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Bármit vásárol nálunk 2.000 Ft felett  – a vásárlási érték 50%-át ajándékba kaphatja – csak Önön múlik

Csak Körmenden olcsóbb mint „bárhol”

Részletekről érdeklődjön az üzletünkben!
Körmend, Vida J. u. 8.
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Nyolcadik alkalommal szervezett Tavasz-
ünnepet a Régió Hagyományôrzô, Kulturá-
lis és Sportegyesület Körmenden. Az idén 
10 éves egyesület – a hagyományokhoz 
híven – kulturális programokkal kísérte 
az évrôl évre ismertebb íjászversenyt, 
melyre idén közel 140 íjász nevezett.

A Tavaszünnepet minden évben a tavaszi 
napforduló, március 21-e környékén tartják a 
„Régiósok”. Mivel az Egyesület tagja az Íjász 
Szövetségnek, természetesen alkalmazkod-
tak az országos ver senynaptárhoz, így került 
a ver seny, s az ün nep március 18-ra.

Bár a szer ve zôk már reggel fél 8-tól szor-
goskodtak, a ver-
seny résztvevôit 
Szabó Ferenc al-
pol gármester a 
versenykezdés 
elôtt, fél 10-kor kö-
szöntötte. A nagy-
közönség számára 
igazán érdekes 
programokat dél-
utánra tartogatta 
az egyesület. 14 
órától a Foltvarró kör és a Szövô szakkör tagjai 
kézmûveskedtek a gyerekekkel. A TiRuGa 
Muzsika – Vörös Tímea, Boros Gábor és Major 
Rudolf – szintén az aprónépnek kedveskedett, 
s ami azt illeti, a felnôtteknek is remek han-
gulatot teremtettek. Az „Egészségkuckó” is ki-
nyitott, itt a Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa, 
Némethné Mészáros Irén várta a látogatókat. 
Nem csupán prospektusokból kaphattak infor-

mációt a hagyományos magyar zöldségekrôl, 
gyümölcsökrôl és a helyes táplálkozásról 
az érdeklôdôk, de a szakember az értékes 
tanácsok mellett kóstolókkal is megerô sí tette: 
ami egészséges, az lehet finom. Délután igazi 
különlegességet élvezhetett a közönség, 
hisz valódi regôs éneket hallgatni magyar 
embernek lássuk be, vérpezsdítô. Sziránszki 
Regôs József majd’ 1 órás mûsora felidézte a 
múltat, s azt, hogy mitôl is olyan különlegesen 
gyönyörû magyarnak lenni.

A télbáb elégetése volt idén is a Tavasz-
ünnep utolsó programeleme a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes közremû ködé sével, ám 
ezúttal kivételesen az esti órákra csúszott 

a télbúcsúztató 
szertartás, hisz 
jeles vendéget 
várt Körmendre a 
közönség: prof. 
dr. Papp Lajost. A 
március 15-i ün-
nepkör, s a ven-
déglátó egyesület 
lelkülete jó apro-
pót kínált a híres 
szívsebésznek 

arra, hogy identitástudatról, egészségrôl, s 
e kettô összefüggésérôl beszéljen, hangsú-
lyozva, hogy mennyire különleges, fontos 
dolog magyarnak lenni. 

A VIII. Tavaszünnep versenykróniká-
ját az egyesület honlapján is meg lehet 
tekinteni, illetve péntekenként 17 órá-
tól bárkit szeretettel lát a Régió Egye-
sület a Rákóczi úti íjászpályán.  kávé

Tavaszünnep nyolcadszor
Az íjászversenytôl a gyermekprogramokon át dr. Papp Lajos elôadásáig 

Március 15-én közös ünnepre várta 
Körmend Város Önkormányzata és a 
Körmendi Kulturális Központ a város-
ban élôket.

 Idén különösen kegyes 
volt hozzánk az idôjárás, 
verôfényes napsütésben 
ünnepelhettünk a Szabad-
ság téren. A hagyományok-
hoz híven az ünnep fényét 
emelendô, díszôrséget állt 
a Batthyány Lovas Bandéri-
um, a Városi Fúvószenekar 
pedig térzenével várta az 
együtt ünneplôket.

 A Körmendi Vegyeskar 
és a Zenekar kezdte a 
programot, a Himnusz dal-
lamai után a Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttes adott ünnepi mûsort. 
Produkciójukban felidézték a márciusi 

ifjak büszke, dicsô emlékét, s a szabadság 
vágyának semmihez nem hasonlítható 
tisztaságát. A mûsorblokk után Harangozó 

Bertalan, a Vas Megyei 
Kormányhivatal kormány-
megbízott ja  mondott 
ünnepi beszédet, majd 
Dávid Roland színmûvész 
zenés összeállítása után a 
Kossuth szobor koszorú-
zására került sor Körmend 
prominens személyeinek 
részvételével.

 A szabadtéren meg-
rendezett ünnepi mûsor 
után a Színházban foly-
t a tódo t t  a  p rogram, 
s bár Szarvas József és 
barátai remek mûsort 
adtak, a Szabadság tér 

szép számú közönségének csak töredéke 
ér deklôdött a zenés est iránt.   sa

A márciusi ifjak üzenete
Színvonalas program a nemzeti ünnepen

Az öregdiák 
visszatért
Meláth Szilvia kiállítása 

A Kölcsey Ferenc Gimnázium öregdi-
ákjaként belsôépítészeti munkáinak 
fotóival, látványterveivel és tanítvá-
nyainak munkáival tért vissza egyko-
ri iskolájába Meláth Szilvia. Nemzeti 
ünnepünkhöz kapcsolódóan nyílt 
kiállítása a gimnázium galériájában.

A különleges kiállítást egy másik 
öregdiák, H. Vörös Márta a Körmendi 
Kulturális Központ igazgatója ajánlotta 
a többségében gimnazistákból álló kö-
zönség figyelmébe. Személyes hangú 
megnyitóbeszédében felidézte, hogy 
szinte váltották egymást a padban, mert 
négy év különbséggel érettségiztek a 
Kölcseyben. Kiemelte, hogy Szilvi már 
18 évesen határozott, mindenre elszánt 
és kitartó volt, hitt a tehetségében. Ki 
merte jelenteni, hogy rajzolni akar, 
mûvész akar lenni. 

„Ô tudott hinni önmagában, telje-
sen tisztán és világosan látta magát a 
jövôben, célja volt és tudatosan haladt 
felé. Példaként jelent meg elôttem, olyan 
személyként, aki mindvégig tudta, hogy 
miként lehet egy álmot megvalósítani. 
Ahogy ma mondják: megcsinálta önma-
gát” – hangsúlyozta H. Vörös Márta.

Érettségi után dekoratôrnek tanult 
Budapesten, diplomamunkájában egy 
sosemvolt színház belsôépítészeti terve-
it készítette el, aztán mintha csak valóra 
vált volna egy álom, az ô belsôépítészeti 
tervei valósultak meg a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház – eddigi leg-
nagyobb ívû alkotása – kivitelezésekor. 
Neve mára összeforrt a múzeumi atmo-
szféra láthatóvá tételével. Az ô fantázi-
áját és munkáját dicséri a körmendi Dr. 
Batthyány-Strattmann László Múzeum, 
a Vasvári Helytörténeti Múzeum és Do-
monkos Rendi Gyûjtemény, a Jánosházi 
Kiállítás, a Ság-hegyi kiállítóhely tervei, 
és a Smidt Múzeum is. Keze nyomán 
látogatóbarát, élhetô, élvezhetô, szóra-
koztató, játékos terek születtek, amelyek 
létrehozása során mindvégig alázattal 
viseltetett a megôrzött múlttal szemben. 

Folytatás a 4. oldalon
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Curie emlékversenyek 

Februárban és márciusban újra a Kölcsey Utcai Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény adott otthont az 
Országos Curie Matematika-, Környezetismeret-környezetvéde-
lem- és Kémia Emlékverseny regionális fordulóinak. A megmé-
rettetésen szép eredményt értek el a házigazda iskola tanulói.

Az elmúlt két hónapban a Kölcsey Utcai Általános Iskolában meg-
rendezett regionális fordulókra azok a tanulók juthattak tovább Vas, 
Zala, Veszprém, Gyôr-Moson-Sopron és Somogy megye iskoláiból, 
akik az október-decemberi idôszakban a legjobban oldották meg a 
négyfordulós levelezô feladatsort. Környezetvédelembôl a tanulók 
3 fôs csapatokban, két évfolyamot felölelô korcsoportokban mérték 
össze tudásukat. A téma nem köthetô csak egyetlen tantárgyhoz, 
és a tananyagon kívül külön ismereteket, kutatómunkát is igényelt. 
Így a verseny alapját környezetvédelmi alapismeretek, a nemzeti 
parkok, világnapok ismerete, valamint évente más-más kiemelt kör-
nyezetvédelmi téma képezte, ami az idén a hulladék-gazdálkodás 
és a megújuló energiaforrások kérdésköre volt. A négy levelezôs 
forduló után a területi döntô résztvevôinek elméleti feladatok meg-
oldásán kívül egy kísérletet is el kellett végezniük és elemezték is azt. 

Kölcseys eredmények környezetismeret-környezetvédelembôl: 
5-6. évfolyamon: 2. Csata Dániel, Landherr Csongor, Maszlov Leon, 
7-8. évfolyamon: 5. Köbli Luca, Németh Kíra, Pendli Gitta. Mate-
matikából 5. évfolyamon: 1. Vásárhelyi Attila, 3. Faragó Hanna. 6. 
évfolyamon: 2. Pataki Kristóf, 7. évfolyamon: 1. Sánta Ádám, 3. Nagy 
Martin, 8. évfolyamon: 2. Molnár Sára. Kémiából 8. évfolyamon 
Molnár Sára 2. lett. További siker, hogy Sánta Ádám matemati-
ka tantárgyból részt vehet az országos döntôn.      Cs
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Beíratás

A 2012/2013-es nevelési év-
ben óvodába lépô gyerme-
kek beíratásának idôpontja:
2012. április 25–26-án  8–17-ig,
2012. április 27-én  8–12-ig.
A beíratás helye: 
•	Dr. Batthyányné Coreth M. Óvo-

da,Körmend, Bartók B. u. 9.
•	Mátyás Király Utcai Óvoda 

Körmend, Mátyás Kir. u. 18.
Az óvodába történô beirat-
kozáskor be kell mutatni: a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, a gyermek „oltási kis-
könyv”-ét, a szülô (gondviselô) 
személyi igazolványát.

Az óvoda – beleértve a kijelölt 
óvodát is – köteles felvenni, át-
venni azt a gyermeket, aki óvo dai 
nevelés keretében folyó, iskolai 
életmódra felkészítô foglalko-
záson vesz részt, ha la kóhelye, 
ennek hiányában tar tózkodási 
helye a körzetében található 
(kötelezô felvételt biztosító óvo-
da). Elsôbbséget kell biztosítania 
az állandó körmendi lakhellyel 
rendelkezô szülôk gyermekeinek!
Az általános iskolába lé pô, 
tanköteles korú gyermekek 
beíratásának idôpontja:
2012. április 25–26-án  8–17-ig,
2012. április 27-én  8–12-ig.
A beíratás helye: 
•	Kölcsey Utcai Ált. Isk. és AMI, 

Körmend, Kölcsey u. 12.
•	Olcsai–Kiss Zoltán Ált. Isk., 

Körmend, Thököly u. 31.
•	Somogyi Béla Ált. Isk.,  

Körmend, Thököly u. 29.
Az elsô évfolyamra történô 
beiratkozáskor be kell mutatni: 
a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, TAJ azonosító kár-
tyáját; az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást (óvodától, 
vagy nevelési tanácsadótól); 
a szülô (gondviselô) személyi 
igazolványát; a diákigazolvány 
elkészítéséhez az elôzetesen 
kiírt idôpontban a személyazo-
nosító okmányok alapján az 
okmányiroda által elkészített 
fénykép és aláírás felvételt tar-
talmazó adatlapot és 1400.- Ft-ot.

A beiratkozás körzethatárok 
nélkül történik, a felvételrôl a 
Köz oktatási törvény 6. §. (4) be-
kezdése értelmében az óvoda 
véleménye alapján az iskola 
igazgatója dönt. Elsôbbséget 
kell biztosítania a beiskolázási 
körzetében körmendi lakóhellyel 
rendelkezô szülôk gyermekeinek!
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Körmendi  
kitüntetettek
Március 15-e alkalmából adták 
át a Vas Megyei Önkormányzat 
elismeréseit. A megyeházán 
tartott ünnepi közgyûlésen két 
közismert körmendi személy 
részesült kitüntetésben.

Dr. Abdel Hameed Abdel 
Hay Abdin gyermekorvos „Vas 
Megye Önkormányzata Szol-
gálatáért Egészségügyi Tago-
zata” kitüntetést vehetett át.

Gál László, a Fortress Lami-
Véd Körmend technikai ve ze-
tõje „Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Sport Tago-
zata” elismerésben részesült.

Gratulálunk!

Bibliai elôadások
Mit tegyünk, ha… címmel 

háromrészes elôadás sorozatot 
tart április 27. és 29. között 
Kecskeméti János, a Keresztény 
Advent Közösség lelkésze a Fa-
ludi Ferenc Könyvtárban. Az elsô 
pénteken 18 órakor kezdôdik: 
Mit tegyünk, ha a stressz meg-
keseríti az életünk? Jel. 14:11.: 
„és nem lesz nyugalmuk sem 
éjjel sem nappal”. Szombaton 
a következô elôadás hangzik el: 
Mit tegyünk, ha kimerít bennün-
ket a hétköznapok rohanása? 
Mt. 11:28.: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfáradta-
tok”. A vasárnapi záró elôadás 
címe: Mit tegyünk, ha félünk a 
jövôtôl? Ésa. 45:11.: „Kérdezzé-
tek meg a jövendôt tôlem!” Ez 
a két elôadás 17 órakor ve szi 
kezdetét, a belépés mind-
három estén díjtalan.

Körmend tagsága az  
Európai Területi Társulásban

A képviselô-testület legutóbbi ülésén támogatta a város tag-
ságát a létrejövô Európai Területi Társulásban (ETT). Az ETT olyan 
európai területi együttmûködési csoportosulást jelent, amely új 
lehetôséget nyit az önkormányzatoknak, a régióknak és államok-
nak, hogy határon átnyúló együttmûködést hozzanak létre más 
tagállam szereplôivel, közös célok megvalósítása érdekében. 

A 2011. szeptember 16-án, Körmenden megrendezett találkozón 
a 24 város együttmûködésben résztvevô városok polgármesterei 
kiemelték az együttmûködés fontosságát a szlovén-osztrák és ma-
gyar határ mentén. Az együttmûködési szándékukat nyilatkozatba 
foglalták. A létrehozandó társulás a jövô közös fejlesztéseinek 
generáló tényezôje lehet. Az elôkészítô munka során elkészült a 
létrehozandó társulás mûködésérôl szóló egyezmény és alapsza-
bály tervezet, amelyeket jelenleg a leendô tagok véleményeznek. 

Bebes István polgármester kiemelte, hogy a létrejövô tár-
sulás lehetôséget biztosít a jövôben a megjelölt területeken 
egy hatékonyabb forráslehívásra az Európai Unió támogatási 
kereteibôl, továbbá a határon átnyúló programok megvalósítása 
elérhetôbbé válik az együttmûködés keretében. A képviselô-
testület támogatta a város tagságát a létrejövô Európai Területi 
Társulásban, felhatalmazta a polgármestert a város képviseletére.

Az öregdiák visszatért
Folytatás a 3. oldalról

A hétköznapokban nem-
csak tervez, hanem tanít és 
tanul is. Belsôépítész tervezô 
mûvész diplomája mellé ha-
marosan megszerzi vizuális 
kultúra–rajz szakos tanári 
diplomáját. A kiállítás Waldorf 
iskolás diákjainak munkáiba 
is bepillantást enged. 

A kiállításnyitón Laczó Ta-
más igazgató kitért a gimnázi-
um belsôépítészeti megújítá-
sának már többször szóba ke-
rült tervére. Ennek elsô lépé-
seként – a kiállításhoz kapcso-
lódva – a folyosói szekrények 
díszítését célzó ún. szekrény 
projektet hirdetett az intéz-
mény diákjai számára.  TM
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Új nyilvános illemhely

Körmend Város Önkormányzata a Sza-
badság tér rekonstrukció beruházásával 
párhuzamosan építette ki a korábban 
lebontott helyett a korszerû nyilvános 
illemhelyet a Templom utca és a Dienes 
utca kapcsolódó területén. A mûszaki át-
adás megtörtént, a hivatalos mûködtetés 
2012. március 19-tôl megkezdôdött a 
Polgármesteri hivatal mögött. A nyitva 
tartás munkanapon 9 és 17 óra között, 
rendezvények idején egyedi nyitva tartás 
szerint. A szolgáltatás díja: 100 Ft/alkalom.

Ritka alkalom egy város életében, 
hogy 100 éves lakóját köszöntheti. 
Bebes István, Körmend város polgár-
mestere rózsával, a miniszterelnök 
által adományozott emléklappal, ked-
ves és biztató szavakkal köszöntötte 
Lukács Jánosné, Matild nénit 100. szü-
letésnapján. 

Körmend városa és a maga nevében adta 
át a köszönet és tisztelet virágait a város 
polgármestere. Méltatta a néni hosszú, 
küzdelmes életét és hangsúlyozta, hogy az 
idôs, tapasztalt emberek példája fontos érték 
a város és a társadalom életében. Elbeszélge-
tett vele küzdelmes életérôl, kiemelte, hogy 
szeretné, ha minél gyakrabban lenne része 
ilyen meghitt ünnepi eseményben.

Lukács néni Peresznyén lát-
ta meg a napvilágot 1912. 
március 12-én. Szemtanúja, 
átélôje volt olyan események-
nek, amelyekrôl a fiatalok csak 
a történelemkönyvekben olvas-
hatnak. Átélte és elszenvedte 
a II. világháború okozta bor-
zalmakat. Egyetlen gyermekét, 
fiát egyedül kel lett felnevelnie, 
mert férjét a frontra vezényelték, aki életét 
vesztette a háborúban. Felnôtt fiától 1956-
ban kellett búcsút vennie, aki Ausztráliába 
távozott és azóta is ott él. Hosszú, dolgos 
életút után maradt egyedül. 

Több mint 90 éves volt, amikor a 
körmendi rokonok kérésére a városba 
költözött. Matild néni 2-3 évvel ezelôttig 

sokat mozgott, dolgozgatott, az elmúlt 
idôben kicsit gyengült az állapota. A nagy 
napon azonban jó hangulatban, frissen 
és figyelmesen fogadta a jókívánságokat 
az ünnepségen résztvevô gondozóktól, 
ismerôsöktôl és rokonoktól. 

Kívánjuk, még hosszú ideig élvezze az ôt 
körülvevôk megbecsülését és szeretetét.

100 éves néni köszöntése

Ki a várkapitány a tudás várában? 
Viadal a nyugati végeken címmel 
játékot indítottak a „nyugati végek”: 
Körmend, Kôszeg, Ôriszentpéter, 
Szentgotthárd, Vasvár város és Nádasd 
község könyvtárai. 

A hat település könyvtárosai játékra 
hívták az általános iskolák felsô tagozatos 
diákjait és vállalkozó kedvû harmadik és 
negyedik osztályos tanulóit, hogy jobban 
megismerjék szülôföldjüket. Keresték azo-
kat a diákokat, csapatokat, akik a legjob-
ban ismerik településük múltját és jelenét, 
akik könnyen és gyorsan tudnak informá-
ciót keresni könyvekben és az interneten 
egyaránt, és eligazodnak a könyvtárban. 

A program során hat, a településekhez 
kapcsolódó feladatmegoldó füzet jelent 
meg. Az egyes rejtvényfüzetek külön is 
értékelésre kerültek, de várkapitány csak 
az lehetett, aki mind a 6 füzetet kitöltötte 
és az összesített eredménye a legjobb lett.

A program lezárására február végén 
a körmendi színházteremben került 

sor. Összesen 449 tanuló vállalkozott 
egyénileg és csapatban a feladatokat 
tartalmazó füzetek megoldására. A kör-
mendi Városi Fúvószenekar koncertje 
után az olvasásnépszerûsítô és az önálló 
ismeretszerzést szolgáló játékban részt 
vevô valamennyi gyermek jutalomban ré-
szesült. Akik el tudtak jönni a helyszínen, 
a többiek késôbb az iskolákban illetve a 
városi könyvtárakban vehették át a díjakat.

A „nyugati végek” fôkapitányi címet: 
Szabadi Emma, a fôhadnagyi címet Nagy 
Hanna Viola és Szabadi Lívia, a hadnagyi 
címet Recetár Róbert és Varga Miklós 
tanulók nyerték el, akik valamennyien a 
körmendi Olcsai-Kiss Zoltán Iskola tanulói.

A program a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0028. 
számú, „A minôségi oktatás, az olva-
sási és a digitális kompetenciák fej-
lesztése és az életen át tartó tanulás 
hátterét biztosító XXI. századi könyvtá-
ri szolgáltatások megteremtése part-
nerségben, az esélyegyenlôség jegyé-
ben a „nyugati végek” könyvtáraiban” 
címû projekt keretében valósult meg.

Ki a várkapitány a tudás várában?
Sikeres pályázat a „nyugati végek” könyvtáraiban

Felhívás
Kedves egykori valódi és virtuális 

diáktársunk!
Örömmel értesítünk, hogy a Szom-

bathelyi Törvényszéken jogerôsen be-
jegyzésre került a 2011. november 18-án 
19 egykori diák részvételével megala-
kult Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok 
Közhasznú Egyesület, amelynek akkor 
megfogalmazott célja, hogy elôsegítse 
a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
diákhagyományainak ápolását, segítse az 
iskola kulturális tevékenységét, (esetleg új 
színekkel gazdagítva azt), programjaival 
támogassa azt a nevelô tevékenységet, 
amely a mindenkori diákokban egész-
séges lokálpatriotizmussal táplálja azt az 
érzést, hogy jó körmendi diáknak lenni. 
Civil szervezetként az iskolához kötôdve 
segítjük a mindenkori Körmenden élôk 
kulturális életét, lelki mindennapjait.

Ehhez kérünk, hogy jelentkezéseddel csat-
lakozz hozzánk személyesen vagy levélben, 
a gimnázium címén (9900 Körmend, Bajcsy-
Zsilinszky Endre u. 3.; kfg@kormend.hu). 

Tisztelettel és szeretettel:
Dr. Vörös Ottó  

egyesületi elnök sk.
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Ôstörténeti 
konferencia 
Programterv 

Április 14. szombat

9.00•Ünnepélyes „megnyitó”
 Fotókiállítás. Alexander Horsch: ôsi 

amerikai zene
09.30–11.30•Emlékezés Móricz Jánosra
 Varga Zoltán: Móricz János biográfia
 Dr. Gerardo Pena Matheus, Móricz 

János ügyvédjének elôadása 
 Purisaca Golenya Ágnes: A konferen-

cia születése és üzenete 
11.45–13.15•Klaus Dona: Titkolt tör-

ténelmünk
14.30–16.30•Az emberiség származá-

sa: A kara maya nép. Ruth Rodriguez 
Sotomayor ecuadori kutató elôadása

16.45–17.45•Ôsi gyökereink – magyar 
tudósok elméletei valós törté nel münk-
rôl. Szilvássy Péter történész elôadása

17.45–18.45•Kérdések és hozzászó-
lások órája. Pódiumbeszélgetés az 
elô adókkal.

Vacsora után•Csatlakozzon a körmendi 
dél-amerikai nap eseményeihez! (vá-
sár, zenészek, ételek) 

Április 15. vasárnap

8.30–9.30•Alexander Horsch: Ôsi zene 
– párhuzamok a dél-amerikai és a ma-
gyar népzene között

9.30–10.15•Born Gergely: Pataky László, 
Paál Zoltán és Móricz János kapcsolata

10.15–10.45•Meglepetés elôadó: vala-
ki, aki átélt egy megrázó eseményt, de 
nem kívánja idô elôtt felfedni kilétét. 

11.00–13.00•Manuel Palacios ecuadori 
kutató: Elfeledett Amerika. (Az elôadó 
Magyarországra érkezése bizonytalan 
lett. Ha nem tud jönni, akkor vagy 
mûholdas közvetítéssel, vagy következô 
rendezvényünkön találkozhat vele.)

14.15–15.15•Dr. Kisteleki Géza: Arany-
lemezek

15.15–16.15•Varga Géza írástörténész 
elôadása

16.30–17.30•Pódiumbeszélgetés, kér-
dések és válaszok. 

Zárásként•Üzenem az utókornak… A 
konferencia résztvevôi elmondhatják 
ôstörténelmünkkel, Móricz Jánossal 
kapcsolatos személyes üzenetüket. 

Zárás•körülbelül 17.45-kor.

A változtatás jogát a szervezôk  
fenntartják maguknak!

Az idei esztendô minden bizonnyal kü-
lönleges lesz gyülekezetünk életében. A 
Dunántúli Református Egyházkerület meg-
alapításának 400 éves évfordulója, és az 
ahhoz kapcsolódó jubileumi év ünnepségei 
kapcsán Körmendre megkülönböztetett 
figyelem irányul. Ez azonban felelôsséget is 
ró ránk. A Kárpát-medence reformátusossá-
gának képviselôit, egyházi és világi méltósá-
gait fogjuk vendégül látni. Velünk ünnepel 
dr. Kövér László házelnök, a Jubileumi Év 
fôvédnöke és még sok más vezetô politikus. 
Erre az ünnepségre méltóképpen fel kell 
készülnünk, hiszen azt szeretnénk, ha ven-
dégeink a lehetô legjobb képet alakítanák ki 
rólunk. Ehhez egyrészt elengedhetetlen egy-
fajta református összefogás, külsô és belsô 
megújulás. A templomkert és a templom 
egyes részeinek rendbetétele szükségesnek 
bizonyul. Itt azonban nem szabad megállni, 
mivel akkor olyanok leszünk, mint az Urunk 
által „meszelt sírnak” minôsített farizeusok, 
akik külsôségeikben kiválóak, belül azonban 
szegények és romlottak voltak. A külsônél 
talán fontosabb, hogyan töltjük meg lelki 
tartalommal ezt az ünnepet és mit merítünk 
belôle. Igenis bizonyítanunk kell, hogy méltó 
utódai vagyunk ôseinknek, és a 400 év fo-
lyamatos hitharcait nem tettük hiábavalóvá. 

Volt értelme a folyamatos küzdelmeknek 
és a helyi reformátusság most is bátran és 
büszkén hirdeti Urának dicsôségét. Hiszen 
ez az elsôdleges feladatunk és ne önmagun-
kat állítsuk középpontba, egyfajta jó üzleti 
lehetôséget látva az ünnepségsorozatban. 
Ehhez a gyülekezet teljes összefogása kell, 
nem elég néhány ember áldozatos munkája. 
Ezért kérjük a református egyháztagjainkat, 
hogy erôfeszítéseinket lehetôségeikhez mér-
ten mind anyagiakban, mind imádságaikban 
támogatni szíveskedjenek.

Jézus azt mondja, hogy a hegyen épített 
város nem rejtôzhetik el. Körmend ugyan sík-
ságra épült, de most együttes összefogással 
nagyon magasra emelhetjük és válhatunk ez-
által Isten dicsôségének alázatos hirdetôivé.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
2011. évben alapítványunk számára eljutta-
tott 1%-os támogatásokat, melynek összege 
146.708 forint volt. Buzdítjuk testvéreinket 
és és barátainkat, hogy az idei évben is 
támogassák a Körmendi Református Egy-
házközségért Alapítványt.

Adószámunk: 18896015–1–18
Részletes tájékoztató hírlevelünket húsvé-

tig minden egyháztagunk címére eljuttatjuk.
Nagy Gábor gondnok

a református gyülekezet világi elnöke

A Körmendi Református  
Egyházközség tájékoztatója

Kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorú-
ak egyaránt találnak maguknak prog-
ramot a Körmendi Kulturális Központ 
rendezvényei között. 

Az elôttünk álló idôszakban a szórakozni 
vágyókat és az új ismeretekre szomjasakat, 
a keserédeseket és az önfeledten nevetni 
vágyókat is várjuk hozzánk! Lesz kisma-
máknak Fészek kör, gyerekeknek színházi 
elôadás „Legszebb kincs a barátság” címmel, 
zeneszeretôket, a romantika szerelmeseit 
várja Miller Zoltán és Mahó Andrea saját est-
jével. Az ismeretekre szomjazókat várja a két 
napos Nemzetközi Móricz János Konferen-
cia. A köztünk élô tehetségek több alkalom-
mal is megmutatják tudásukat, így például a 
hónap egyik jelentôs eseménye lesz a KASZT 
Stúdió premierje, aminek már a címe is sokat 
sejtet: „Tíz dolog, amit utálok benned!” Az 
iskolák bemutatkozó délutánjain sor kerül 
a Kölcsei Utcai Általános Iskola és AMI, va-
lamint az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola 
Ki Mit Tud?-jára és alapítványi gálamûsorára. 
A helyi kórusokon és hangszeres produkci-
ókon kívül a megye más településének ta-
nulói is megmutatják tudásukat a Rába-parti 
Zenei Diákfesztiválon. Lesz „Vöröskeresztes” 

területi elsôsegélynyújtó vetélkedô, de a 
nyugdíjasok rendszeres klubfoglalkozásai 
sem maradnak el. Folytatódik a Körmendi 
Dumaszínház, ezúttal Badár Sándorral és 
Hadházi Lászlóval. Az egyik legnagyobb 
érdeklôdésre számottartó rendezvény pedig 
a körmendi kosárlabdázás 50 éves jubileuma 
alkalmából tartandó egésznapos ünnepnap 
lesz a múlt és a jelen helyszínein. Ez alka-
lomból kiállítás is nyílik, ahol a „Csakazért 
is lett!” c. kötetet is bemutatják, valamint 
meglepetés mérkôzések tarkítják a napot. 
Ezt megelôzôen még gyönyörködhetnek a 
20 éves Vasparipa Egylet által összegyûjtött 
és kiállított motorokban és más jármûvekben 
a Sala Terrenában, a Városi Kiállítóteremben 
Kistérségi mûhelyalkotásokat mutatnak be, a 
Színház aulájában pedig még értékelhetik Az 
én városom – Körmend c. pályázatra érkezett 
alkotásokat. Az ezekbôl szerkesztett könyv 
bemutatója is e hónapban lesz, amely alka-
lomból átadják a zsûri és a közönség által 
megítélt díjakat, majd a mûveket jótékony 
célra elárverezik.

Részletes kínálatunkat tekintsék meg a 
programajánlóban! Tartsanak velünk, mert…

Körmend – ahol minden idôben, min-
dig jó együtt lenni!          H.V.M.

Gyógyír tavaszi fáradtság ellen 
– napi egy kulturális program
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Dr. Bárány Zsuzsanna gyermekorvos nyerte a Hónap orvo-
sa címet a Vas Népe Emberséggel az egészségért! címû 
sorozatának szavazásán, ami fôképp a szü lôk elégedettsé-
gének visszajelzése. A doktornô szülei hivatását folytatta, 
amikor pályát választott. 2007 augusztusa óta gyógyítja kis 
betegeit Körmend III. számú 
gyermekkörzetében. 

– Mit szóltál, ahhoz, hogy 
megnyerted a Hónap orvosa 
szavazást?

– Váratlanul ért, természete-
sen nagyon örültem neki. Egy 
szombathelyi barátnôm fedezte 
fel a nevemet a jelöltek listáján, 
de még ennek tudatában sem 
számítottam erre az eredményre. 
5 éve vagyok a praxisban és ilyen 
rövid idô alatt ôszintén meglepett 
ez az elismerés.

– Édesapád, dr. Bárány Gyôzô 
elismert sebész fôorvos, édes-
anyád, dr. Bécsi Zsuzsanna köz-
tiszteletben álló gyermekorvos. A családi indíttatás miatt válasz-
tottad az orvosi pályát, azon belül is a gyermekek gyógyítását?

– Szüleim nem befolyásoltak a pályaválasztásban, az én dön-
tésem volt, de a szülôi minta nyílván sokat számított. A sebészet 
nem vonzott, azonban a gyermekorvoslás – emlékeim szerint – 
már óvodás korom óta izgatta a fantáziámat. Édesanyám munkája 
a hét minden napján az életünk része volt, személyesen is sokat 
tapasztaltam belôle. Egyetemistaként – amikor tehettem –, bejár-
tam anyu rendeléseire. Lényegében tudtam, hogy mit választok.

– Az egyetem elvégzése után a Markusovszky kórházban 
kezdtél dolgozni, 10 évvel késôbb vetted át édesanyád körze-
tét, miközben családoddal elköltöztetek Körmendrôl. A szom-
bathelyi kórház gyermekosztálya visszavárt, de te a nagyobb 
távolság ellenére a körzetet választottad. Miért? 

– Sok álmatlan éjszakát okozott nekem ez a kérdés. A kórházban 
családias légkörben, szakmailag és emberileg is kiváló kollégák-
kal dolgozhattam. Ugyanakkor itt volt édesanyám praxisa, ahol a 
pácienseket semmi esetre sem szerettem volna cserbenhagyni. 
Kisfiam születése után vált véglegessé a döntésem, amikor szülési 
szabadság után visszatértem és a betegeim megvártak. Ez egy olyan 
visszajelzés volt számomra, ami megkönnyítette a döntésemet. A 
kórházak jelenlegi helyzetét tekintve és a családom szempontjából 
is úgy gondolom, hogy jól választottam.

Természetesen a kórházhoz is köt még a köldökzsinór, heti 2 
órában gasztroenterologiai rendelést végzek ott. 

– Mit tartasz a munkádban a legjobb és legrosszabb do-
lognak?

– A legnagyobb örömet az jelenti számomra, hogy gyerekekkel 
foglalkozhatok. Az egészségügy méltatlan helyzete és az értékren-
dek – véleményem szerint – rossz irányba való változása viszont el-
keserít. Az az érzésem, hogy folyamatosan viharos vizeken evezünk, 
és mindig a hullámvölgyekben kötünk ki. Az egészségügyben is 
bevezetett súlyos adminisztrációs terhek és nem a betegek érdekeit 
szolgáló intézkedések miatt egyre kevesebb idô jut a gyógyításra.

– Gyerekkel és szülôvel egyaránt meg kell találnod a közös 
hangot, mielôtt bevetnéd a szaktudásodat. Az elismerés szerint 
sikerrel, mi a recepted?

– A kölcsönös bizalom. A szülôket partnernek kell tekinte-
ni, hiszen ôk azok, akik a javaslataimat végrehajtják. Ha nincs 
együttmûködés, akkor elmarad a várt gyógyulás.

A szülôk által elmondott panaszok minden apró részletére ér-
demes odafigyelni. Alaposnak kell lenni és nem árt, ha ismerjük a 

családok körülményeit és próbáljuk a lehetôség szerint ehhez is 
igazítani a terápiát. A gyermekekkel még könnyebben boldogulok. 
Kevés kivételtôl eltekintve nem volt nehéz megnyerni a bizalmu-
kat. Próbálom a rendelô légkörét is számukra barátságossá tenni.

– Ha betegek a gyerekeid, orvoshoz viszed ôket vagy magad 
gyógyítod ôket?

– Magam gyógyítom ôket, sôt 
a védôoltásokat is tôlem kapják. 
Ha elakadok – nemcsak a gyer-
mekeimmel kapcsolatban – akkor 
természetesen kikérem specialista 
kollégáim véleményét. Nem szé-
gyen kérdezni, hiszen a gyermek-
gyógyászatban is már sok olyan 
szakterület van, amiben léteznek 
nálam tapasztaltabb kollégák is. 
Jó, ha egy orvos is tisztában van 
a korlátaival.

– Mi jelent számodra kikap-
csolódást, feltöltôdést?

– Elsôsorban a gyermekeimmel 
töltött idô. Tavasztól késô ôszig, 
szabadidônk nagy részét balatoni 

nyaralónkban töltjük. Közös kirándulások, mozi, színház, termé-
szetesen a gyerekek igényeit figyelembe véve. Igyekszünk velük 
együtt mozogni, egyelôre még bírjuk. Hobbimról már csak múlt 
idôben beszélhetek. Fontosabb teendôim is vannak annál.

Abban bízok, hogy néhány év múlva velük indulhatok ismét 
a Balaton átúszáson és a szörfdeszkám is újra elôkerülhet a 
pincébôl.    Takács Marietta

A recept kölcsönös bizalom
Interjú dr. Bárány Zsuzsanna gyermekorvossal
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Játszótértakarítás –  
önkéntes program
A „Játszunk együtt a téren” elnevezésû prog-
ramot 2012. 04.28-án 10-12 óra között való-
sítja meg a Kulturális Központban mûködô 
Önkéntes Pont. A Dózsa Gy.u. és a 208 lakás 
közti játszóterek, a Várkert, a Kauz rét, a 
Rába part és a Bartók Béla lakótelepi játszó-
terek szebbé tételéhez várunk segítôket. 
Mindenki jelentkezhet, aki úgy érzi, tud 
és akar 2 órát dolgozni annak érdekében, 
hogy szebb környezetben tölthessék el a 
gyerekek a szabadidejüket! A szükséges 
eszközöket helyi vállalkozók és a Város-
gondnokság segítségével biztosítjuk!  K.É.

Körmend Város Polgármesteri Hivatala 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2012. április 28-án (szombaton)
Körmen közigazgatási területén

lomtalanítást 
 végeztet.

Kérjük, hogy veszélyes hulladékot, 
építési törmeléket, jármûvek és elekt-
ronikai berendezések bontásából szár-
mazó hulladékot (pl. lökhárító, gumiab-
roncs, autóülés, olajoskanna, televízió és 
hûtôszekrény burkolat, stb.) NE RAKJANAK 
KI, mert azok elszállítására nincs mód! 

Továbbá felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, 
hogy a vállalkozások hulladékát a vállalkozó 
nem szállítja el. Kommunális hulladékot 
zsákban, vagy egyéb tárolóeszközben 
össze gyûjtve szíveskedjenek kihelyezni.

Kérjük továbbá, hogy a fémet, bútort, 
gallyat-ágat összekötve, egymástól elkü-
lönítve helyezzék ki. Társasház esetén a 
konténer mellé, annak közelébe szíves-
kedjenek a lomot kihelyezni.

A lomok kihelyezését kérjük, a lomtala-
nítás napján reggel 7.00 óráig végezzék el.
---------------------------------------------------------------------

2012. április 20-ra (péntek)
a ZALA-DEPO KFT.

elektronikai 
hulladékgyûjtési  

akciót hirdet.
A lakosságnál keletkezô elektronikai 

hulladékok szelektív gyûjtése érdekében 
a Zala-Depo Kft. gyûjtôkonténert helyez 
a Városgondnokság telephelyére (Ady 
Endre utca 72.). 

A konténerbe a fenti napon 9 és 17 
óra között lehet elhelyezni az ép álla-
potú elektromos berendezéseket (pl. TV, 
hûtô, rádió, mosógép, akkumulátor stb.).

A szétbontott berendezések nem 
kerülnek átvételre!

Együttmûködésüket köszönjük.
Gombásné Nardai Ibolya

jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô 

2012. március 24-én és 25-én Hódmezô-
vá sárhelyen rendezték a 2011/2012. 
tanévi III., IV. és V-VI. korcsoportos "A" 
és „B” kategóriás Úszó Diákolimpia 
Or szágos Döntôjét. A Kölcsey Ferenc 
Gimnázium diákjai közül idén négy ver-
senyszámban négy diák jutott be az V-VI. 
korcsoportos „B” kategóriás döntôkbe.

A megyei döntôben elért elsô helye-
zéssel kvalifikálták magukat a lányok a 
hódmezôvásárhelyi döntôre. Buti Nikolett 
100 méteres gyorsúszásban és 100 méteres 
hátúszásban, Érsek Noémi 100 méteres 
mellúszásban, a leány váltócsapatunk pedig 
4x100 méteres gyorsúszásban képviselte a 
gimnáziumot, a várost és a megyét. 

Buti Nikolett két egyéni számban szere-
pelt és tagja volt a váltónak is. 100 méteres 
gyorsúszásban a 12-13. idô eredménnyel 
érkezett a húszas dön tô re, ahol a saját tel-
jesítményén közel 4 má sodpercet javítva a 
6. helyen végzett. (Idô eredménye: 1.09.54)

100 méteres hátúszásban Niki ugyancsak 
a 12. idôt tudhatta magáénak, egészen a 

döntôig, ahol szintén több mint 3 másod-
perccel javította meg eddigi legjobbját és a 
hetedik helyet szerezte meg a tizenkilenc 
fôs mezônyben. (Idôeredménye: 1.23.53)

Érsek Noémi a 100 méteres mellúszásban 
szerzett jogot az országos döntôn való 
szereplésre, és a gyorsváltót is erôsítette. 
Noémi egyéniben az elôzetes várakozá-

sokhoz képest javított, a 14. 
helyen végzett. (Idôeredménye: 
1.39.73).

 4x100 méteres leány gyors-
váltó csapat bravúros teljesít-
ménnyel bronzérmet szerzett 
az országos döntôn, miután a 
hetedik legjobb idôeredménnyel 
jutott be. Szép versenyzéssel, 
2.15.21-es idôvel tiszaújvárosi, 
bajai, szegedi, nagykanizsai, 
gyôri, székesfehérvári, egri, gyu-
lai, kisvárdai, szekszárdi és buda-
pesti csapatokat elôztek meg. A 

körmendieknél csupán a hajdúböszörményi 
és a váci lányok teljesítették gyorsabban a 
versenytávot. A csapat tagjai: Buti Nikolett, 
Érsek Noémi, Károly Dalma, Károly Fanni.

A megyei Úszó Diák Olimpián három 
általános iskolás diák nyert futamot, így a 
nem igazolt sportolók versenyén szerzett 
megyei bajnoki címükkel jutottak az orszá-
gos döntôre: Golomán Mária (Somogyi is-
kola) III. korcsoport – 50 m mellúszás; Érsek 
Fanni (Somogyi iskola) IV. korcsoport – 100 
m hátúszás; Molnár Levente (Olcsai iskola) 
IV. korcsoport – 100 m hátúszás

Az Úszó Diák Olimpián Molnár Levente 
hátúszásban hetedik helyen, a lányok 
a középmezônyben végeztek.    tm

Bravúros bronzérem 
A KFG lányai az Úszó Diákolimpia országos döntôjén

Március 1-jén délután a körmendi sport-
csarnokban – mely egyben a Somogyi 
Bé la Általános Iskola tornaterme is –, 
fel  avatták az új térelválasztófalakat és a 
hozzájuk tartozó kosárlabda-palán kokat. 
A beruházást a látványsportágak nak nyújt-
ható társasági adókedvezmény (TAO) tet-
te lehetôvé, amelyre si keresen pályáztak. 

A 20 milliós összköltségû fejlesztéshez 
14 millió forintot nyertek, a további 6 mil-
liót önerôbôl állta a város. A fantasztikus 
mérkôzéseket megélt csarnokban két óriási 
ponyvafalat (természetesen piros-feketét) 
lehet motorral le- és felvonni, s ezekhez 
szintén fel- és leereszthetô kosárpalánkok 
tartoznak. Ennek értelmében akár testnevelés 
órákat, akár több korosztályos edzést lehet 
egyidejûleg tartani a megosztott térben. Sza-
bó Ferenc alpolgármester avatóbeszédében 
elmondta, hogy régi óhaj valósult meg, hiszen 

Ausztriában már régen láttak ilyen térhaszno-
sítású módszert. Érsek István az utánpótlás 
szakosztályvezetôje boldogan jelezte, hogy 
jelentôs lépes ez a tehetséggondozás, az 
utánpótlás-nevelés terén, mivel egyre több a 
sportolni, játszani vágyó gyermekek száma, 
s a falakkal megvalósítható, hogy ne zavarják 
egymást az egy idôben végzett munka során. 
A beruházást végzô cég képviseletében Kal-
már Attila, a Pannonsport Kft. ügyvezetô igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy eddig is kiemelt 
területük volt a kosárlabda. Örömének adott 
hangot, hogy a megyében jelenleg a körmen-
di csarnok funkcionálisan a legkorszerûbb. 
A beruházás mindössze másfél hónap alatt 
készült el. Nagy öröm, hogy a nehéz gazda-
sági helyzetben, a szûkös anyagi lehetôségek 
dacára történik városunkban ilyen fejlesztés. 
Érezhetô, hogy hosszú távra terveznek, mivel 
a gyermekek sportolási lehetôsége a kosár-
klub jövôjét is biztosítja egyben.   Kéki

Három pályán is sportolhatnak
Funcionálisan a legkorszerûbb csarnok a megyében

Érsek Noémi, Károly Dalma, Károly Fanni, Buti Nikolett.
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A Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. 
2003 óta tevékenykedik a hulladékkereskedelem területén. 
Elsôsorban vas, színesfém, papírhulladék, akkumulátor 
átvétellel, továbbá autókarosszéria átvételével foglalkozunk. 
A családi vállalkozásban üzemelô cég Körmenden, a gyôri székhelyû 
Észak-dunántúli MÉH Zrt.-tôl bérelt telephelyen végzi tevékenységét. 
Telepünkön hétfôtôl-péntekig, 7–14 óráig van átvétel és pénztári 
nyitva tartás. 
Munkánk során a megfelelô engedélyek birtokában és a minôségre 
vonatkozó elvárásoknak megfelelôen végezzük feladatainkat, mind 
vállalkozások, mind egyeztetés alapján magánszemélyek számára. 
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Körmendi Híradó városi újság

Programajánló
Rendezvények 
Március 
30. (péntek)

21 h Batthyány-kastély – Színház aula
KÁRPÁTIA koncert Jegy: 2.200,-Ft elôvételben, helyszínen: 2.500,-Ft

Április 
4. (szerda)

16 h MIK (Berzsenyi u. 11.)
Fészek kör

10. (kedd) 19 h Batthyány-kastély – Színház
„A zene az kell” MILLER ZOLTÁN és Mahó Andrea 
koncert. Belépôjegy elôvételben: 1.800,- Ft diák, nyug-
díjas: 1.200,-Ft  helyszínen: 2.300,-Ft

11. (szerda) 17 h Batthyány-kastély – Színház
Körmend az én városom – gálamûsor és könyvbemuta-
tó. Költészet napi mûsorral

12. (csütörtök) 9 h MIK (Berzsenyi u. 11.)
Vöröskereszt területi elsôsegélynyújtó vetélkedô

14-15.(szomb. 
- vasárnap)

Batthyány-kastély – Színház
Nemzetközi Móricz János Konferencia

16. (hétfô) 14 h MIK (Berzsenyi u. 11.)
Vk. Traccsklub 

17. (kedd) 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
Legszebb kincs a barátság – Tihanyi Színpad  (2 ea)

18. (szerda) 14 h MIK (Berzsenyi u. 11.)
Vk. Klub

20. (péntek) Batthyány-kastély – Színház
Kaszt Stúdió premier

21. (szombat) 15 h Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Utcai ÁI és AMI Ki mit tud?

22. (vasárnap) Batthyány-kastély – Színház, Sala Terrena Galéria
50 éves a körmendi kosárlabdázás – ünnepség és kiállítás

24. (kedd) 9 h Batthyány-kastély – Színház
Rába-parti Zenei Diákfesztivál

25. (szerda) 19 h Batthyány-kastély – Színház
Körmendi Dumaszínház – BADÁR SÁNDOR, HADHÁ-
ZI LÁSZLÓ. Belépôjegy: 2.500,-Ft   elôvételben: 2.000,-Ft

28. (szombat) 15 h Batthyány-kastély – Színház
Olcsai kulturális gála

Kiállítás 
március 14 – április 6. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

20 éves a Vasparipa Egylet. A kiállítás megtekinthetô: 
hétfô-péntek 10–16 h;  szombat–vasárnap 10–17 h

március 20 – április 11. Batthyány-kastély – Színház aula
Az én városom – Körmend. Gyermekrajz pályázat 
az azonos címû kötethez kapcsolódva. A kiállítás 
megtekinthetô: hétfô–péntek 10–16 h

március 26 – április 13. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Kistérségi mûhelyalkotások – általános iskolások alko-
tásai a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI szervezé-
sében. A kiállítás megtekinthetô: hétfô-péntek 10–16 h

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

Munkanapokon a reggeli órákban sokan indulnak Ausztriába dolgozni. Ez a tény az 
újdonság varázsát már elveszítette, megszokottá vált. Viszont egy másik állam rend-
szerében eligazodni szakértôi feladat. A szomszédos országban dolgozóknak viszont 
ez érdekük, akár ha az adózásról, családi pótlékról, vállalkozás alapításról,  vagy a 
nyugdíjelôtakarékosságról van szó. Ennél viszont sokkal több ügyben tud szakértôi 
segítséget nyújtani a PANNONFINANZ.

 2012 januárjától Heiligenkreuzban is mûködik irodánk, ahol kényelmes körülmé-
nyek között tudjuk fogadni kizárólag magyar ügyfeleinket.

 Arra kérjük az Ausztriában dolgozó magyarokat, hogy keressenek fel bennünket, 
hogy értékes információkat adhassunk az általunk nyújtott lehetôségekrôl. A többi ami 
dolgunk. 

 Vállalkozásunk célja, hogy ügyfeleink nettó bevételét a bruttó fizetéshez közelebb 
hozzuk, ennek köszönhetôen csökkennek a havi kiadások, a hónap végén több marad a 
családi kasszában. Ezt eddig is értékelték az ügyfeleink, és reméljük, így lesz a jövôben is.

 
Forduljon hozzánk bizalommal!

 Telefonszám: 00 43 3325 40187
Gorza Petra: heiligenkreuz@pannonfinanz.at

Steindl Peter: steindl@pannonfinanz.at


