép és egészséges!” címmel 
az emlôdaganatok megelôzésérôl és szû -
résérôl tartott elôadást dr. Kocsis Eszter 
onkológus fôorvos, területi szû rési koor-
dinátor február 14-én a Városi Könyvtár-
ban. A rendezvényt a Körmendi Kistérségi 
Népegészségügyi Intézet szervezte.

A statisztikai adatok azt bizonyítják, 
hogy világszerte súlyos népegészségügyi 
problémáról van szó, hiszen a megbetege-
dések száma nô, de a halálozás a tíz éve 
mûködô rendszeres szûrôvizsgálatoknak 
köszönhetôen csökken – hangzott el az 
elôadás bevezetôjében. Nôknél és férfiak-
nál egyaránt a halálesetek felét a szív- és ér-
rendszeri betegségek, egynegyedét pedig a 
daganatok okozzák. Ezek között elsô helyen 
a tüdôrák (11 ezer új megbetegedésbôl 8 
ezer haláleset évente), másodikon a vastag-
bélrák (5 ezer haláleset), harmadik helyen 
pedig az emlôrák (2040 haláleset) áll. Évente 
5-6 ezer új emlôdaganatot diagnosztizálnak. 
Az emlôrák kockázati tényezôi

A családi elôfordulás 3-5%-ot mutat a 
kétoldali emlôdaganatnál és a petefészek-
ráknál. Az ösztrogénszint emelkedése, a 
korai menstruáció, a késôi menopauza, a 
változókori hormonpótlás, a menopauzás 
nagymértékû elhízás és az ebbôl fakadó 
mozgásszegény életmódszintén növelik a 
kockázatot. A klimax idôszakában az emlô 
mirigyállományának helyét zsírszövet veszi 
át, amely nagyon jól vizsgálható.

Az emlôrák tünetei
Elôrehaladott tumoros állapotban éles 

határvonal nélküli csomó válik tapinthatóvá, 
ha a bôr közelében helyezkedik el, akkor azt 
kissé behúzza. Az emlôbimbó váladékozását 
többnyire jóindulatú daganat okozza, de 
ennek speciális vizsgálatokkal történô kide-
rítése elengedhetetlen. Az emlôgyulladásra 
emlékeztetô tünetekkel szintén jelentkezhet 
daganat: csak nem meleg a bôr, viszont piros, 
tömött, érzékeny az emlô, a bôre ödémás, 
megvastagodott. Ebbe a daganattípusba 10 
évvel ezelôtt még belehaltak a nôk, ma már 
az intenzív gyógyszeres és sugárkezelésnek 
köszönhetôen túlélik. A mellen megjelenô 
narancsbôrszerû tünetek, az ödémás, kitá-
gult pórusok és a hónalji nyirokcsomó-duz-
zanatok ugyancsak emlôrákot jelezhetnek.
Az emlôszûrés hasznossága

A 45-65 év közötti hölgyeket kétévente 
vizsgálják mammográfiás szûrésen, ahol 
mindkét emlôrôl kétirányú felvételt készít 
egy röntgenasszisztens, amit két orvos egy-
mástól függetlenül értékel, hogy a tévedés 
kockázatát csökkentsék. 100 nôbôl 5-6-ot 
hívnak vissza újabb vizsgálatra, 1000-nél 
találnak 3-4 új daganatot. Ezeken a vizs-
gálatokon a kívánatos megjelenési arány 
70-80% lenne, Vas megyében 60-70%, de 
a Skandináv országokban 90%. A szûrések 
során jóindulatú daganatokat, például 
cisztát, tályogot is találnak, amelyekrôl a tû- 
vagy hengerbiopsziás mintavételt követôen 
mondanak szövettani véleményt. 

A mammográfiás szûréseken kiszûrt, még 
nem tapintható daganatok aránya 60-70%, a 
gyógyulási arány pedig 90%. Kevesebb ke-
zelésre van szükség, nincs csonkoló mûtét, 
korai felismerés esetén többnyire elegendô a 
hónalji ún. „ôrszem” nyirokcsomó eltávolítása. 
Gyakorlati tanácsok
– A meghívólevélben szereplô idôpont 

tájékoztató jellegû. Meghívólevelet csak 
a 45-65 év közötti nôk kapnak. A 65 év fe-
lettiek a háziorvostól kérjenek idôpontot. 

– A meghívóleveles behívás háziorvoson-
ként és nem lakcím szerint történik, de 
barátnôk, szomszédasszonyok nyugod-
tan mehetnek együtt.

– A vizsgálatok idôpontja és helye: hétfô, 
kedd, szerda 13–17 óra között a Mar ku-
sov szky Kórház Mammográfiás Szûrô-
cent ruma (Radiológiai Osztály).

– Utazási utalványt a háziorvostól kell kérni 
(szükség esetén kísérô részére is)

– Aki a kapott idôpontban nem tud elmen-
ni, az 506-300-as telefonszámon kérhet 
a szûrési koordinátortól új idôpontot.

– A vizsgálat nem fájdalmas, legfeljebb 
kellemetlen az emlô összenyomása miatt. 

– Az önvizsgálatot ne mulassza el!
– Aki két szûrôvizsgálat között panaszt 

észlel, azonnal forduljon orvoshoz!
– Klinikai mammográfiás vizsgálatra legfel-

jebb 2-3 hét a várakozási idô. Bejelentkezni 
munkanapokon késô délelôtt az alábbi te-
lefonszámon lehet:  311-542/5435 mellék

Takács Marietta

Az emlôszûrés életet menthet
Nôknél harmadik halálok az emlôrák
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Új edzô van a Körmendi DMTE nôi 
kézilabda csapata élén Oláh Sán-
dor személyében. S egy pályázati 
lehetôségnek köszönhetôen több 
mint 7 millió forintot fordíthatnak 
utánpótlás-nevelésre.

 Az új társasági adótörvény értelmé-
ben, mint látványsportot játszó csapat, a 
Körmendi DMTE nôi kézilabda csapata is 
pályázhatott a szövetségnél. Ezt sikeresen 
tette, és 7.750.000,Ft-ot kapott utánpótlás-
nevelésre egy évre. Ehhez 10% önrészt 
kellett hozzátenni. 

2011 decemberétôl a Szombathelyen 
élô Oláh Sándor edzi a lányokat. 

Az NB II ÉNy-i csoportjában a felnôtt és 
a junior csapat mellett 10 korosztályban 

az ún. országos utánpótlás bajnokságban 
vesz részt a Körmendi DMTE. Az ôszi sze-
zon gyengén sikerült: 9 vereség ellené-
ben mindössze kettô gyôzelmet jegyez-
hetnek. Ez nem csoda, hiszen zömében 
16-17 éves játékosok alkotják a keretet. A 

felnôtt játékosok közül 
remélhetôen néhá-
nyan a közeljövôben 
visszatérnek. Február 
végén kezdôdik a tava-
szi szezon, amire heti 
három labdás, és egy 
konditermi edzéssel 
készülnek. 

Megkeresésünkkor 
Oláh Sándor elmondta, 
hogy két területen kell 
komoly változást elérni: 
egyik az utánpótlás-ne-
velés, a másik a felnôtt 
csapat helyzetének ja-
vítása. Kifejtette, hogy 
másfél év múlva ez a 

csapat az elsô ötben bent lehet, de most a 
bentmaradás a cél. 

Hosszabb távra gondolkodnak, ennek 
jegyében telt a farsangjuk is. Úgy gon-
dolják, már az óvodákban és az általános 
iskolákban erôsíteni kell a kézilabda-
képzést. Kevés a testnevelési óraszám, 
üdvözítô lenne, ha többet sportolnának a 
fiatalok. A jelenlegi benyomások szerint 
jók a visszajelzések a pedagógusoktól 
– zárta szavait az új tréner. Kéki

„Cserét kérünk!”
A Vas Megyei Önkéntes Centrum 
önkéntes akciót hirdetett március 
elsejére a Vas megyei futballpályák 
környezetének rendbetételéért. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Vas 
Megyei Igazgatósága a Vas Megyei Ön-
kéntes Centrum programjának szakmai 
partnereként értesítette a megye minden 
labdarúgó klubjának vezetôjét, hogy csat-
lakozzon a programhoz. Az önkéntesek 
így még a tavaszi szezon kezdete elôtt 
megtisztítják a települések futballpályá-
jának környezetét, lefestik a kerítést, 
rendbe teszik a kispadot – hogy ne csak 
a játék legyen tiszta, hanem a pálya is.

Az utóbbi hetekben megtorpant, sôt 
visszaesett a Fortress Lami-Véd Kör-
mend kosárcsapata. A klub vezetése 
változásokat eszközölt: Sabáli Balázs 
ve zetôedzôt leváltották, helyére a 
szlovén Zoran Marticsot szer zôd tet-
ték. A játékoskeretben Kasib Powel 
helyett Mike Englisht igazolták, sôt 
további változásokat is kilátásba he-
lyezett a tulajdonos.

A bajnokság elsô felében szépen tel-
jesítettek kosarasaink. Ami igazán fájó, 
elgondolkodtató jelenség volt, az az, hogy 
a komoly ellenfelekkel vívott harcokban 
(Albacomp, Szolnok) alulmaradtunk. A kö-
zönség Kasib Powel teljesítményét egyre 
inkább kritizálta, közben Dávid Gergely 
családi okok miatt távozott. 

Az alapszakasz tavaszi paksi forduló-
jában 21 ponttal kaptunk ki, ezt követte 
egy nyögvenyelôs egypontos gyôzelem 
Sopronban. Míg az ôsszel az Albacompnál 
nyerô állás után veszítettünk, a mostani, 

tévéközvetítéses, hazai derbin 24 ponttal 
kaptunk ki. Ekkor döntött úgy a klub veze-
tése, hogy elejét kell venni a mélyrepülés-
nek. Sabáli Balázsnak megköszönték eddi-
gi munkáját. Rövid keresés után a szlovén 
Zoran Martic személyében találták meg az 
új vezetôedzôt. Hencsey Tamás továbbra 
is segíti a munkát, de egy erônléti edzôt 
is hoz maga mellé az új tréner. 

 Zoran Martic 48 éves, 1989 óta edzôsödik. 
Rövid ideig a Szolnoki Olaj együttesét is 
irányította, de a Smelt Olimpija Ljubljaná-
nál, a Buducnost Podgoricánál, az APOEL 
Nicosiánál, a Zlatorog Laskonál és a Khimik 
Juzsnij csapatoknál is dolgozott. Sôt Európa- 
bajnoki címet is szerzett a 22 éven aluliak-
kal Szlovéniában. Szerzôdése egyelôre a 
bajnokság végéig érvényes. 

Szintén erre a szezonra igazolta az elkül-
dött Kasib Powel helyére Mike Englisht, akit 
a Dombóvár és az Atomerômû csapatából 
már ismerhetünk. A 29 éves, 194 cm magas 
légiós legutóbb Mexikóban játszott. Lapzár-
tánk után, még február utolsó napjáig tart az 

átigazolási idôszak, így lehetséges újabb já-
tékos felbukkanása a Rába-parti együttesnél. 

Zoran Martic a Sopron elleni visszavágón 
mutatkozott be, 10 pontos gyôzelmünkkel 
jutottunk tovább a négyes döntôbe. A 
hétvégi bajnoki fordulóban a Debrecent 
92:59 arányban gyôztük le.

Még kemény próbatételek várnak a 
csapatra, megyünk Szombathelyre, Szol-
nokra… Bizony nem mindegy, hogy milyen 
pozícióból vágunk neki a rájátszásnak. 
Hajrá Körmend!    Kéki

Változások a kosárcsapatnál
Szlovén edzô váltotta Sabáli Balázst

Újabb kick-
boxos siker
Andorka Imre, Castrum Sec-Dina mi ca 
SE Körmend feketeöves mestere feb-
ruár 11-én sikeresen vizsgázott a dan 
kollégium tagjai elôtt a fô vá ros ban, 
és megszerezte harmadik danját. 

Mint elmondta, a vizsgán való sike-
res részvétellel példát kívánt mutatni 
tanítványainak, és azt is szeretné 
megértetni velük, hogy csak a jelen 
pillanattal foglalkozzanak, az „itt és 
mostban” éljenek, mert így kerülhet-
nek harmóniába környezetükkel, és 
lesz megelégedett az életük. 

Másnap Körmenden vizsgáztatta a 
dinamicásokat Szûcs Zoltán 5 danos 
kick-box mester. 15 karatéka 10 kyus lett, 
ketten pedig a 9. kyut szerezték meg. 
Öten immár 8 kyuval rendelkeznek, egy 
fô elérte a 7 kyut, Holtay Tamás már 4 kyus 
versenyzô, Gordos Tibor pedig barnaöves-
ként 2 kyuval közeledik a fekete övhöz. 

Andorka Imre méltán lehetett elégedett 
mind a 25 vizsgázó tanítvá nyával.          CsT

Új edzô a kézilabdásoknál
A sikeresebb tavasz reményében
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Lépjen be Ön is a Zelka Zrt. digitális kábeltv világába!

A Zelka Zrt, a Körmendi Kábel tévé és Hello HD jóvoltából  
Körmenden is elérhetővé vált  

digitális műsorKínálatunK!
Analóg csomaggal rendelkező előfizetőink 7 csomag közül választhatnak,  

melyekben összesen 41 színvonalas csatorna található  
(pl. Animal Planet, Discovery, HBO, Filmbox HD, DigiSport, Eurosport HD stb.) 

Részletekért illetve csatornakínálatunkért  hívja a   
94/814-730-as illetve 92/550-624-es telefonszámot  

vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat: 

Körmend, szabadság tér 12.

Sokallja a telefonszámláját?
Alig beszél, mégis több ezer forint alapdíjat fizet?

NÁLUNK A MEGOLDÁS!!!

NE SZÁMOLGASSA TOVÁBB 
A PERCEKET, DÖLJÖN HÁTRA 
ÉS AZ OLCSÓ PERCDÍJAKAT

PEDIG MI BIZTOSÍTJUK ÖNNEK!
A Zelka Zrt.-nél mindössze 500 Ft-os alapdíjjal és 
kedvező percdíjakkal telefonálhat. Hálózaton 

belül már 1 Ft-os percdíjjal, kapcsolási díj nélkül 
beszélgethetnek egymás között az ügyfeleink és 

még a telefonszámát is megtarthatja!

Sok százan már minket választottak, 
miért pont Ön maradna ki?

További információért keresse Ügyfélszolgálatunkat a 
Körmend, Szabadság tér 12. vagy a 94/814-730-as illetve 

a 92/550-624-es telefonszámon
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Körmendi Híradó városi újság

Programajánló
Rendezvények 
Március 
10. (szombat)

21 h Batthyány-kastély – Színház aula
BALKÁN FANATIK koncert. Elôzenekar: Kocsmazaj. 
Belépôjegy elôvételben 1.300,-Ft, a koncert napján: 
1.600,-Ft  (Színház aula). Kapunyitás 20 h-kor

12. (hétfô) 14 h MIK nagyterem
Vk. Nyugdíjas traccsklub

19 h Batthyány-kastély – Színház 
NÔNAPI OPERETTGÁLA. Pesti Magyar Operett Színpad Pro-
dukció. Sztárvendég: OSZVALD MARIKA. Belépôjegy: 2.400,-Ft

14. (szerda)

8 h
12 h
14 h

Batthyány-kastély – Színház 
Iskolai ünnepségek
Rázsó Imre Szakközépiskola
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI

9 – 17 h MIK nagyterem (Berzsenyi u. 11.)
VÉRADÁS a Vöröskereszt szervezésében

17 h Batthyány kastély – Sala Terrena Galéria
20 ÉVES A KÖRMENDI VASPARIPA EGYLET. A kiállítást meg-
nyitja: Dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei Múzeumok igazgatója

15. (csütörtök) 15.30 h Szabadság tér 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. 
évfordulója – Nemzeti ünnep. Városi ünnepség. 
Közremûködik: Dávid Roland énekmûvész

17 h Batthyány-kastély – Színház 
„Hazám, hazám, te mindenem!” Részletek Erkel Ferenc, 
Kacsoh Pongrác és Hubay Jenô mûveibôl. Közremûködik: 
Szarvas József színmûvész, Kassay István zongoramûvész, 
Valter Ferenc operaénekes, Szakács Ildikó operaénekes, 
Csévi Flóra hegedûmûvész. Belépôjegy: 1.200,-Ft  diák, 
nyugdíjas, közösségi jegy: 800,-Ft

18. (vasárnap) Batthyány-kastély 
TAVASZÜNNEP a Régió Hagyományôrzô Egyesület 
szervezésében

19. (hétfô) 15.30 h Batthyány-kastély – Színház 
HORVÁTH RÓBERT hegedûmûvész hangversenye a Vk. 
Nyug díjas klub nônapi rendezvénye keretében. Mûso ron 
Vi valdi, Mozart, Sarasate, Kreisler, Chopin mûvei. Köz re mû-
ködik: Miczinger Ilona zongoramûvész. A belépés díjtalan

21. (szerda) 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház 
Süsü, a várvédô – zenés mesejáték a Fogi Színháza 
elôadásában. Belépôjegy: 700,-Ft

30. (péntek) 21 h Batthyány-kastély – Színház aula
KÁRPÁTIA koncert. Belépôjegy: 2.200,-Ft elôvételben

Elôzetes!
Április  
10. (kedd)

19 h Batthyány-kastély – Színház
Slágermix. MILLER ZOLTÁN és MAHÓ ANDREA koncert
Musicalek, slágerek, örökzöldek… és sok meglepetés! 
Belépô elôvételben: 1.800,-Ft, az elôadás napján: 
2.300,-Ft, diák, nyugdíjas: 1.200,-Ft

Kiállítás 
Február 11 – március 9. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

20 éves a Hölgyek Népfôiskolája
Március 13 – április 11. Batthyány-kastély – Színház aula

Körmend az én városom
Március 14 – április 6. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

20 éves a Vasparipa Egylet
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rendezvényinformáció, jegyelôvétel: 

Körmendi Kulturális Központ, Körmend, Berzsenyi u. 11.  Tel/fax:  94/594-227,  
 cultcent@t-online.hu – www.kormend.hu


