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Október közepén átadják a körmendi 
vasútállomáson az új felüljárót. Elké-
szültéig még kisebb-nagyobb forgalmi 
akadályokba ütközhetnek az utazók  a 
pályaudvar környékén.

Befejezéséhez közeledik a körmendi 
vasútállomáson az új felüljáró építésének 
elsõ üteme – tájékoztatott Rázó László, a 
GYSEV Zrt. sajtószóvivõje. Mint elmondta, 
a felüljáró építése miatti ideiglenes peron 
néhány hétig még megmarad.

    A felüljárót két külön projekt keretében 
építik. Az elsõ ütem – vagyis a vasúti sínek 
feletti gyalogoshíd – építési munkálatai le-
zárultak, és megkezdõdhet a hídszerkezet 
világításának szerelése, a liftek üzembe 
helyezése, valamint a híd hatósági haszná-
latba vételi eljárása. Ezzel párhuzamosan 
a kivitelezõ dolgozik a projekt második 
ütemén is. Ennek keretében épül meg a 
nemrég átadott új buszállomás és a Vasút-
mellék utca közötti látványos hídszerkezet.

A kivitelezés határideje itt 2014 nyara, 
azonban a kivitelezõ elképzelhetõnek 
tartja, hogy kedvezõ idõjárási viszonyok 
esetén már 2014 januárjában megindulhat 
a gyalogosforgalom a híd teljes hosszában.

   Az új gyalogos-felüljárót az új buszpá-
lyaudvart a vasútállomás túloldalán található 
városrésszel köti össze. A régi felüljárót há-
rom éve a vonalszakasz villamosítása miatt 
bontották el. Az új felüljáró szerkezetében 
lift gondoskodik azokról, akik nem tudnak, 

vagy nem akarnak lépcsõzni, a járófelületet 
pedig télen fûtik, hogy ne váljon csúszóssá.

A GYSEV által kiadott sajtóközlemény 
szerint a projekt megrendelõje GYSEV 
Zrt., kivitelezõje Közgép Építõ-, és Fém-
szerkezetgyártó Zrt., amely a munkát 
nyílt közbeszerzési eljárásban nyerte el 
236,4 millió forintos vállalási árával. A 
projekt az Európai Unió társfinanszíro-
zásában valósul meg, a támogatás mér-
téke 82,4 százalék.  (kormend.hu)

Befejezôdik az új felüljáró építése
Októberben átadják a gyalogos hidat a vasútállomáson

A „Körmend térségi vízmû ivóvíz mi nôség 
javítása” projekt kivitelezési munkái 
júniusban kezdôdtek Körmenden és Hor-
vátnádalján. Az elnyert 182 millió forintos 
uniós támogatásból – mely a munkálatok 
90%-át fedezi –, olyan beruházások való-
sulnak meg, amelyek jelen tô sen javítják 
Körmend és környéke ivóvízminôségét. 

A körmendi központi vízmû telephelyén 
a meglévô gépház felújítása és átépítése 
jól halad, már a belsô gépészeti feladatokat 
végzik. Ennek eredményeként 2000 m3/nap 
kapacitású, korszerû vízkezelési technológia 
létesül itt. A horvátnádaljai új gépház is 
szerkezetkész már, hogy ide telepíthessék 
azt a rendszert, amely a napi 800 m3 víz-

mennyiség kezelését és a hálózatba történô 
betáplálását biztosítja. A tartályok már a 
helyükre kerültek, és most a gépészeti sze-
relések következnek. Ezzel párhuzamosan 
megkezdték a vízhálózat rekonstrukcióját is 
három utcában: a Móricz, az Erkel és a Mezô 
utcában folynak a munkálatok. A projektnek 
ugyanis célja az ivóvíz javítása mellett, hogy 
az elavult, töréssel veszélyeztetett bekötôve-
zetékek cseréjét is elvégezzék.

A sikeres próbaüzemet követôen, vár-
hatóan jövô év ôszén zárul a projekt, mely 
jelentôsen növeli az ittélôk életminôségét. Hi-
szen a beruházás elsôdleges célja a körmendi 
lakosság egészségének biztosítása a szolgál-
tatott ivóvízminôségének javításával, azaz 
a határérték feletti anyagok eltávolításával.

Az ivóvízminôség javításáért
Már megkezdôdött a vízhálózat rekonstrukciója is három utcában

Épül a járda a 
Kossuth utcában

A Kossuth utca fontos szerepet játszik 
Körmend életében, hiszen a vasútál-
lomás és a buszpályaudvar forgalmát 
vezeti be a belvárosba. A vasúti felüljáró 
elkészülte után pedig az északi városrész 
forgalma is erre irányulhat. Az önkor-
mányzat ezért fontosnak tartotta, hogy 
felújítsa e nagy terhelésnek kitett utcát. 
Augusztusban adták át a munkaterüle-
tet a kivitelezô vállalkozónak, miután 
megkötötték a szerzôdéseket a járdák 
karbantartására és az út megerôsítésére. 
A vállalkozó a kivágott fák gyökérzetét 
kiemelte, és a Városgondnokság elszállí-
totta. Ezt követôen megkezdték a járdák 
javítását, aszfaltozását, és az útburkolatot 
is megerôsítik egy réteg aszfalttal. 
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Felemelô esemény zajlott szeptember 
közepén a körmendi Szociális Szolgál-
tató és Információs Központban, ahol 
Tajvan budapesti nagykövete, Hon 
Marietta Kao Liau orvosi eszközöket 
adományozott az intézménynek. A 
lakók megható mûsorral köszönték 
meg a nagykövet asszony adományát.

Gyors ütemben öregedik el az ország 
lakossága, a Ratkó-korszak szülöttei száz-
ezrével mennek nyugdíjba ezekben az 
években. Éppen ezért fontos megbecsülni 
minden olyan gesztust, amely a szociális 
ellátást segíti, vagy erre hívja fel a figyel-
met – hangzott el a körmendi Szociális 
Szolgáltató és Információs Központban 
a tajvani adomány átnyújtásakor. Bebes 
István polgármester elmondta, hogy az 
elöregedés óriási problémákat hoz már pár 
év múlva a társadalomban, s ha ezeket nem 
kezeljük idôben, abból baj lehet. Éppen 
ezért ad mindenben elônyt e szektornak 
a város, így befogadta és megvalósította 
az adományozóval egyetemben az új és 
európai nívójú idôsek otthonát. 

    Legutóbb Tajvan budapesti nagykövete, 
Hon Marietta Kao Liau látogatott az intéz-
ménybe, ahol az új vezetô, Boros Barna 

fogadta. Az eseményen  részt vett Gom-
básné Nardai Ibolya járási hivatalvezetô és 
Ékes József országgyûlési képviselô is, aki 
a kapcsolatot összehozta a szigetország 
és a város képviselôi között. Ott voltak a 

körmendi intézmények vezetôi, a lakók 
és gondozottak, valamint az itt dolgozók.

    A nagykövet asszony beszédében – ame-
lyet W. Farkas László fordított –, kifejtette, 
hogy hazája szociálisan rendkívül érzékeny, 
mert nagyon sok az idôs ember, akiket a 
társadalom megbecsül. Ugyanilyen fontos 
persze minden tajvani lakos, de akik törôdést 

igényelnek, így az idôsek mellett a gyerekek, 
azok jelentôs állami támogatást kapnak. A 
diplomata orvosi eszközöket adott át, és je-
lezte, hogy a kapcsolat a jövôben folytatódik. 

Az adományozó ünnepségen többen fel-
szólaltak, és kiemelték: 
Körmend viszonyulása e 
szektorhoz példaértékû. 
Sajnos, nem áll ez az or-
szág egy jelentôs részé-
re, mert a napi gondok 
felemésztik a szükséges 
anyagi és erkölcsi erôt. A 
tajvani és hasonló ado-
mányok viszont újra hitet 
adnak, és megerôsítik a 
fejlesztési törekvéseket. 
Ez utóbbiakról is szólt 
Bebes István polgármes-
ter, aki elmondta, hogy a 
szociális szektor támoga-

tása, legyen szó bármely ágáról, a jövôben is 
stratégiai iránya lesz Körmendnek. 

– Amikor megköszönjük nagykövet 
asszonynak az adományt, akkor biztosít-
hatjuk arról, hogy jól és értôen használjuk. 
Itt nem csak az eszközökre gondolok, 
hanem arra a humanista szemléletre és 
szellemiségre, amit hazája képvisel.  K.F.

Tajvani adomány Körmenden
A szociális szektor a jövôben is stratégiai irány marad

Sok-sok gyermek volt élvezôje annak a 
projektnek, melyet a Körmendi Kulturá-
lis Központ, Múzeum és Könyvtár nyert 
el 24 millió Ft értékben, hogy él mény-
szerûbbé tegyék a diákok tanórán kívüli 
feladatait. 12 intézmény részvételével, 
egy éven át zajlott a projekt, mely szep-
tember 27-én a Halászcsárdában tartott 
zárórendezvénnyel 
ért véget. 

Az „Így is lehet ta-
nulni - együttmûködés 
gyermekeink kultu-
r á l i s  t u d á s á n a k 
erôsítéséért”címú pá-
lyázatról Mecsériné 
Doktor Rozália projekt-
menedzser adott tájé-
koztatást a sajtótájé-
koztatóval egybekötött 
zárórendezvényen. A 
pályázat célja az volt, 
hogy kulturális intéz-
mények úgy vegyenek részt a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában, hogy segít-
sék a tanulók képességeinek kibontakozta-
tását, élményt nyújtsanak, és mindeközben 
fejlôdjön a gyermekek személyisége is. A 

tanulási alkalmak együttesen szolgálják 
azon készségek és képességek elsajátítá-
sát, melyekkel önállóan is képesek lesznek 
az információszerzésre és a versenyképes 
tudás elérésére.

Elsôdleges célul tûzték ki, hogy a 
szabadidôs tevékenységek körét kiegé-
szítô témanapokkal és a tehetséggon-

dozást segítô szakkörökkel bôvítsék. 
Mindezek a gyermekek önbizalmát, 
kapcsolatteremtô-, önkifejezô-, probléma-
megoldó- és konfliktuskezelô képességét 
növelik, és olyan konkrét erdményhez is 

vezetnek, hogy e kulturális közeg hatására 
saját maguk önállóan is igénybe vegyék a 
könyvtár nyújtotta szolgáltatásokat.

 A projektben az óvodától a középiskolá-
ig minden korosztály részt vett. A könyvtár 
együttmûködô partnerei voltak a pályázat-
ban: a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 
és Pedagógiai Szakszolgálat és tagóvodája, 
a Dienes Lajos Óvoda, a csákánydoroszlói 
Csaba József Általános Iskola, a Kölcsey 
Ferenc Gimnázium, a Kölcsey Utcai Álta-
lános Iskola, a Mátyás Király Utcai Óvoda, 
az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és 
Hunyadi Utcai Tagozata, a Pankasz, Kisrá-
kos, Viszák Általános Iskolája, a Rázsó Imre 
Szakközépiskola és Szakiskola, a Somogyi 
Béla Általános Iskola.

22 szakkört mûködtettek havi egyszeri 
gyakorisággal, más-más tematikával. Négy 
szakkör heti rendszerességgel mûködött 2 
féléven át. Nyolc különbözô területen folyt 
tehetséggondozás. 21 alkalommal szerveztek 
versenyt, vetélkedôt, bajnokságot, és össze-
sen 59 témanap, illetve témahét megrende-
zésére teremtett lehetôséget a pályázat.

 Összességében elmonhatjuk, gyermek-
nek és felnôttnek – könyvtárosként és peda-
gógusként – egyaránt szép élmény, s kihívás 
volt e nagyívû projektben részt venni.

Így is lehet tanulni
Lezárult a diákok tanórán kívüli tevékenységét gazdagító projekt
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Fékezd magad!
Közlekedésbiztonsági 
oktatás diákoknak

„Biztonságosan közleked-
ni egy életúton” feliratú 
kamion parkolt néhány 
napig a Piac téren. Ugyan-
is a Magyar Autóklub 
szer ve zésében országjáró 
köz lekedésbiztonsági és 
oktató program érkezett 
Kör mendre. 

Szeptember 17. és 20. kö-
zött a város oktatási intéz mé-
nyeibôl óvodások, általános 
és középiskolások egyaránt 
ellátogattak a helyszínre. A 
kerékpáros ügyességi pálya 
felhívta a figyelmet a vé dô-
sisak viselésének fontosságá-
ra és a nyeregbe pattanóknak 
lehetôséget kínált annak 
eldöntésére, hogy „Ki a mes-
ter két keréken?” A „részeg 
szemüveg” kézrôl kézre, 
vagyis fejrôl fejre járt, mert 
mindenki kíváncsi volt arra, 
mit és hogyan láthat, aki ittas.

A „Fékezd magad!” elne-
vezésû közlekedésbiztonsági 
bemutatón a speciálisan átala-
kított jármûben a gyerekek a 
vezetô melletti ülésen ülve egy 
adott jelre maguk fékezhették 
meg a felnôtt által vezetett 
gépkocsit. Így megtapasztal-
hatták, hogy a féktávolság sok-
kal nagyobb, mint becsülték. 
1-2 méter helyett 8-10 méter. 
Tehát a szivacsbábu helyén 
álló/le lépô gyalogosnak sem-
mi esélye nem maradna a bal-
eset elkerülésére egy 50 km/
órás sebességgel közlekedô 
jármûvel szemben.

A kamionban levetített fil-
mek valósággal „sokkolták” 
a nézôt. Megrendítô volt 
látni a képkockákat, hogy 
egy sms miatt bekövetke-
zett balesetben mi történik 
az autóban utazókkal és 
a jármûvel. Döbbenetes a 
tény, hogy mindössze hét ti-
zed másodperc alatt az autó 
teljesen összeroncsolódik és 
a benne ülôk meghalnak.

Az értelemre és érzelemre 
egyaránt ható interaktív ok-
tatóprogram minden bizony-
nyal hatásosan nyújtott olyan 
elméleti és gyakorlati ismere-
teket, amelyek életmentôek 
lehetnek egy életen át. 
  Takács Marietta

Testületi hírek
•A mezôgazdasági mûvelés 

alatt álló területek bérbeadá-
sának feltételeit 2013. szept-
ember 1-tôl Körmend Város 
Gond noksága állapítja meg.

•A Helyi Építési Szabályzatban 
változtatási tilalom feloldása 
történt a Kertész utcától délre 
esô ingatlanok, illetve a Bat-
thyány és a Rába folyó közti, 
Bajcsy-Zs. u. keleti oldalán 
levô területek esetében.

•Felülvizsgálták a kép vi se lôk 
a lakásrendeletet, melynek 
módosítása során elsôsorban 
a bérbeadói jogok gyakorló-
jának személyében tör té nô 
változás került átvezetésre. A 
szabályzás egy sze rûsítésére, 
és a bérbeadói jogok gya-
korlójának döntési helyzetbe 
hozására is sor került.

•A Régióhô Kft. pályázat kere-
tében távhôvezeték, valamint 
keringetô szivattyúk cseréjét 
valósítja meg, továbbá Kör-
menden új hô központok 
létesülnek, Szent gotthárdon 
pedig 2 kazánházat újítanak 
fel. A beruházás 390 mFt 
költ ségbôl valósulhat meg, 
melynek 50%-a a támoga-
tás. A nyertes kivitelezôkkel 
megkötendô szerzô dés hez 
elô leg kifizetési kötelezettség 
társul, melynek biztosítására a 
tulajdonos önkormányzatok 
tagi kölcsönt biztosítanak 
a cég számára, valamint a 
támogatás erejéig az állam 
számára szükséges kezesség-
vállalást is vállalták. A fejlesz-
tés jelentôsen növeli a táv hô-
szolgáltatás hatékonyságát. 

•A távhôszolgáltatás hatósági 
árának megállapításához a 
képviselô-testület a veszte-
ségmentes mû kö désre, és a 
ki a  dás csök kentô fejlesztések 
megvalósítására fedezetet 
nyújtó ár megállapítására irá-
nyuló javaslatot fogalmazott 
meg az ülésén.

Nemzetközi kiállítás Körmenden
Fókuszban a közép-európai fotómûvészet

Szeptember 12-én október 13-ig lehet megtekinteni a 
Sala Terrena Galériában a „Fókuszban a közép-európai 
fotómûvészet – Messa a fuoco nella Mitteleuropa” címû 
fotókiállítást. A megnyitón meglepetéssel kedveskedett 
a Városi Vegyeskar a kiállító mûvészeknek, mindegyikük 
anyanyelvén elénekeltek egy dalt.

Nem elôzmények nélkül való a szeptember 12-én a Sala Terrena 
Galériában megnyitott „Fókuszban a közép-európai fotómûvészet 
– Messa a fuoco nella Mitteleuropa” címû fotókiállítás, ami szerves 
része egy több részbôl álló kiállítás-sorozatnak. Az ötlet az olasz Enzo 
di Grazia mûvészetkritikusé, ugyanis ô álmodta meg ezt a nemzet-
közi bemutatkozási lehetôséget. Ennek részeként korábban már 
öt olasz fotómûvész mutatkozhatott be a Városi Kiállítóteremben, 
aztán tíz festô- illetve szobrászmûvész alkotásait lehetett megtekin-
teni, majd az idén nyáron Carlo Marzuttini meghökkentô szobrait 
állították ki városunkban. A mostani, október 13-ig megtekinthetô 
kiállítást Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális Központ, Múze-
um és Könyvtár igazgató-helyettese nyitotta meg, Németh Eszter, a 
könyvtár munkatársa volt a rendezvényen az olasz nyelvi tolmács.

 Pálóczi Zsuzsanna elôször a külföldi és a magyar vendégeket köszön-
tötte a megnyitón, bár a földrajzi távolság miatt néhány kiállító mûvész 
nem tudott megjelenni. Elmondta, hogy a kiállítás-sorozat tavaly indult 
útjára az olaszországi Pordedonébôl. Ott mûködik a LA roggia egyesü-
let, melynek Giovanna Lisa az elnöke, és az ô galériájukban kezdôdött 
a kiállítás. Ez az egyesület kért fel elôször hat országból hat mûvészt, 
és ez a tárlat érkezett most Ausztria után Körmendre, hogy innen 
aztán Lengyelországban kerüljön közönség elé. Pálóczi Zsuzsanna 
részletesen bemutatta a kiállítók mûvészetét. A Városi Vegyeskar Sabáli 
Lászlóné vezényletével Sabáli László hangszeres kíséretével kedves 
meglepetéssel készült, mind a hat érintett ország nyelvén elénekeltek 
egy-egy dalt Piotr Dlubak (Lengyelorszá), Rino Gropuzzo (Horvátország), 
Branimir Ritonja (Szlovénia), Danilo Rommel (Olaszország), Franz Sattler 
(Ausztria) és Czika László (Magyarország) tiszteletére. 

Olasz részrôl Enzo di Garzia mondott nyitóbeszédet. Kijelentette, 
hogy amikor valaki fényképez, képeivel a saját nézôpontjából beszél 
a világról. A fotográfia szó azt jelenti, hogy a fény rajzolása, az itt be-
mutatott képek ennél többek: fénnyel írt szavak, melyeken keresztül 
ezek az egyéni világlátások szólalnak meg.       csété

A nagy  
mesemondó

Szeptember végén Berecz 
András – nótafa, népme-
se  gyûjtô, elôadó mûvész, 
„álom szövô” – varázsolta el 
közönségét a könyvtár olva-
sótermében. A nagy mese-
mondó Félbevágott pipafüst 
címû elôadásával teremtett 
különleges pillanatot.

4
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Idén másodszor látogathatta végig 
a Múzeumok Éjszakáján, júniusban 
a nagyközönség a Batthyány-kastély 
néhány elzárt termét. A nagy siker és 
a közönség kérdései ihlették talán dr. 
Móricz Péter igazgatót és Bebes Árpád 
néprajzost, amikor a Múzeumok Ôszi 
Fesztiváljának október 19-i rendezvé-
nyét megtervezték. A programon az 
Oszkói Hegypásztor Kör kézmûvesei 
is közremûködnek.

A dr. Batthyány Strattmann László 
Múzeum „kincseinek” jórésze ugyan a 
kiállítási vitrinekben látható, azonban a 
hosszú évtizedek alatt a raktár állomá-
nya is egyre csak duzzadt, s nem egy 
olyan érdekes, ma már szinte elfeledett 
használati tárgy is megtalálható az intéz-
mény raktárában, amit a nagyközönség 
szívesen lát majd.

2013. október 19-én 14 órától 17 óráig vár-
ja a múzeum mindazokat, akik kí váncsiak az 
épület raktárára, s annak tartalmára. Be bes 
Árpád, a múzeum munkatársa 15 óra kor 
tart majd rendhagyó tárlatvezetést. Akik 
nem csak látni szeretnék a régi tárgyakat, 
hanem azok készítésére is fogékonyak, 
nekik is kuriózumot kínál az intézmény. 
Az Oszkói Hegypásztor Kör kézmûvesei 
mindenkit szeretettel várnak kézmûves-
foglalkozásra. Kit tudja, talán itt kap majd 

kedvet valaki a kosárfonáshoz, vagy épp 
a csuhézáshoz, de az is lehet, hogy épp 
a fafaragás rejtelmei fognak majd meg 
kicsiket, nagyokat. A program ingyenesen 
látogatható, s mivel egyre nagyobb igény 
van a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, 
a gyûjtemény gondozói bíznak benne, 
hogy a helyi iskolák pedagógusainak is 
ötletekkel szolgálhatnak. Kutrovácz Éva

Antológia, 
helyi termékekkel
Várják a körmendi és környéki 
termelôket, kézmûveseket 

A II. Várudvari kótya-vetyére készül 
a Tourinform, a TDM és a Nyugat 
Ma gyarországi Néptánc Szövetség. 
2011-ben nagy sikere volt a vásár-
nak, szép számmal jelentek meg 
helyi termelôk, ezért a kétévente 
meg rendezendô Néptánc Antológi-
át is szeretnék a szervezôk színe-
síteni a helyi termékek vásárával.

Vas megye rendezvényein újra meg 
újra feltûnnek a helyi ízek, helyi termé-
kek, leginkább a Pannon Helyi Termék 
Klaszter képviseli ezt a manapság 
rendkívül népszerû irányzatot. Bár a 
velük való kapcsolat is fontos része lesz 
a november 16-a délutánra tervezett 
vásárnak, a szervezôk idén is töreked-
nek arra, hogy a körmendi, Körmend 
környéki termelôk is eljöjjenek.

A hétfôi és szombati piac „asszonypi-
ac” részén ugyan sokan árulják hétrôl 
hétre a portékájukat. Házi tojást, mézet, 
zöldségeket, vagy épp kerti virágot épp-
úgy találhatunk, ahogy savanyú káposz-
tát, idényzöldségeket és gyümölcsöket. 

A kézmûvesek, ügyes háziasszonyok 
termékei azonban a rendszeres piacna-
pokon nem jelennek meg, így – érdem-
telenül – az ismeretlenség homályában 
maradnak. Az öngondoskodás egyik 
formája lehet az is, ha nem csak meg-
termeljük a család szükségleteit, de 
csere-berélve, értékesítve némi jövede-
lemhez is jutunk. Ehhez kínál alkalmat a 
2013. november 16-án megrendezendô 
Nyugat Magyarországi Néptánc Antoló-
gia szervezôje, a Nyugat Magyarországi 
Néptánc Szövetség, a helyi házigazda, a 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, valamint 
a velük együttmûködô TDM szervezet. 

A rendezvényre jelentkezni a Tourin-
form Irodában Korbacsics Annánál le-
het, aki további információkkal is szol-
gál a programról.       kávé

769 éve, 1244. október 28-án adomá-
nyozta Körmend városának azt a kivált-
ságlevelet IV. Béla király, ami alapján 
máig is Körmend Város Ünnepnapját 
tartjuk eme jeles dátumon. (Az ünnepi 
program a 10. oldalon olvasható.) Az 
ünnephez a Béri Balogh Ádám Tánc-
együttes Közhasznú Kulturális Egyesü-
let is csatlakozott, hisz az együttes idén 
ünnepli fennállásának 45. jubileumát. 

Mi mással ünnepelne egy táncegyüttes, 
ha nem tánccal. A BBÁ nagymûsora közel 
2 órás lesz, s mivel a régi tagokat is várják 
Tolnából, Veszprém megyébôl, és az ország 
különbözô pontjairól, ezért igyekeznek ide-
ális idôpontot kitûzni a jubileumi mûsornak, 
valamint az együttes 45 évét bemutató 
kiállításhoz. Öt éve, a 40 éves jubileumon 
ugyan kísérletet tett rá a BBÁ vezetôsége, 

hogy felkutassák, levélben is megkeressék 
a régi táncosokat, ám hamar kiderült, hogy 
a hosszú évtizedek alatt sok száz táncost 
neveltek ki, sokfelé sodorta a régieket az 
élet, így aztán lehetetlen volt mindenkit 
felkutatni. Éppen ezért ezúton is arra ké-
rik a régi táncosokat, s mindazokat, akik 
kötôdtek valamilyen módon az együtteshez, 
hogy jelezzék elôre, részt tudnak-e venni a 
jubileumon, illetve az azt követô vacsorán.

Érdemes figyelni az együttes facebook 
oldalát, hiszen folyamatosan frissítik az 
információkat, valamint a fotógalériát, és 
természetesen örömmel fogadják ott is a kö-
zönség visszajelzéseit. A visszajelentkezést 
megtehetik a tánccsoport jelenlegi tagjainál, 
illetve Korbacsics Annánál, a Tourinform Iro-
dában, vagy Korbacsics Tibornál, az egyesület 
elnökénél, a csoport mûvészeti vezetôjénél 
a csicsa@folklor.hu e-mail címen.  kávé

Október végén ünnepel a város
A 45 éves BBA várja régi táncosait is Körmend Város Ünnepnapján

Mit rejt a raktár?
Különleges élmény lesz a Múzeumok Ôszi Fesztiválján 

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk  

Körmend Város Ünnepnapjára 
október 26-27. között.

A hétvége részletes programja  
a lap 10. oldalán olvasható.
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A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
ünnepén, szeptember 2-án nyílt kiállítás 
dr. Déri Miklós vietnami bélyegeibôl. A 
rendezvényen alkalmi postahivatal is 
mûködött, és ételkóstolóval ért véget. 

Nagyon sok érdeklôdôt vonzott szeptem-
ber 2-án a Sala Terrena Galériában dr. Déri 
Miklós nyugállományú alezredes, egykori ka-
tonai ügyész „Vietnam múltja és jelene” címû 
bélyegkiállításának megnyitója. A közismert 
körmendi bélyeggyûjtô a vietnami-
amerikai háború után 1973-ban az 
ENSZ égisze alatt vett részt a vietnami 
stabilitás ellenôrzésében. A megnyitón 
elôször Pálóczi Zsuzsa, a Körmendi 
Kulturális Központ igazgató-helyettese 
köszöntötte a megjelenteket. Elmond-
ta, a Galériában az elmúlt években 
sok neves külföldi kiállító fordult meg 
tárlataival, sorukba jól illeszkedik dr. 
Déri Miklós felbecsülhetetlen értékû 
bélyegkiállítása. A megjelent vendé-
geknek a gyûjtemény tulajdonosa 
is megköszönte, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték a megnyitót. Ezután Bebes István 
polgármester, országgyûlési képviselô vette 
át a szót, és felelevenítette azokat az idôket, 
amikor még ô is gyûjtötte a bélyegeket, majd 
idôhiány miatt albumait odaajándékozta egy 
másik gyûjtônek. Mint egykori bélyeggyûjtô 
épp ezért nagyon örül annak, hogy a kör-

mendiek is megismerkedhetnek a távol-ke-
leti ország bélyegeivel, hiszen a bélyegek 
megmutatják, hogy hogyan élnek az ottani 
emberek, milyen a vietnami kultúra.  

Ngo Duy Ngo, a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete elmondta, nagy öröm számára, 
hogy épp hazája függetlenségének ünnepén 
nyílik meg Körmenden ez a kiállítás, hiszen a 
bélyegek a képek nyelvén beszélnek Vietnam 
fejlôdésérôl. Országa máig hálás azért, hogy 

négyezer vietnami tanulhatott Magyarorszá-
gon a háború után, sokan közülük máig meg-
határozó szerepet töltenek be a társadalom 
életében, és máig jól beszélnek magyarul. 
Ha ma valaki hazánkból Vietnamba utazik, 
az meggyôzôdhet arról, hogy megbecsülik, 
és barátságosan fogadják, ha bajba kerülne, 
nagyon hamar találnak magyarul jól beszélô 

vietnamit, aki szívesen segít. A két ország 
között óriási lehetôség lenne a gazdasági kap-
csolatok fejlesztése, a meglévôk erôsítése, 
óriási piac az ötvenmillió lakosú Vietnam, és 
a gazdasági válság ellenére 7-8%-os a GDP 
növekedése. A jó kapcsolatot megalapozták a 
’70-es évek magyar veteránjai, akik a életüket 
adták, ha kellett, hogy ott megszilárdulhasson 
a béke. Ennek a barátságnak az egyik fontos 
momentuma ez a kiállítás is. 

A nagykövet után Tóth Csaba Kornél, a 
Magyar Bélyeggyûjtôk Országos Szö-
vetségének (MBÉOSZ) elnöke is szót 
kapott. Mint mondotta, a HUNFILA 
címû, Szent Istvánnal foglalkozó 
székesfehérvári bélyegkiállítás 450 
kerettel az idei legnagyobb filatelista 
kiállítás volt, a körmendi a 80 kerettel 
és a körülbelül 3500 bélyeggel az 
ország második legnagyobb ilyen 
jellegû rendezvénye. Eddig 4000 bé-
lyeget adtak ki Vietnamban, az összes 
2000 elôtti bélyeg itt megtalálható, 
és épp ezért kuriózum, nincs még 

egy hasonló bélyeggyûjtemény hazánkban. 
A megnyitó végén a hazánkban élô viet-

nami költônô, Nguyen Hong Naim Piroska 
szavalt néhányat verseibôl, majd a Városi 
Színházterem aulájában vietnami ételeket, 
italokat lehetett megkóstolni. Sajnos a kiállí-
tás szeptember 10-én becsukta kapuit.

Csihar Tamás

Szakavatott kézzel összeállított kiállítás
Vietnami bélyegek Körmenden

Szent Kereszt ünnepén, szeptember 
15-én Körmenden és német testvérváro-
sunkban, Kranenburgban is keresztúttal 
egybekötött szertartáson emlékeztek 
meg az ottani Csodatevô Keresztrôl, mely-
nek másolta e napon a horvátnádaljai 
templomkertben lett felszentelve.

Testvérvárosunk, Kranenburg Németor-
szágban közel a holland határhoz fekszik, és 
1280 óta híres búcsújáróhely. A kor teológiai 
vitái arról szóltak, hogy Krisztus jelen van-e 
és jelen marad-e a szentostyában. Az 1215-
ös VI. Lateráni zsinat az egyház tanítását a 
maradandó jelenlétrôl a „transsubstantiatio” 
(átlényegülés) fogalmával definiálta. Ekkor 
Európa északnyugati részén számtalan 
zarándokhely keletkezett, melyek létrejötte 
egy-egy szentségtörésre vezethetô vissza. 
Közülük a kranenburgi az egyetlen, ahol 
egy korpusz eredete fûzôdik a meggyalázott 
szentostyához, amelybôl aztán kereszt nôtt 
ki. Az történt, hogy egy neuenhofi pásztor a 
húsvéti szentáldozás után a Királyerdôben 
egy fába köpte az ostyát. Ezt aztán jelentette 
papjának, de az ostyát már nem lehetett 

megmenteni. Amikor 28 évvel késôbb kivág-
ták a fát, és elkezdték felhasogatni tûzifának, 
kiesett belôle az ú.n. Csodatevô Szent Ke-
reszt. Egy alig formált fej hajlik az emberek 

felé; a kezek szélesre tárva, a jobb csak félig 
van meg, a lábak fája egészen sima az em-
berek évszázados érintésétôl. A korpuszt ma 
egy 17. századból való barokk doboz veszi 
körül. A kereszt fogadalmi ajándékokkal kö-
rülvéve egy kis kôtoronyban áll, aminek a for-

mája olyan, mint egy középkori szentségház. 
Városunk önkormányzata és a római ka-

tolikus plébánia minden évben megkapja 
a meghívót a szeptemberi ünnepre. Hét 
évvel ezelôtt dr. Gyürki László pápai prelátus 
vihette a körmenetben az ereklyét. Ez az 
emlék adta a gondolatot, hogy Körmenden 
állandó jelleggel lehessen emlékezni a 
kranenburgi ünnepre. Szeptember 15-én, 
vasárnap délután a horvátnádaljai temp-
lomkertben a keresztút végén egy idôben 
a kranenburgi ünneppel P. Ocsovai Grácián 
ferences plébános megáldotta a kereszt-
utat és a Kranenburgi Keresztet. Ezután 
dr. Gyürki Lászlóval keresztúti ájtatosságot 
tartott a családokért. Kranenburgtól már sok 
támogatást kaptak a körmendi katolikusok, 
többek között az ô biztatásukra alakult 
meg már tíz éve a „Körmendi Batthyány 
Boldog László Páli Szent Vince Egyesület”. 
A „Kranenburgi Szent Vince Egyesület” 
rendszeresen támogatja a körmendi egye-
sületet a szeretetszolgálatban. A felállított 
kereszttel és a keresztúttal is az volt a szán-
dékuk, hogy megköszönjék a segítséget, és 
erôsítsék a testvérvárosi kapcsolatot.  CsT

Kranenburgi kereszt Körmenden
A Csodatévô Szent Kereszt története
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A magyar vidéken ma is megtalálható az 
adott tájra jellemzô kézmûvesség. Me-
gyénk ma is aktív népi kézmûveseinek 
alkotásaiból – több tárgy esetében re-
mek mûveibôl – nyílt kiállítás szeptem-
ber 18-án este a Városi Kiállítóteremben. 

A „Hagyományôrzôk” címû kiállításon 
a Vas Megye Népmûvészetéért Egyesület 
tagjai mutatták be az általuk készített népi 
ipar mûvészeti tárgyakat, közülük ketten a 
Nép mûvészet Mestere cím birtokosai. A 
megnyitón Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi 
Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 
igazgató-helyettese mondta a nyitó beszé-
det. Kijelentette, hogy bár a magyar vidéken 
ma is megtalálható az adott tájra jellemzô 
kézmûvesség, de ez a kiállítás az elmúlt 
évszázadokba repíti vissza a közönséget. A 
hagyomány mindig összekapcsolódott az 
újítással, és ami így létre jött, idôvel maga 
is hagyománnyá vált. A kiállítók alkotásai 
arra hívják fel a figyelmet, hogy ha teljesen 
egyértelmû az anyanyelv megôrzésének a 

fontossága, akkor legalább ilyen fontos tárgyi 
anyanyelvünk megôrzése is. A tárlatra tizenöt 
népi iparmûvész hozta el körülbelül három-
száz alkotását. Vasi mûvészként a helyi stílus 
és a helyi ízlés figyelembevételével készítik 
mûveiket. Évezredek anyagi kultúrája ôrzôdik 

meg tárgyaikban, és egy nemzetet, a nemzet 
tudatát a nyelvi és épp ez a kultúra élteti.

Pálóczi Zsuzsanna ezután egyenként 
ismertette a kiállítók munkásságát, akik a 
kö  vetkezôk: Belencsák Mihály késes, ifj. 
Belencsák Mihály késes, Beszprémy Józsefné 
hímzô, a Nép mûvészet Mes tere, Boda János-
né nemezelô, Gueth Lajos faragó, Mesics 
Lászlóné szövô, Molnár Tünde selyemfestô, 
Orbán Lajos faragó, Orbán Lajosné hímzô, 
Róka Katalin cserepes, Róka Lajosné cserepes, 
Sulyok János faragó, Szakács Gábor kékfestô, 
Szatmári Károly faragó, Ternyák Józsefné 
tojásfestô, csuhébaba készítô, a Népmûvészet 
Mestere.  A megnyitó a Rábavirág Táncegyüt-
tes négy tagjának mûsorával ért véget. 

A tárlat megtekinthetô: október 18-ig.   t

Vár a kastély
Rajz- és fotópályázat

A körmendi Dr. Batthyány-Stratt mann 
László Múzeum a Múzeumok Ôszi 
Fesztiválja Nagy rajzolás programjá-
nak keretében rajz- és fotópályázatot 
hirdet „Vár a kastély” címû idôszaki 
kiállításához kapcsolódóan. 

A pályázat témája kiemelkedô ér-
tékünk, a körmendi kastélyegyüttes 
épületeinek ábrázolása. A rajzok 
bemutathatják az 550 éves mûemlék 
különbözô korszakait: a 15-16. századi 
várkastélyt, a 17. századi végvárat, a 
18. századi barokk, a 19. századi klasz-
szicista kastélyt, és az épület jelenlegi 
állapotát. A fotópályázatra a kastély 
szépségét és mai állapotát illusztráló 
fényképekkel egyaránt lehet nevezni.

A rAjzpÁlyÁzATON 6-18 éves ta-
nulók indulhatnak, egy tanuló csak 
egy pályamunkát adhat be. A rajzok 
bármilyen technikával készülhetnek, 
de A/4-es méretûeknek kell lenniük.

A rajz pályamûvek hátoldalán fel 
kell tüntetni a pályázó teljes nevét, 
születési idejét, postacímét és a szülô 
vagy gondviselô e-mail címét, továbbá 
iskolai osztályát és felkészítôje nevét.

A rajzokat a következô címre kell 
eljuttatni személyesen vagy postán: 
Dr. Batthyány-Strattmann László Mú-
zeum, 9900 Körmend, Dr. Batthyány-
Strattmann László u. 3.

A FOTÓpÁlyÁzATON korhatári kötött-
ség nélkül lehet részt venni, egy pályá-
zó 3 képpel nevezhet. A pályamûveket 
e-mailen, legjobb minôségû jpg formá-
tumban kérjük eljuttatni a muzeum.
kormend@gmail.com címre.

A rajzok és fotók beadási határideje: 
2013. október 19.

A beérkezett pályamûveket zsûri 
értékeli. A korkategóriánként (alsó 
tagozatos, felsô tagozatos, középisko-
lás) 3-3 legjobb rajz, és a kiemelkedô 
fotók értékes díjazásban részesülnek. 
Ugyancsak díjat nyer az alkotásban 
legaktívabbnak mutatkozó osztály.

A beérkezett rajzokból és fény ké pek-
bôl a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeum a színház aulájában kiállítást 
rendez. Megnyitására 2013. október 
26-án, 16 órakor kerül sor, ekkor törté-
nik a díjak átadása is.

Izgalmas ötleteket, jó rajzolást és 
szép fényeket kívánunk az alkotáshoz!

Dr. Batthyány-Strattmann László Mú-
zeum ■ 06-94/410-425 ■ muzeum.
kormend@gmail.com

Móricz péter

Hagyományôrzôk kiállítása
Háromszáz alkotás a kiállítóteremben

Október 31-ig látogatható a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László Múzeum által 
ren dezett „Vár a kastély – A körmendi 
hercegi kastély évszá-
zadai” c. idôszaki kiál-
lítás, melyhez a napok-
ban jelent meg egy 24 
oldalas kiállításvezetô.

A kastélykápolnában 
október végéig tekinthetô 
meg a „Vár a kastély – A 
körmendi hercegi kastély 
évszázadai” címû idôszaki 
kiállítás. A tárlatnak elké-
szült a kiállításvezetôje: a 
látogatók egy 24 oldalas, 
A/5-ös formátumú, szí-
nes képekkel illusztrált, 
magyar és német nyelvû 
kiadványból szerezhetnek információkat a 
kastély történetérôl. A négy részre osztható 
kiállításvezetô elsô szakasza a kastély öt és 

fél évszázados építéstörténetét tárgyalja. A 
következô rész a kastélytól elválaszthatatlan 
várkert történetével és szobraival foglalko-

zik. Ezt követi egy össze-
foglalás a kastély fôúri 
tulajdonosairól. Végül a 
kiadvány utolsó részében 
a kastély berendezéseivel 
és gyûjteményeivel – le-
véltár, könyvtár, fegyvertár 
– ismerkedhet meg az 
érdeklôdô.

A Körmendi Kulturá-
lis Központ, Múzeum 
és Könyvtár által megje-
lentetett kiállításvezetô 
szerzôje Móricz Péter, 
a címlapterv Jámbori Ta-
más munkája. A kiadvány 
megjelentetését támo-

gatta a Nemzeti Kulturális Alap és az Egis 
Nyrt. A kiállításvezetô megvásárolható a 
múzeumban 400,- Ft-os áron.  cst

Megjelent a kiállításvezetô
24 oldalas tájékoztató az idôszaki tárlathoz
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A körmendi és a szentgotthárdi fúvós-
zenekar októberben különleges zenei 
csemegével kedveskedik a két város 
zeneszeretô közönségének. A két 
nagyszabású koncertrôl kérdeztem 
elsôként Morvay Andrást, a körmen-
diek karnagyát, majd dr. Kovács Attila 
Gyulát, az egyesületük elnökét.

– Mitôl lesznek különlegesek az októ-
beri koncertek? 

– Eddig nem fordult még elô, hogy más 
zenekarral összeállva, közösen adjunk 
koncertet, függetlenül persze a fúvóstalál-
kozók alkalmával közösen elôadott induló-
kat, de az egészen más mûfaj. Amire most 
vállalkozunk, és amire csaknem egy éve 
készülünk, az a koncertzenekari hangzás 
elérése, amit önmagában egyik átlagos 
létszámú és hangszer-összeállítású amatôr 
fúvószenekar sem produkálhat, így mi 
sem. A közös koncert Rápli Róbert karnagy 
kollégám ötlete volt. Együttesével, a baráti 

szentgotthárdi fúvószenekarral és néhány 
kisegítô zenésszel kiegészülve mintegy 
80 fôs zenekart alkotva szólaltatjuk meg 
népszerû filmzenékbôl álló repertoárun-
kat, elôször október 12-én a szentgotthárdi 
Sportcsarnokban, majd egy héttel késôbb 
a körmendi Színházban. 

– Milyen mûsorszámokat hallhat a 
közönség?

– A két félidôs, közel két órás koncert re-
pertoárján javarészt mindenki által ismert, 
fülbemászó filmzenék szerepelnek, úgy, 
mint a Titanic, James Bond zenék, a Csil-
lagok háborúja, egy Morricone filmzenei 
egyveleg, a Zorró, a Rendôrakadémia, a 
Mission Impassible, a Karib tenger kalózai, 
a Hawaii- Five-O, a Valami Amerika és egy 
magyar rajzfilmslágerekbôl álló egyveleg. 
De elôadunk igényesen meghangszerelt, 
ám kevésbé ismert filmzenéket is, ilyen az 
Exodus és az Avatar. Két énekes számunk 
is lesz, ezekben közremûködik Farkas 
Alexandra és Kiss Árpád – mindketten a 

Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola 
tanárának, Magyar Szilviának kiváló énekes 
növendékei –, akiket egy musicalkoncert 
keretében nemrég hallhatott már a kör-
mendi publikum is.

– A koncertek anyagi hátterét hogyan 
tudják biztosítani? – kérdeztem Dr. Ko-
vács Attila Gyulát, az egyesület elnökét.

– A közönség szórakoztatása mellett 
egy ilyen nagyszabású koncert rengeteg 
plusz költséggel jár. Aki tehát belépôt 
vált a filmzenei koncertre, az nem csak 
egy – reményeink szerint – különleges és 
színvonalas zenei élményben részesül, 
hanem ezáltal a fúvószenekar mûködését 
is támogatja. Belépôjegyet 1000 forintos 
áron (14 év alatti gyerekeknek 500 forin-
tért) a Körmendi Kulturális Központban, 
valamint a helyszínen lehet váltani. 

A két koncertet a Körmendi Kulturális 
Központ mellett Szentgotthárd Város Ön-
kormányzata és a Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület is támogatja.   K.V.

rendhagyó filmzenei koncert
Különleges zenei csemegét kínál a körmendi és a szentgotthárdi fúvószenekar

„A rendszerváltástól napjainkig” 
címmel tartott elôadást szeptember 
12-én dr. Rubovszky György, a KDNP 
frakcióvezetô-helyettese a Városi 
Kiállítóteremben. A politikus itteni 
szereplésével a Körmendi Kulturális 
Mûhely meghívásának tett eleget.

A Körmendi Kulturális Mûhely ôszi 
elsô kaszinóestjének dr. Rubovszky 
György, a KDNP frakcióvezetô-helyettese 
volt a vendége szeptem-
ber 12-én 18 órától a Városi 
Kiállítóteremben. „A rend-
szerváltástól napjainkig” címû 
rendezvényen Szabó Ferenc 
alpolgármester volt a beszél-
getés moderátora. A KDNP-s 
politikus fôképp napjaink 
aktuális történéseit értelmez-
te. A bankadó kapcsán ki-
jelentette, hogy azt Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök 
kezdeményezte, és érdekes 
módon a bevezetéséért ôt 
hibáztatja az Európai Unió, 
miközben a 27 EU-s tagállamból már 
25-ben bevezették. Hazánk faltörô kos 
szerepét mutatja a visegrádi négyek 
között betöltött szerepe is, hiszen egyre 
több magyar szándékot tudnak európai 
szinten megvalósítani. Megdöbbentô, 
hogy az Európa Parlamentben a magyar 
szocialisták rendre saját hazájuk ellen 
szavaznak. Pár hete derült ki, hogy például 

román vagy lengyel képviselôk mennyire 
megdöbbentek ezen, ott elképzelhetetlen, 
hogy nemzetközi szinten valaki, még ha 
ellenzéki is, a saját országa ellen szavaz-
zon. Amikor dr. Rubovszky felvetette itthon 
az országházban, hogy a magyar ellenzék 
így szavaz, a jobbik jogosan tiltakozott, 
hogy nem így van, és ezért bocsánatot is 
kért. Jelenleg az a fô EU-s tendencia, hogy 
szoros államszövetséggé kapcsolódjanak 
az országok, és ez ellen hazánk joggal 

tiltakozik, hiszen szuverenitásunk a tét. Az 
EU-hoz való tartozásnak több az elônye, 
mint a hátránya, ma is a fôbb beruházások 
EU-s pénzbôl valósulnak meg. A probléma 
az, hogy a nagyhatalmak Magyarországot 
nem társnak, hanem piacnak tekinti, de 
még így is jobb bent lenni, mint kint. 
Az EU-ból való kilépés, ami a Jobbik kez-
deményezése, nem épkézláb ötlet. Ma 

gazdasági megszállással történik a világ 
újrafelosztása, és mégis szinte „összetör-
te” magát Horvátország és Szerbia, hogy 
bekerüljön az EU-ba. A görögök is csak 
az euróövezetbôl akarnak kilépni. Tavaly 
a portugál szocialisták alelnöke arról 
panaszkodott, hogy decemberben a 14. 
havi fizetés felét csak februárban tudják 
majd kifizetni. Arról nem beszélt, hogy 
abban a pénzben a csallóközi magyarok 
befizetése is benn van, és amikor Szlovákia 

az euróövezet tagja lett, iszo-
nyatos megszorítások voltak, 
errôl Bugár Béla, a szlovákiai 
Most-Híd párt elnöke számolt 
be a KDNP egyik rendezvé-
nyén. Az EU-t és egyáltalán 
a világgazdaságot nem egy 
titokzatos csoport irányítja a 
háttérbôl, dr. Rubovszky nem 
hisz az összeesküvés-elmé-
letekben, de az biztos, hogy 
2002 és 2010 között idegen 
gazdasági érdekeknek volt 
kiszolgáltatva az ország. Dr. 
Rubovszky 23 éve politizál, de 

soha nem mondta meg neki senki, hogy 
hogyan kellene szavaznia. Jelenleg hazánk-
ban gazdasági átrendezôdés zajlik, ami a 
magyar érdekeket állítja középpontjába.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Bebes István polgármester, országgyûlési 
képviselô, Czvitkovics Gyula alpolgármester 
és Harangazó Bertalan, a Vas Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja is.  t

Hazánk faltörô kos szerepben
Dr. Rubovszky György Körmenden
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Oláh Sándor másfél éve a körmendi nôi 
kézilabdások edzôje. A lányok az NB 
II-ben játszanak, jelenleg felkészülési 
tornákon vesznek részt. Az alábbi beszél-
getésben Oláh Sándor számolt be az in-
duló bajnoksággal kapcsolatos terveikrôl.

– A tavaszi fordulót követôen mennyi 
idôt kaptak a lányok a nyári pihenésre?

– Augusztus 2-án kezdtük meg a felkészü-
lést az ôszi fordulókra, de nyár elején min-
denki személyre szabottan megkapta tôlem, 
hogy mennyit fusson, milyen erônléti felada-
tokat végezzen el július végéig. A többség 
komolyan vette, elvégezte a feladatokat. Az 
augusztusi felkészülést két hét erônléti edzés-
sel kezdtük, most labdás edzések zajlanak. 

– Melyik helyezés megszerzése a cél 
idén a csapatnak?

– Idén tizenegy csapat indul a bajnokság-
ban, a reális elvárás a csapattól a nyolcadik 
elérése. Mindenképp el kell mozdulni jelen-
legi helyzetünkbôl, ez nem maradhat így.

– Mi lesz az, ami most majd ezt az 
elmozdulást elôidézi?

– Eddig a sporthoz való hozzáállással volt 
baj, és itt már sok pozitív változás történt. Az 
is jó hír, hogy nagyot fiatalodott a csapat, a 
legidôsebb játékos is az idén lesz harminc 
éves. Két felkészülési torna vár ránk a bajnok-
ság kezdetéig, ott bizonyíthatunk.

A szeptember 8-i zalaszentgróti tornán 
elsôk lettek a körmendi lányok úgy, hogy a 
négy csapat közül a másodikak a zalaeger-
szegiek, a harmadikak a házigazda zala-

szentgrótiak lettek, az úrkúti csapat pedig 
a negyedik helyen végzett. A torna legjobb 
játékosa Németh Anita lett. Rá egy hétre, 
szeptember 14-én Mosonszolnok adott 
otthont egy négy csapatból álló tornának. 

A körmendiek itt is elsô helyen zárták a 
megmérettetést, elsô meccsükön a gyôri 
SZESÉ-n (NB II.) kerekedtek felül jó játékkal. 
Második meccsüket a megyei I. osztályban 
játszó mosonmagyaróvári MOOGAC ellen 
nyerték meg, itt kicsit nehezebben ment 
a játék. A házigazda Vady-Mosonszolnok 
ellen ismét megcsillantották tudásukat, és 
megérdemelten gyôztek. A torna legjobb 
játékosa a körmendi junior korosztályú 
Adorján Kinga lett. Az ifjúságiak között 
három csapat indult, a mieink a SZESE ellen 
kikaptak, de a házigazdákat megverték. 
A serdülô korcsoportúak sokat játszottak 
náluk idôsebbek ellen, és jó teljesítményt 
nyújtottak. Ebben a mezônyben a legjobb 
a még serdülôs Ôri Tünde lett. 

Az elsô NB II-es bajnoki fordulón a kör-

mendiek fogadták a moson szolnokiakat 
a Városi Sportcsarnokban, akik a náluk 
rendezett kupa után revansot venni jöttek 
szeptember 22-én városunkba. A félidôben 
12:11 volt az állás, a végeredmény 23:23 

lett. Örömteli hír, hogy sok nézô látogatott 
el a mérkôzésre. Október 6-án, vasárnap 
15 órától a juniorok, 17 órától a felnôttek 
lépnek pályára a gyôri SZESE ellen a Sport-
csarnokban. A belépés ingyenes.   CsT

Spinning  
harmadszor
Négy óra maratoni tekerés

Immár harmadszor volt a helyszíne 
városunk fôtere szeptember 14-én 
a spinning maratonnak. A rendez-
vény népszerûségét mutatja, hogy 
idén már 174-en vettek részt a 
négy óra hosszú programon. 

A III. Spinning Maraton szeptember 14-
én 10.40-kor kezdôdött a fôtéren. Miután 
Szabó Ferenc alpolgármester köszöntette 
a szombathelyi, pécsi, zalaegerszegi 
és természetesen körmendi és város 
környéki spinningeseket, maga is egy 
spinning kerékpárra pattant, és jelképes 
tekeréssel megnyitotta a rendezvényt. 
Megemlítette, hogy a fôteret eleve úgy 
alakították ki, hogy otthont adhasson 
sportprogramoknak, és volt már itt street 
ball és mûfüves pályás sportesemény is.

A maraton fôszervezôje, Szupper 
Péter lapunknak nyilatkozva elmondta, 
hogy két éve még 122 fôvel indultak, ta-
valy már 143 volt a résztvevôk száma, az 
idén pedig 173-an szálltak nyeregbe. A 
négyórás tekeréshez elôször dr. Németh 
Petra adta az instrukciókat, majd Simon 
Judit, Háder Móni, Dinya Illés és állapotos 
felesége (7. hónap), Vezér Bogi folytatta, 
és Szupper Péter „vezényelte” a befeje-
zést. Az idôjárás egy kis esôt leszámítva 
a spinningesek mellé állt, nem kellett át-
költözniük a sportcsarnokba. A négyórás 
intenzív sportolást buli követte a Rába-
parti Szabadidô Központban.      cst 

Elôbbre szeretnének lépni a tabellán
Felkészülés a kézilabdásoknál

Szeptember közepén a Városi Sport-
csarnokban zajlott a IX. Mogyorósy 
Szilárd Emléktorna, amit három 
gyôzelemmel a BC Körmend csapata 
nyert meg. A torna után két amerikai 
játékos írta alá körmendi szerzôdését.

Szeptember 13-án, pénteken kezdôdött az 
immár kilencedik Mogyorósy Szilárd Emlék-
torna. Ezen a napon a hazai csapat 81:62-re 
verte az osztrák Fürstenfeld Panthers csapa-
tát, majd szombaton a paksi Atomerômû SE 
ellen sikerült 92:78-as gyôzelmet kiharcolni. 
Vasárnap is a BC Körmendé volt a fôszerep, 
ismét gyôztek, ezúttal az UBC Güssing 
Knights ellen 98:81-re. Mindez azt jelenti, 
hogy három fölényes gyôzelemmel a ha-
zaiak nyerték az emléktornát, méltóképp 
emlékezve egykori társukra. A torna legér-
tékesebb játékosa Török Roland lett.

Az igazolásokkal kapcsolatos hír, hogy 
Fears és Moore is marad. A két játékos 
két hét próbaidôvel érkezett Körmendre, 
és a két hátvéd eddig mutatott játékával 

meggyôzte a klub vezetését arról, hogy 
érdemes véglegesíteni szerzôdésüket, ami 
meg is történt, így mindketten hivatalosan is 
a BC Körmend játékosai lettek. Devon Moore 
újoncként érkezett Európába, szokatlan volt 
még neki az itteni játékstílus. Eleinte hiá-
nyoztak olyan elemek a játékában, amelye-
ket elvárt tôle Hencsey Tamás vezetôedzô, 
de az eltelt rövid idô alatt ezen a téren 
nagyon sokat fejlôdött. Az irányító játéka 
mellett betörésekkel és hárompontosokkal is 
segítette a csapatot. Jeremy Fearsrôl korábbi 
tapasztalatok alapján is egyértelmûen tudja a 
vezetôedzô, hogy jó játékos, olyan, amilyen 
szerepre hívták. Igazi kombó, aki egyes és 
kettes poszton is jól tud játszani, jól bontja 
a védelmet és jól is passzol. Az még látszik 
a játékán, hogy a legutóbbi szezonban nem 
volt csapata. A meccshiány és némi fizikális 
lemaradás még tapasztalható nála, de ezt 
néhány hét alatt behozhatja.

Remélhetôleg hosszú távon is beváltják 
mindketten a hozzájuk fûzôdô körmendi 
reményeket.       cs 

A BC Körmend a tornagyôztes
Fölényes gyôzelmek és leigazolások
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Körmendi Híradó városi újság

programajánló
A KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MúZEUM ÉS KÖNYVTÁR TERVEZETT PROGRAMJAI

rendezvények
Október  
4. (péntek)

19 h Batthyány-kastély – Színház
Dumaszínház – Kôhalmi zoltán és Dombóvári István
Belépôjegy: 2.500,-Ft

6. (vasárnap) 15 h Rázsó Imre Szakközépiskola elôtti tér
Aradi vértanúk napja – városi megemlékezés

11. (péntek) 18 h Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Ferenc Gimnázium Hangyaavatója

12. (szombat) 22 h Batthyány-kastély – Színház aula
Buri disco

14. (hétfô) 14 h MIK nagyterem (Berzsenyi u. 11.)
Vk. Nyugdíjas traccsklub

16. (szerda) 10 és 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
Mesék a körmendi Színházban - Kisvakond kalandjai 
mesejáték. Belépôjegy: 700,-Ft

17. (csütörtök) 14 h Batthyány-kastély - Színház
Idôsek Napja városi rendezvény

19. (szombat) Batthyány-kastély – Színház
Mozi-zene. A Körmendi Fúvószenekar és a Szentgott-
hárdi Fúvószenekar közös filmzenei koncertje

22. (kedd)

8 h
12 h 
14 h

Batthyány-kastély – Színház
Iskolai mûsorok az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján
Rázsó Imre Szakközépiskola
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
Kölcsey Utcai Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola

23. (szerda) 11 h Körmend, Hôsök tere, Szabadságharcosok kopjafája
Nemzeti ünnep – az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 57. évfordulója. Városi ünnepség

26-27. 
(szombat 
-vasárnap)

 Szabadság tér
Körmend Város Ünnepnapja – IV. Béla király 1244-ben 
Körmendnek adományozott városi kiváltságlevelének 
769. évfordulója

 
15 h 

15 h

15.30 h
16 h

16.30 h

17 h

19 h 
15-17.30 
h között

október 26. szombat 
Borutca – „Gasztro-ôsz” a Szabadság téren
Benne: Körmend Város Bora (+ más új és óborok kósto-
lása) • Körmend Város Tortája (+ egyéb almás sütemé-
nyek) • „Gesztenye Guszti” • „Ôszi éjjel izzik a galago-
nya ruhája” – óvodások ôszi mûsora 
A 45 éves Béri Balogh Ádám Táncegyüttes ünnepi 
kiállításának megnyitója a Sala Terrena Galériában
Isis Bigband koncert a szabadtéri színpadon
„Vár a kastély” – rajz- és fotópályázat kiállításának 
megnyitása a Színház aulában
Kékesi Gábor szobrászmûvész kiállításának megnyi-
tója a Városi Kiállítóteremben
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes jubileumi mûsora 
a Színházteremben 
Maggie és Géza jazz koncertje a szabadtéri színpadon
„Diódobáló” - folyamatos ôszi játszóház (ôszi termé-
sek, levelek kreatív felhasználása a Szabadság téren)

15 h

15 h
16 h

17.30 h

18 h

október 27. vasárnap
Szabadság tér
Borutca – „Gasztro-ôsz”. Benne: Körmend Város Bora 
(+ más új- és óborok kóstolása) • Körmend Város Tortá-
ja (+ egyéb almás sütemények) • „Gesztenye Guszti”
Batthyány Fülöp szobrának leleplezése
Rk. templom
Ünnepi Batthyány szentmise
Ünnepi beszéd IV. Béla király városi kiváltságlevelének 
769. évfordulóján; elismerések átadása: Bebes István 
polgármester. Közremûködik: Ifjúsági fúvószenekar
ripoff raskolnyikov koncert

Kiállítások
szeptember 12 – október 13. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

Messa a fuoco nella Mitteleuropa – Fókuszban a kö-
zép-európai fotómûvészet  Nemzetközi vándorkiállítás 

szeptember 18 – október 18. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
„Hagyományôrzôk” – Vas Megye Népmûvészetéért 
Egyesület tagjainak kiállítása

október 26 – november 28. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem
Kékesi Gábor szobrászmûvész kiállítása

A kiállítások megtekinthetôk: vasárnap és hétfô kivételével naponta 9–17 óráig.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

KÖrMEND – AHOl MINDEN IDÔBEN, MINDIG jÓ EGyÜTT lENNI

rendezvényinformáció és jegyelôvétel: 
Körmendi Kulturális Központ ■ Körmend, Berzsenyi u. 11. ■ Tel/fax: 94/594-227

cultcent@t-online.hu ■ www.kormendikultura.hu ■ www.kormend.hu

Az adóhatóság elérhetõsége
A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy elérhetõségei 2012. szeptember 12-tõl az alábbi:

telefonszám: +3694/592-914
e-mail cím: adocsoport@kormend.hu 
levelezési cím: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

helyi iparûzési adó számlaszám: 11747020-15420820-03540000
gépjármûadó számlaszám: 11747020-15420820-08970000
illeték beszedési számlaszám: 11747020-15420820-03470000
késedelmi pótlék beszedési számlaszám:
 11747020-15420820-03780000
idegenforgalmi adó számlaszám: 11747020-15420820-03090000

Suprema-Vill
V i l l a m o s s á g i  s z a k ü z l e t

Körmend, Deák Ferenc u. 1/A • Nóra Virágbolt mellett • Telefon: 94/952-918

• Villamossági és szerelési anyagok árusítása
• Világítástechnika:  

- halogén, - leD, - normál  
  fényforrások; leD szalagok

• Villanyszerelés
• Érintésvédelem

leD-mécsesek  
nagy választékban 

kaphatók!

A Körmendi járási Hivatal tájékoztatója 

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi járási Hivatalának 
információit a továbbiakban egy helyen – a Körmendi Közös 
Önkormányzat honlapján http://ekormanyzat.kormend.
hu oldalon – a bal menüsávban Körmendi járási Hivatal 
menüpontban találják meg.

Itt tájékozódhatnak a hivatal telefonszámairól, elérhetõ sé gekrõl, 
ügyfélfogadásról. Okmányiroda (Körmend és Õriszentpéter), 
törzshivatal, gyámhivatal (Körmend és Õriszentpéter), építésügyi 
hivatal települési ügysegédeinek ügyfélfogadásáról.

A Járási Hivatal késõbbiekben közzétett információi is itt 
kerülnek elhelyezésre.

Megváltoztak a hivatali telefonszámok
A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi járási Hivatal 

(Körmend Szabadság tér 7.) telefonszámai 2013. szeptember 
12-tõl megváltoztak. A megváltozott telefonjegyzék Körmend 
város honlapján (kormend.hu) olvasható. A Járási Hivatal 
fõszáma: 94/592-931. 

2013. szeptember 12-tõl a Körmendi Közös Önkormányzati 
Hivatal telefonszámai is módosultak, melyrôl szintén a város 
hon lapján (kormend.hu) lehet tájékozódni.

Apróhirdetés
• régi pénzeket, könyvet, képeslapot, kitüntetést, régi játékot, vasút 

modellt, kardot, bajonettet, antik, régi tárgyakat vásárolnék. Tel:06-
30-324-6357


