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Október 23-án a Hôsök terén zajlott 
a városi ünnepség. Az ott felállított 
kopjafánál Czvitkovics Gyula alpolgár-
mester emlékezett meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hôseirôl. 
Az ünnepi mûsort a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium tanulói mutatták be.

„1956. október 23-a örökké élni fog a 
szabad emberek és nemzetek emlékeze-
tében. E nap a bátorság, az öntudat és a 
gyôzelem napja volt. A történelem kezdete 
óta nincs még egy nap, mely világosabban 
mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a 

szabadság iránt – bármilyen kicsi is a siker 
esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit 
követel”  – idézte Czvitkovics Gyula alpol-
gármester John F. Kennedy 1960-as gondo-
latait a Hôsök terén felállított szabadság-

harcosok kopjafájánál elmondott ünnepi 
beszéde elején. Ezután a Times 1957-es 
januári elsô számának címlapjára hívta fel 
a figyelmet, ami az 
ismeretlen magyar 
szabadságharcost, 
az 1956-os év em-
berét ábrázolta. Ez 
azonban csak kép, 
il lusztráció, nem 
rejlik mögötte em-
beri sors. A szónok 
ekkor egy 1956-os 
egyetemista szem-

szögébôl elevenítette fel e jelentôs nap 
történéseit. Reggel még nem gondolta, 
hogy estére a történelem részese, alakítója 
lesz. Ezután három valós ’56-os hôs alak-
ját idézte fel: Szabó János a Széna tériek 

parancsnoka volt, és a túlerôvel szemben 
harcolt. Tóth Ilona orvostanhallgató a 
sebesülteket ápolta, Mansfeld Péter 15 és 

fél évesen fo-
gott fegyvert. 
Szabó Jánost 
és Tóth Ilonát 
1 9 5 7 - b e n , 
Mansfeld Pé-
tert 1959-ben 
végezték ki. 
Végeláthatat-
lan lenne a 
forradalmá-
rok sora, ha 
mindet  fe l 
kellene sorol-

ni… „Abba is érdemes belegondolnunk, 
hogy a mi jelenünk is egyszer múlttá fog 
nemesedni, így sohasem tudhatjuk, hogy 
melyik pillanatban leszünk valamilyen 
sorsfordító történelmi pillanat szereplôivé” 
– mondta befejezésül Czvitkovics Gyula, 
majd beszédét Wass Albert szavaival zárta: 
„Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az 
embereket s a közös múlt emléke. Ha ez 
megszûnik, fölbomlik a világ.”

A megemlékezés a Kölcsey Ferenc Gim-
názium tanulóinak mûsorával folytatódott, 
majd a közintézmények és pártok képvi-
selôi helyezték el koszorúikat a kopjafánál. 
Az ünnepségen a Városi Fúvószenekar, a 
Városi Vegyeskar és a Batthyány lovasban-
dérium mûködött közre.     Cs

A szabadság csillapíthatatlan vágya
Megemlékezés az ’56-os forradalomról

1244. október 28-án kelt IV. Béla 
királyunk oklevele, amelyben városi 
rangot adott Körmendnek. A városi lét, 
az ezzel járó elônyök azóta is megha-
tározzák az itt élôk hétköznapjait. Az 
október végi dátumot Körmend Város 
Ünnepnapjaként tartjuk számon, amely-
re különös figyelemmel készülünk. 

Az idei esztendôben az évforduló elôtti 
hétvégén, két napig tartó ünneplésre 
hívunk mindenkit. Szombaton kinyitnak 
a vendégváró házikók, amelyekben meg-
kóstolható a Város Bora és Tortája mellett 
sok minden, ami gasztronómiában az ôszt 
jellemzi. Lesz itt hurka, kolbász, dödölle, 
langalló, sült gesztenye, almás, diós, má-
kos sütemények és persze mindaz, amivel 
ezt le is öblíthetjük: új- és óborok, pálinkák. 
Lesznek kézmûvesek is, akik jó szívvel kí-
nálják termékeiket, de a gyerekek számára 
is tartogat meglepetést a tér. 

A két nap alatt olyan zenei csemegéket 
élvezhetünk, mint az Isis Big Band, Maggie 

és Géza, de itt lesz velünk Kiss Árpád és az 
Enjoy TSE valamint Dávid Roland is. Az ün-
nepi ajándék a világhírû Ripoff Raskolnikov 
koncertje lesz, amelyet már csak azért sem 
szabad kihagyni, mert míves zene nem 
mindennapi élményt jelent. 

Kiállítások sora várja, hogy megnyissuk: a 
Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes 45 éves 
jubileumára készülô emlékidézés, a „Vár 

a kastély” pályázat alkotásait bemutató és 
Kékesi Gábor szobrászmûvész alkotásainak 
tárlata is mostantól lesz látogatható. 

Vasárnap délután köztéri alkotással gaz-
dagszik városunk, Kondicsné dr. Kovács Éva 
emlékszik Batthyány Fülöpre, a mecénás 
fôúrra, akinek elévülhetetlen érdemei van-
nak mind Körmend, mind pedig az ország 
fejlôdésében. 

Ezt követôen a boldoggá avatott herceg-
orvos, Dr. Batthyány-Strattmannn László 
születésének évfordulóján lesz püspöki 
szent mise a Szent Erzsébet templomban.

Az ünnep vigíliáján, 27-én kora este pe-
dig városunk polgármestere, Bebes István 
adja át az elismeréseket azoknak, akik Kör-
mend és lakosai életminôségének javítása 
érdekében fejtették ki tevékenységüket, és 
akik sikeres ténykedése nélkül valamennyi-
en kevesebbek lennénk. 

Jöjjenek hát október 26-án és 27-én Kör-
mend fôterére, a Szabadság térre, illetve 
a kastélyegyüttes épületeibe, ünnepeljük 
együtt a város születésnapját! 

Az ünnep a miénk! 
Körmend – ahol minden idôben, mindig 

jó együtt lenni! 
Részletes program a 10. oldalon.

769 év 
Körmend Város Ünnepnapja – 2013.
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Diabetes Világ-
nap Körmenden

Régiós diabetes találko-
zó lesz a Batthyány-kas-
télyban november 13-án 
– tájékoztatott Horváth 
Lászlóné, a Körmendi Cu-
korbeteg Közhasznú Egye-
sület elnöke, aki elmond-
ta, hogy a rendezvényre 
Szentgotthárd, Vasvár, 
Sárvár, Ôriszentpéter és 
Körmend térségébôl vár-
ják az érdeklôdôket. 

10 órától 16 óráig zajlanak 
a programok két helyszínen. 
A színházteremben neves 
szakmai elôadók beszélnek 
a diabetológia jelenlegi ál-
lásáról. Közben a színház 
aulájában szûrôvizsgálatok, 
dietetikai és diabetológiai 
szaktanácsadással várják az 
érdeklôdôket a szombathe-
lyi és a körmendi szakem-
berek. A szakmai elôadások 
mellett kulturális programok 
is várják a résztvevôket.

A rendezvény szervezôi 
igyekeztek megszólítani a he-
lyi orvostársadalmat, hiszen 
a diabetes a köztudatban 
ugyan elsôsorban belgyógyá-
szati betegség, ugyanakkor 
a bôrgyógyászattól, a tüdô-
gyógyászaton át egészen a 
szemészetig minden terület 
érintett. A programra nem 
csak azokat várják, akik már 
érintettek a betegségben, 
mert a jóléti társadalom egyik 
népbetegsége a cukorbeteg-
ség. Nagyon fontos ezért, 
hogy már a korai jeleket 
is felismerjük, s meg tud-
juk elôzni kialakulását.      

Kölcseys bál
Jótékonysági bált tart no-

vember 16-án 18.30-tól a Ber-
ki vendéglôben a Körmendi 
Kölcsey Utcai Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola szülôi szervezete. 
Fellép az Attitude Balettisko-
la – a szépmozgás iskolája 
és az Ifjúsági Fúvószenekar. 
Zenérôl a tánchoz Horváth 
Tamás „Csuta” gondoskodik. 
A részvételi díj vacsorával 
4000 Ft-ba kerül, a tombola 
ára 200 Ft, értékes nyere-
mények várják a gyôztes 
szelvények tulajdonosait.      

86-os fôút
A 86-os úton Körmend 
– Egyházasrádóc között 
jelenleg folyamatban van 
az a beruházás, melynek 
forgalomba helyezése idén 
decemberben várható – je-
lentette be a közelmúltban 
tartott sajtótájékoztatón 
Kovács Ferenc, Vas megyei 
útügyi miniszteri biztos.

A beruházás során 4,4 kilo-
méter hosszban 11,5 tonnás 
burkolat-megerôsítés tör-
ténik, amelynek részeként 
mintegy 3 kilométeren 2x2 
sávos elôzési szakasz épül. 
A Szombathely és Körmend 
közötti további útszakaszon 
2015 végéig történik meg 
a teljes elôkészítés. Itt több 
mint 20 kilométeren, új nyom-
vonalon halad majd az út. 
Ezen túlmenôen 11,5 tonnás 
burkolat-megerôsítés törté-
nik, 2x2 sávos elôzési szaka-
szok, s településeket elkerülô 
utak épülnek.

Körmendtôl délre, a me-
gyehatárig, csaknem 10 ki-
lométeres hosszban, 11,5 
tonnás burkolat-megerôsítés 
lesz. Várhatóan még az idén 
megkezdôdik a kivitelezés, 
a befejezés a jövô év végén 
várható.

A nádasdi elkerülô út 
jogerôs építési engedéllyel 
rendel kezik. A területszerzés 
most van folyamatban. A kivi-
te lezési munkálatok a tervek 
szerint még az idén meg-
kezdôdnek, a befejezés 2015. 
augusztus végére várható.

A megyei útügyi biztos az 
alacsonyabb rendû vasi utak 
felújításáról is tájékoztatta az 
újságírókat. 

Felújítás a Sport 
utcánál

Aki járt arra, tudja, hogy 
mekkora kátyúk éktelenkedtek 
már a sporttelep és a Babati 
húsüzem közötti útszaka-
szon. 4,75 millió Ft-ot szavazott 
meg ezért a képviselô-testület 
augusztusi ülésén, hogy az 
utca karbantartása megtör-
ténhessen. Mára végeztek a 
javításokkal, új, egybefüggô 
fedôréteget kapott az utca, 
és az útpadka is megújult. 
A munkafolyamatot a Város-
gondnokság végeztette.

Ma is erôt ad a példájuk
Az aradi vértanúkra emlékeztek

Október 6-án, az aradi vértanúk emlékünnepén Gombásné 
Nardai Ibolya, a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási 
Hivatalának hivatalvezetôje mondott ünnepi beszédet a Rázsó 
Imre Szakközépiskola és Szakiskola elôtti emlékmûnél. 

Az október 6-i ünnepélyes megemlékezés délután három órakor 
kezdôdött az aradi vértanúk Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 
elôtt felállított emlékmûvénél. A Himnusz eléneklése után Gombásné 
Nardai Ibolya, a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hiva-
talának hivatalvezetôje mondott ünnepi beszédet, melynek elején 
Márai Sándor szavait idézte: „Mindig, mindent adjál oda hazádnak. 
A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne 
várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. 
Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádról. Csak adjál 
azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsôbb parancs. Bitang, aki ezt a 
parancsot nem ismeri.” Ezután arról beszélt, hogy akikre ezen a napon 
emlékezünk, 1848-49 vérzivataros másfél évében szolgálták a hazát, 
és hôssé váltak, mert megtették, amit követelt tôlük a haza. Ma senki 
sem akar hôs lenni, az emberek csak élni szeretnének. Ma az a hôs, aki 
nem meghal, hanem aki él a hazájáért. Az aradi vértanúk hétköznapi 
hôsök voltak, akik mindig a helyes úton jártak, tiszta lelkiismerettel, 
bátran néztek szembe a halállal. „A történelem az a rémálom, amibôl 
igyekszem felébredni” – írta James Joyce. Nem az a cél, hogy a múlton 
újra és újra elmerengjünk. Az a fontos, hogy felmutassuk és magasra 
emeljük példaképeinket, mert azt üzenik számunkra, hogy helyt kell 
állni nehéz idôben és békében is egyaránt. Döntéseink mutatják meg, 
hogy milyen emberek vagyunk. Ma is az aradi tizenhárom példája adjon 
erôt számunkra! – zárta szavait Gombásné Nardai Ibolya. 

A megemlékezés a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola 7. osztályos tanulóinak mûsorával folytatódott, 
majd a pártok, közintézmények képviselôi helyezték el koszorúikat az 
emlékmûnél. A rendezvényen közremûködött a Városi Vegyeskar, a 
Városi Fúvószenekar és a Batthyány Lovasbandérium is.     cs t

Megújul a piac
Az utolsó simításokat végzik a piacnál, hogy november elején 

teljesen megújulva átadhassák a létesítményt. Fedett piacot 
alakítottak ki bevilágítóval. A korai árusoknak hat fényforrás ad 
majd világosságot az áru kipakolásához. Az aszfaltozást már a 
piac körüli járdákon is elvégezték az üzlettulajdonosok kérésére, 
és a csapadékvíz-elvezetést is megoldották. Még két falikutat is 
felszerelnek az átadásig. A piac már újra teljes üzemben mûkö-
dik, a képen látható szép tetôszerkezetet ugyanis már befedték.

4
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Az idei Príma-díj átadója október köze-
pén volt Szombathelyen, ahol Patonay 
Imre kapta sport kategóriában az elime-
rést, olyan jelöltek elôtt, mint Halmosi 
Zoltán labdarúgó és Antalovits Ferenc 
súly emelô. Ez alkalomból beszélgettünk 
a legendás kosarassal jelölésrôl, körmen-
diségrôl, iskoláról, egészségrôl, családról, 
mindarról mi számára fontos. Tettem 
mindezt kicsit elfogodottan, hiszen szá-
momra is kölyök korom egyik ikonja.

– Örülsz?
– Persze, örülök.
– Számítottál rá, hogy Prima-díjas leszel?
– A felkérésre nem számítottam, amikor 

Szônye úr, a VOSZ megyei elnöke felhí-
vott, azt hittem, a lelátóról van szó, annak 
kapcsán voltunk már kapcsolatban. Aztán 
kiderült, hogy egészen más miatt keres. 
Onnantól persze foglalkoztatott a dolog. 
Az, hogy megkaptam ezt a díjat – ráadásul 
nagyon sok közönségszavazatot is kap-
tam –, egy pozitív visszajelzés. Márpedig 
ez mindenképpen fontos.

– A közönségszavazatoknál valószínü-
leg a körmendiek nagy számban szavaz-
tak. Mit jelent neked körmendinek lenni?

– Család, közösség, barátok, sport, isko-
la… Az eddigi 60 év. A „körmendiség” ne-
kem, aki itt születtem, itt voltam a Somogyi 
iskola indulásakor – 1974-ben legfiatalabb 
tanárként –, s most, 60 évesen is itt taní-
tok, legöregebbként. Az egész életem ide 
kötôdik, máig a legfontosabb helyek egyike 
a Rába-part. Ott pihenek, ott találkozom a 
barátaimmal, ott van igazán szabadidôm, 
pedig abból ma sincs sok.

– Hihetetlen, hogy 60 éves vagy, ekko-
ra munkabírással. Nem is olyan rég pedig 
ijesztô híreket kaptunk: beteg voltál, 
operáltak. Most hogy vagy?

– Megvagyok, köszönöm. Tudod, érdekes 

az élet. Az a Kecskés fôorvos úr, aki operált, 
s akinek köszönhetem – persze a stábjával 
együtt –, hogy ma itt beszélgethetünk, 
ugyancsak Prima-díjat kapott, tudomány 
kategóriában. 

– Azt mondják, egy ilyen 
betegség átértékel bizo-
nyos dolgokat. A te érték-
rended változott akkor ott, 
a kórházi ágyon?

– Nem mondanám. Szá-
momra mindig a család és 
az egészség volt a legfon-
tosabb. Az egy más kérdés, 
hogy az emberi megnyilvá-
nulások idegenektôl, bará-
toktól, ismerôsöktôl nagyon 
sokat jelentettek nekem. 
Valamennyire biztosan vál-
tozik az ember ilyen ese-
mények hatására, de a fontossági sorrend 
ugyanaz maradt.

– Beszélsz családról, iskoláról, de azért 
az ismertség, a népszerûség a sport által 
van jelen az életedben, hisz a sikereid 
leginkább ehhez kötôdnek. Nem?

– Így, direktben nem. Én inkább úgy fogal-
maznék, hogy a sportsikerek, az ismertség 
csakis úgy jöhetett létre, hogy családban 
éltem, hogy remek edzôk, játékosok, kollé-
gák vettek és vesznek körül, ráadásul lassan 
40 éve egy remek iskolában taníthatok, 
ahol adottak voltak a feltételek ahhoz, hogy 
ezeket a sikereket létrehozzuk. Egyébként 
az, hogy ez a sporttagozatos vonal ismét 
erôsödik a Somogyiban, szerintem nagyon 
fontos, jó dolog.

– El lehet helyezni egy Prima-díjat va-
lamiféle fontossági sorrendben?

– Fel tudom sorolni az életem sikereit, 
de sorrendet? 86-ban és 99-ben születtek 
a gyerekeim. 87-ben bajnoki aranyat nyer-
tünk, de 76-ban már az is csoda volt, hogy 

bejutottunk az NB I-be. A körmendi sikerek 
mellett a válogatotthoz, a szövetséghez 
kötôdô pozícióim, tevékenységem is a sike-
rek közé tartoztak. De tudod, mi volt még 

nagy siker? Amikor 1972-ben 
Fodor Sanyival megszervez-
tük az elsô szurkoló tábort. 
Igaz, akkor az még a focihoz 
kötôdött, de a kosármeccse-
ken máig azokat a rigmuso-
kat, verseket hallom, amiket 
akkor a fôtéren próbáltunk, 
készülve egy-egy meccsre, 
több ezer emberrel.

– Mondd, akkor is ilyen 
büszke vagy a szurkolókra, 
ha a lelátón „elszakad a 
cérna”?

– Akkor is. Igen, vannak 
olyan cselekedetek, amivel 

nem lehet azonosulni. De ez a közönség, 
ez a szurkolótábor akkor is körmendi, ezek 
mi vagyunk.

– Ma sem csupán az iskola tölti ki a 
mindennapjaidat. Mi mindent csinálsz?

– A Magyar Kosárlabda Szövetség után-
pótlás válogatottjánál vagyok szakmai 
referens, illetve Sopronban az NB I „B” 
fiataloknál vagyok szakmai tanácsadó. Az 
iskolai munka számomra nagyon fontos a 
Somogyiban, nagyon jók a kollégáim, és a 
technikai és egyéb feltételek egyre inkább 
biztosítva vannak. Öröm így dolgozni.

– Mi újság a gyerekeiddel? Viszik to-
vább a stafétabotot?

– Ádám nemzetközi kosárlabda-mene-
dzser, sikeres, önálló fiatalember, rendkívül 
jó tárgyaló. Sára már általános iskolásként 
is kosarazott, Sopronba ment tanulni, ott 
építgeti a kosárlabda-tudását is.

– Gratulálunk a Prima Primissima Díjhoz, 
és jó egészséget kívánunk további sike-
res munkádhoz!   kávé

A megye elismerése 
A 2013-as Vas Megyei Prima-díj díjazottja Patonay Imre

Az 1956-os forradalom és szabadság harc 
és a Magyar Köztársaság ki ki ál tásának 
évfordulóján ren dezett ünnepségen a 
Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése 
Gayer Gyula emlékplakettet adományo-
zott a Körmendi Várkertért Egyesületnek.

Az elismerésre a Várkert érdekében vég-
zett önzetlen munkájáért javasolta a város 
vezetése a civil szervezetet. Az egyesület 
2010-tôl kezdôdôen megközelítôleg 1200 
óra társadalmi munkát végzett el a Várkert 
területén. Az Ôrségi Nemzeti Park szak-
mai felügyelete alatt a Várkert angolkert 
részének aljnövényzet tisztítását végezte 

el, és ezen munka karbantartását jelenleg 
is folyamatosan végzi. 

Még 2008-ban 15 ember alapította az 
egyesületet a Batthyány-kastély várkertjé-
nek ápolása és szépítése céljából. A tagok 
a már kitisztított területeken a Városgond-
noksággal összehangolva folyamatosan 
végzik a fû kézi kaszálását kapacitásaiknak 
megfelelôen. Redszeresen megtisztítják a 
kertet a felelôtlenül eldobált hulladéktól 
és a kihelyezett hulladékgyûjtô edényeket 
is kiürítik. A tél folyamán szemeteseket, 
asztalt és padokat készíttettek, ezeket 
az idei évben állítják fel a parkban.

Az egyesületi tagok ezt a munkát ön-

zetlenül, díjazás nélkül, szabadidejükben 
végzik, amiért méltán megérdemlik az elis-
merést. Munkájuk jelentôségét jelzi, hogy 
a kastélypark hazánk egyik legnagyobb 
kiterjedésû összefüggô parkja, területe 
33,5 ha, és országos védelem alatt áll.

2010-ben Körmend város Önkormányza-
ta elismerve ezt a munkát, együttmûködési 
megállapodást kötött az egyesülettel. Most 
pedig a Gayer Gyula emlékplakettel ismer-
ték el munkájukat.

 Az ünnepi rendezvényen dr. Orbán Pé-
ter nyugalmazott altábornagy elismerésben 
részesült, Jurisics Miklós Díjat adományoz-
tak neki.

A Várkert ôrzôi
Gayer Gyula emlékplakettet kapott a Körmendi Várkertért Egyesület
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Augusztus közepe óta Boros Barna 
személyében új vezetô van a Szo-
ciális Szolgáltató és Információs 
Központ élén. Tanári, szociálpedagó-
gusi diplomája mellé elôreláthatólag 
hamarosan megszerzi a jogászi vég-
zettséget is, ami elmondása szerint 
jelentôsen segíti majd munkájában. 
Munkahelyén kerestem fel kérdése-
immel. 

– Egyszer már néhány évig dolgoztál 
ebben az intézményben, augusztus 15-
tôl a vezetôje vagy. Mit kell tudni rólad?

– Igen, 2004-ben kezdtem itt családgon-
dozóként, illetve egy ideig Veszprémben 
dolgoztam a hajléktalan ellátásban, majd 
visszakerültem ide, újfent családgondozói 
munkakörbe. Az eredeti végzettségem 
történelem szakos tanár, majd szociál-
pedagógiát végeztem, jelenleg pedig 
végzôs jogász szakos hallgató vagyok. 

 – Az elméleti ismeretek mellett 
mennyire fontos, hogy gyakorlati ta-
pasztalatod is van hivatásodat illetôen?

– Meggyôzôdésem, hogy erre a pályára 
születni kell, hiszen máshogy lehetetlen 
lenne megfelelni annak a követelmény-
nek, hogy sérült, fogyatékos, vagy bármi-
lyen más szempontból hátrányos helyzet-
ben lévô, tehát kiszolgáltatott emberek 
igényeit és szükségleteit megfelelôen 
kielégítsük, a támaszaik legyünk. Ez a 
kötôdés a szociális szféra iránt vélemé-

nyem szerint már a születéskor eldôl. A 
testvérem oxigénhiánnyal jött a világra, 
így gyakorlatilag beleszülettem egy olyan 
helyzetbe, hogy elsô kézbôl tapasztalhat-
tam meg a „másabb” emberek hétköznap-
jait, illetve különös szükségleteit. 

 Barna ekkor az íróasztalán álló egyet-
len fényképet odahozza hozzám meg-
mutatni: a intézmény 
udvarán van a testvé-
rével lefotózva, majd 
így folytatja:

 – Ezt elhivatottság 
nélkül lehetetlen csi-
nálni. Az intézmény 
központja Thököly ut-
cai épület, és van két 
telephelyünk, velem 
együtt összesen hat-
vanhatan végezzük a 
tizenkét részterületet 
felölelô munkát. Itt 
a Thököly utcában 
van a székhelyünk, és hozzánk tartozik a 
Kossuth Lajos utcai és a Hunyadi úti épü-
let is.  E három épületegység ölel fel 12 
szakterületet a Gyermekjóléti Szolgálattól 
a Fogyatékosok Nappali Intézményén 
keresztül egészen az Idôsek Átmeneti 
Ellátásáig. 

– Az elmúlt években néhány alkalom-
mal megfordult Soltész Miklós állam-
titkár, hogy egyre újabb fejlesztéseket 
adjon át. Várhatók-e további bôvítések?

– Akármilyen intézményrôl legyen szó, 
mindig akad fejleszteni, bôvíteni való. Az 
elôzô vezetôtôl, Viserálek Sándornétól, 
aki nyugdíjba vonult, jó személyi és tár-
gyi feltételekkel vehettem át a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központot. A 
terveim közt szerepel, hogy a tevékeny-
ségi területeinket, leginkább a szociális 

foglalkoztatást érint-
ve tovább tudjunk 
bôvíteni. Elképzelé-
seim között kulcs-
fontosságú helyet 
foglal el, hogy a kö-
zeljövôben a fogya-
tékkal élôk számára 
egy ápoló, gondozó 
célú lakóotthon itt 
Körmenden meg-
épülhessen, hiszen 
ennek szükségessé-
ge már jelen pillanat-
ban is vitathatatlan. 

Sokuk koros szülôkkel él együtt, és a 
nagy kérdés az, hogy mi lesz velük, ha 
végleg magukra maradnak. Új kezdemé-
nyezés részemrôl, hogy létrehoztunk egy 
fórumot a fogyatékos gyermeket nevelô 
szülôk számára, és erre elég sokan el 
is jöttek, amelyet a jövôben is minden-
képpen folytatni szeretnénk. Sikerült 
feléleszteni a korábban már mûködô, 
rendôrséggel közösen folytatott ifjú-
ságvédelmi ôrjáratot, ami véleményem 
szerint kulcsfontosságú bûnmegelôzési 
kezdeményezés. 

– Hogy telt vezetôként a munkahe-
lyeden az elsô két hónap?

– Nem volt és most sincs könnyû dol-
gom, hisz egy ilyen sokrétû szolgáltatást 
nyújtó, közel 800 fôs ellátotti létszámmal 
mûködô intézmény irányítása nem könnyû 
feladat, viszont a városvezetés támogató 
hozzáállása, az elôdömtôl, Viserálek Sán-
dornétól kapott szakmai instrukciók, a kol-
légáim becsületes és magas szintû emberi 
és szakmai munkája, illetve személyes 
tapasztalatim és jogi ismereteim lényege-
sen segítették, segítik tevékenységemet.  
Ebben a két hónapban a mindennapi 
teendôk maradéktalan elvégzése mellett 
hangsúlyt kaptak a különbözô szakmai 
egységeket érintô pályázatok is, jelenleg 
5 pályázatunk van folyamatban. Így szeret-
nénk például segíteni a drogprevenciót, 
és beszerezni kerekes székeket, vagy épp 
egy parapódiumot, illetve egy függesz-
tôrács felszerelést, amelyek segítségül 
szolgálhatnak mozgásszervi fogyatékos-
sággal, gerinc- vagy végtagbénultsággal 
élô emberek rehabilitációjában, hiszen 
az a legfontosabb, hogy ellátottjaink 
igényeit és szükségleteit minél maga-
sabb színvonalon és minél szélesebb 
skálán elégítsük ki.  Csihar Tamás 

Ezt elhivatottság nélkül nem lehet csinálni
Boros Barna az új igazgató a Szociális Szolgáltató és Információs Központban

November 11-én, hétfôn este 19 
órakor a Színházban Jordán Tamás 
stand up estjét élvezheti a közönség. 
A körmendi Lions klub és a Körmen-
di Kulturális Központ jótékonysági 
estjének bevételét az elôadó és a 
rendezôk a szoci-
álisan rászorultak 
karácsonyának 
szebbé tételére 
ajánl ják fel. Emi-
att is van lehetô-
sége mindenki-
nek akár korlátlan 
számú belépôjegy 
vásárlására. 

Az estrôl az elôadó, 
Jordán Tamás így 
vall:
1. Nagyon sok remek történetem van. A 

színházról, az életembôl, saját magam-
ról, erôs öniróniával.

2. Sok bajom van a „stand up” mûfajjal. 

Alig-alig van jó, a többsége komoly 
szenvedést okoz. Ezt még el is lehetne 
viselni. Az igazi katasztrófa az, hogy a 
közönség ezekért is odavan. Felébredt 
bennem egy dacos düh.

3. Elhatároztam, hogy én is csinálok 
egy speciális stand 
up-ot, amelynek az 
a lényege, hogy a 
remek története-
im közé becsem-
pészek verseket 
is. Hiszen a vers is 
közlés, sok esetben 
történet is, megpró-
bálom úgy belopni, 
hogy egy-egy vers 
jelenléte magától 
értetôdô legyen.

Belépôjegyek a körmendi Lions klub tagja-
inál és a Körmendi Kulturális Központban, 
valamint az elôadás elôtt a helyszínen 
vásárolhatók.

Széllel szembe – poénok és poémák
Jordán Tamás stand up estje egy jótékonysági rendezvény keretében
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Október 26-án 15 órakor nyílik a Béri 
Ba  logh Ádám Táncegyüttes elmúlt 45 
évé rôl szóló kiállítás a Batthyány-kas-
tély Sala Terrena Galériájában, majd 
17 órakor kezdôdik a jubileumi mûsor 
a színházban.

Korbacsics Tiborral, az együttes mûvészeti 
vezetôjével sokszáz régi kép között válogat-
tunk, emlékeket idéztünk a „hôskorból”, ami-
kor már a „Kiskultúr” próbaterme volt a BBÁ 
otthona. Képek a roznovi kapcsolatról – ami 
Körmend testvérvárosi kapcsolatai között épp 
a néptáncosok révén tudott az egyik legélôbb 

maradni –, a gyerekcsoportok-
ról, akik a jövôt jelentik, s akik 
ma már százas nagyságrendet 
öltve tartoznak a BBÁ után-
pótlás soraiba. A kiválasztott 
képek ezeket idézik az el-
múlt 45 évbôl.      Kávé

45 éves a BBÁ
Kiállítás idézi az elmúlt évtizedeket

Az idei bûnmegelôzési és konzultációs 
fórum október 10-én kezdôdött a szín-
házterem aulájában. A rendezvényen 
érdekes információk hangzottak el a 
bûnmegelôzés aktuális kérdéseirôl. 

Városunkban kéthavonta ülésezik a 
közbiztonsági és bûnmegelôzési bizottság, 
melynek elnöke Szabó Ferenc alpolgár-
mester. Évente egyszer bûnmegelôzési és 
konzultációs fórumot tartanak a lakosság 
számára. Az október 10-i fórum immár 
az ötödik volt. A rendezvényén elôször 
Szabó Ferenc köszöntötte a megjelen-
teket a színházterem aulájában. Rövid 
bevezetôjében arra a kettôsségre hívta fel 
a figyelmet, hogy miközben a különbözô, 
életünket ellenôrzô rendszereket (például 
internetes szörfözésünk, telefonhaszná-
latunk nyomon követését) szabadságunk 
korlátozásaiként éljük meg, addig nagyon 
fontosnak tartjuk a térfigyelô kamerákat 
bûnmegelôzô szerepük miatt, és örülünk 
minden technikai újdonságnak, amit a bûn-
cselekmények megakadályozása érdeké-
ben fejlesztenek ki. A növekvô szegénység 
is melegágya lehet a bûnözésnek. A mai 
világ már jóval bonyolultabb, mint amiben 
a mai felnôtt generációk beleszülettek, és 
most az új körülmények között kell gyer-
mekeinket felnevelni. 

Szabó Ferenc után a Castrum Sec Kft. 
egyik szakembere a térfigyelô kamera-
rendszerek kiépítésének funkcionális 
követelményeit ismertette, és részletesen 
szólt a szerelés mûszaki vonatkozásairól. 
Mint többek között elmondta, a mai ka-
merák már nemcsak képet közvetítenek, 

hanem riasztást is tudnak adni. Szendrôdi 
Barnabás rendôr alezredes, a Körmendi 
Rendôrkapitányság kapitányságvezetôje 
tájékoztatójában azzal egészítette ki 
az elhangzottakat, hogy városunkban a 
közterületi kamerarendszert a Rendôrka-
pitányságon figyelik a rendôrök. A rend-
szer centruma a fôtér, több mint húsz 
kamera van, de ezek pontos számáról 
és elhelyezkedésérôl érthetô okok miatt 

nem adhat felvilágosítást. Nyugodtan ki-
jelenthetô, az elmúlt évek során a lehetô 
legjobb rendszert sikerült kiépíteni. Ennek 
a fórum elôtt például hasznát vették a 
felderítésben akkor is, amikor egy osztrák 
vadász okozott cserbenhagyásos, halálos 
közlekedési balestet a város határában. 
Körmend közbiztonsága annak ellenére jó, 
hogy óriási az átmenô forgalom: naponta 
18 ezer az áthaladó jármûvek száma, csak 
a kamionoké 3 ezer. Rábafüzesen évente 
1,5 millió jármû halad át, ami 4,5 millió 
ember be- és kilépését jelenti, és ez a for-
galom természetesen Körmenden is mind 
átmegy. Óriási ez a terhelés, és fontos 
megfelelô módon kezelni.

Az elôadást követôen a Katasztrófavé-
delem által felkért elôadó vette át a szót, 
és az induló fûtési szezon gázfûtéssel járó 
veszélyeirôl beszélt. A szénmonoxid mér-
gezések többsége meggondolatlanságból 
következik be, mivel az ablakcserék után 
nem gondoskodnak a megfelelô mennyi-
ségû oxigén bevitelérôl. Fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy az ablakcserék elôtt a szak-
emberekkel folytatott konzultáció, illetve 
a csere utáni ellenôrzés mennyi tragédiát 
megelôzhetne. A záró elôadást Molnár 
Sándor, a Körmendi Polgárôr Egyesület 
elnöke tartotta az iskolákkal folytatott kap-
csolattartás fontosságáról.   CsT 

Fórum a bûnmegelôzésrôl
Titok, hogy hol vannak a kamerák
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Nemrég vehették birtokukba az Ol csai-
Kiss Zoltán Általános Iskola diákjai az 
intézmény új büszkeségét, a felújított 
kézilabdapályát. 

A szülôk már a tavalyi évben jelezték 
az Olcsai-Kiss Zoltán Iskola vezetôsége 
felé elképzelésüket, hogy közremûköd-
nének a kézilabda pálya felújításában. Az 
elmúlt években ugyanis meglehetôsen 
elhasználódott a pálya felszíne, megvisel-
ték az idôjárás viszontagságai, megérett 
a felújításra. A felújítás ötlete teljesen 

egybevágott az iskolavezetés és a nevelô-
testület elképzeléseivel, így Fazekasné 
Mittli Piroska még igazgatóhelyettesként 
felkereste Bebes István polgármestert, 
országgyûlési képviselôt, akihez a meg-

beszélésre már árajánlatokkal érkezett. 
A felvetés nemcsak Bebes Istvánnál talált 
meghallgattatásra, hanem a tankerület 
vezetôjénél, Farkas Tibornénál és a város 
képviselôtestületénél is. A megbeszélések 
májusban zajlottak, a testületi döntés júni-
usban született. A megvalósítást a szülôk 
is támogatták anyagilag, és szeptemberre, 

az új tanév kezdetére már a bitumenburko-
lattal ellátott pálya várta, hogy birtokukba 
vegyék a gyerekek. 

Az új, biztonságos pálya megkönnyíti a 
mindennapos testnevelés lebonyolítását 
is. És talán a legfontosabb, hogy a felújítás 
a szülôk, az iskolavezetés és a tantestület, 
valamint az önkormányzat és a tankerület 
összefogásának eredményeként jöhetett 
létre. Az iskola pedagógusai, dolgozói e 
lap hasábjain is köszönetet mondanak 
minden támogatónak a segítségért.   CsT

Beemelték az 
utolsó elemet

A kivitelezõk beemelték az épülõ vas-
úti gyalogos felüljáró egyik legnagyobb 
elemét, mely a Vasútmellék utcát teljes 
szélességében átíveli és összeköti az 
eddig csak az autóbusz állomás terüle-
téig érõ részével. (Képünk a címlapon.)

Fazekasné Mittli Piroska a 12. tanévét 
kezdte meg idén szeptemberben az 
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolában. 
Abban tér el ez a mostani a korábbiak-
tól, hogy augusztus közepe óta ô az 
intézmény igazgatója. Vele készült az 
alábbi beszélgetés, melynek elején ol-
csais pályafutása ismertetésére kértem.

– Matematika-testnevelés, informatika 
szakos tanár vagyok, 1988 óta tanítok, 
és 2002-ben kerültem az Olcsaiba. Két 
évig informatikát tanítottam és napközis 
nevelô voltam, majd Pôdör Andrea igaz-
gatónô mellett – aki nyugállományba 
vonult – lettem igazgatóhelyettes. Idô-
közben közoktatási szakértô lettem, van 
szakvizsgám, és rendelkezem közoktatás 
vezetôi diplomával is. Az igazgatóhelyet-
tesi feladat arra volt jó, hogy ráláthattam 
az iskola mûködésének minden területére, 
másrészt sikerült jó, együttmûködésen 
alapuló kapcsolatot kialakítani a mun-
katársaimmal. Mindez segítette például 
igazgatói pályázatom megírásánál, hogy a 
célok kitûzésénél nem rugaszkodtam el a 
valóság talajától, és reális alapokon nyug-
vó, megvalósítható programot kínáltam. 
Ehhez persze nemcsak az iskolánk belsô 
mûködésével, jellemzôivel, erôforrásaival 
kellett tisztában lennem, hanem figye-
lembe kellett vennem a mûködésünket 
befolyásoló külsô környezetet is, tehát a 

társadalmi és gazdasági körülményeket, a 
jogi helyzetet. 

– Most, hogy te lettél az új igazgató, 
hogy folytatódik az élet az Olcsaiban?

– Rengeteg elképzelésem van arról, hogy 
hogyan nyújthatná az iskolám a lehetô 
legjobb szolgáltatást a gyerekeknek és 
szüleiknek, hogy még elégedettebbek le-
gyenek, mert azt tapasztaltuk, hogy a szülôk 
szeretik az Olcsait, és szívesen íratják ide a 
gyermekeiket. Elôdömtôl egy megbecsült, 
a megújulásra pozitívan reagálni képes tan-
testületet vehettem át, így joggal számítha-
tok kollégáim szaktudására, tapasztalataira 
és kreativitására, hogy a lehetô legjobban 
tudjon az iskola megfelelni a gyerekek, a 
szülôk, a fenntartó és a mûködtetô elvárá-
sainak. A tantestület nem kívánt az iskola 
arculatán változtatni, ezért például továbbra 
is nagy figyelmet fordítunk az idegen nyel-
vek oktatására, az informatikai tartalmak 
közvetítésére. Az ECDL vizsga hét modulból 
áll, ezt nevezik ECDL Fullnak. Tudtommal 
a városban egyedül az Olcsaiban tudnak 
felkészülni, majd vizsgát tenni mind a hét 
modulból a gyerekek. Továbbra is fontos 
odafigyelnünk a tanulási nehézségek fel-
ismerésére és korai terápiájára. A hozzánk 
tartozó tagintézményben kis létszámú, 
összevont osztályokban oktatunk-nevelünk 
sajátos nevelési igényû gyermekeket, szá-
mukra is elkészült a felmenô rendszerben 
életbe lépô helyi tanterv.

– Terveid között mennyire hangsúlyo-
sak a különbözô pályázati lehetôségek?

– Mindenképp szeretnék elindítani olyan 
innovatív folyamatokat, melyek pályázati 
alapokon jönnek létre. Ezek is növelhetik 
a tanulóink és szüleik elégedettségét, és 
hosszabb távon gyarapítják a diákok isme-
reteit, kompetenciáit. Minden pályázati 
lehetôséggel élni szeretnénk. 

Csihar Tamás

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakisko-
la élén is új igazgató van Varga Zoltánné 
személyében. Ôt következô számunkban 
mutatjuk be.        (szerk.)

Nem változik az Olcsai arculata
Fazekasné Mittli Piroska az új igazgató

Az összefogás ereje
Új burkolat az Olcsay iskola kézilabdapályáján
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Új néven  
a kosarasok
Az újabb bajnoki szezon elôtt szur-
kolói ankétra hívta a kosárcsapat 
az érdeklôdôket, hogy tájékoztassa 
ôket a bekövetkezô változásokról. 

A szurkolói ankéton kiderült, hogy újabb 
nagynevû támogatót sikerült megnyerni 
a körmendi kosárlabda támogatására, 
így a csapat új neve: Inkognito Fashion 
Körmend BC. Zsebe Ferenc tájékoztatott 
arról, hogy a most megkötött megállapo-
dásnak is köszönhetô, hogy a tavaly még a 
megszûnés szélén álló csapat nyugodtabb 
körülmények között vághat neki az új 
bajnokságnak. S mint kiemelte, termé-
szetesen továbbra is számítanak a kitartó 
és lelkes szurkolóikra, szimpatizánsaikra.

Szólt arról is, hogy az elnökségük 
továbbra is keres egy esetleges máso-
dik névadó szponzort, és számítanak a 
megyei támogatókra is.

Renzo Fiorencis, az Inkognito Fashion 
olasz származású képviselôje a szerzô-
dés aláírása kapcsán elmondta:

– Azért választottuk a Körmend csapa-
tát, mert az a töretlen lelkesedés és szív, 
amely a csapat küzdeni tudását, akarását 
mutatta a pályán, jól kapcsolódik az 
általunk képviselt új divatmárka szelle-
miségéhez. Hosszútávon gondolkodunk 
a Körmend kosárcsapatával megkötött 
együttmûködésben, amely reméljük, 
hogy mindkét fél számára eredményes 
és gyümölcsözô lesz.

Az Inkognito a Polaroid cég almárkája-
ként vált ismertté Magyarországon, fôleg 
a jó minôségû, autóvezetéshez ajánlott 
szemüvegei által. Az olasz divatmárkát, 
amely késôbb sportruházattal is szeretne 
megjelenni hazánkban, most vezetik be 
a magyarországi piacra.

 A klub költségvetése kapcsán elhang-
zott, hogy az idei bajnokság elôrelátha-
tóan erôsebb lesz, mint a korábbiak. A 
legtöbb csapat emelte a költségkeretét, 
ezért a klubnak is plusz anyagi terheket 
kell vállalni, hogy valódi versenyben 
maradhasson céljai elérésében. Bár ez 
a vállalás nem akkora, mint más csa-
patoknál érezhetô, de úgy gondolják, 
hogy hatékonyabb játékoskeret kialakí-
tásával egyenrangú ellenfelek lehetnek 
a pályán.

Molnár József és felesége, Molnár-
né Tóth Szilvia íjászeredményeirôl 
rendszeresen beszámolt lapunk. Már 
korábban megírtuk, hogy az olaszor-
szági világbajnokságra készülnek, és 
a kijutáshoz támogatókat keresnek. A 
vb azóta lezajlott, már haza is tértek, 
a velük folytatott beszélgetés alapján 
készült az alábbi beszámoló.

Október 8. és 12. között az olasz Sassariban, 
Szardínia szigetén zajlott a World Archery (WA) 
3D-s íjász világbajnoksága, melyen hazánkat 
tizenhárman képviselték. Szûkebb pátriánk-
ból köztük volt Molnár József feleségével, 
Molnárné Tóth Szilviával (ô a Régió Egyesület 
versenyzôje), és testvérével, a Nádasdon élô 
Molnár Ferenccel. Ôk „A” kategóriás váloga-
tottként vettek részt a világ élvonalát felvonul-
tató megmérettetésen, amin minden ország 
elsô három versenyzôje indulhatott long-bow, 
vadászreflexes (barebow) és csigás íj kategó-
riában. A kiutazásuk legfôbb támogatója a 
körmendi önkormányzat, a Régió Egyesülettôl 
és vállalkozóktól is kaptak segítséget, amit 
nagyon köszönnek lapunkon keresztül is! 

Molnárné Tóth Szilvia tavaly ôsszel kezdett 
íjászattal foglalkozni, és télen már teremver-
senyeken vett részt, majd bekapcsolódott az 
áprilistól októberig tartó 3D-s versenyekbe. 
Tehetsége sokakat elkápráztatott, hiszen 
Európa-bajnok lett, megnyer két országos 
bajnokságot, és elsô lett a Grand Prix (GP) 
négyfordulós versenyén. Ô azt mondja, ez 
egyrészt jó, másrészt rossz, hiszen sokan azt 
gondolhatják ezek után, hogy ilyen rövid idô 
is elég az íjászoknál az élvonalba kerüléshez, 
pedig emögött rengeteg munka van. A 
vébére való kijutáshoz három elsô osztályt, 
két kiküldetési szintet kellett lôni. Szilvi a 
nôi vadászreflexesek között indult, a 4 közé 

jutásért a legjobb 8 között a 4. helyen végzett 
azonos pontszámmal egy másik versenyzô-
vel. A szétlövés nem sikerült, a továbbjutó 
ellenfél késôbb ezüstérmet szerzett, pedig 
az egyes fordulók végén volt olyan, hogy 
vele szemben 100 pont volt Szilvi elônye, de 
itt a pontokat nem vihetik tovább. Ötödik lett, 
és a csalódottságát még nem dolgozta fel, 
hiszen egy apróságon múlt csak egy érem 
estleges megszerzése. 

Férje vele párhuzamosan versenyzett 
long-bow kategóriában. Az ô mezônyében 
39 íjász küzdött egymással, végül 1. helyen 
jutott az elsô 4 közé. Ekkor már óriási volt a 
tét, a 4. helyezettel került párba, a 2. a 3.-kal. 
Ez érdekes pszichés helyzet, a 4. helyrôl szinte 
csak gyôzni lehet, hiszen gyengébb ennél 
nem lehet, míg az 1. vagy megôrzi helyét, 
vagy „lejjebb” csúszik. Itt sajnos ez történt, és 
hiába szétlövéssel került be a negyedik, Józsi 
gyengébben lôtt a kelleténél, és a bronzért 
sem tudta hozni hazai formáját, és ezért 4. 
helyen végzett. A háromfôs magyar csapatba 
bekerült a két Molnár fiú, a svédek legyôzése 
után az olaszokat verték, és az aranyért a 
dánokkal mérkôztek, de egyszerûen nem 
bírtak velük, így a magyarok állhattak a dobogó 
második fokára. Molnár Ferencrôl annyit még 
el kell mondani, a reflex íjasok között elsô 
helyen jutott a legjobb 16, majd a legjobb 8 
közé, és végül a 6. helyen zárta vb-t. József és 
Szilvi lett a magyar válogatott két legeredmé-
nyesebb tagja. Bár titokban mindketten jobb 
eredményt szerettek volna, azért ne feledjük, 
hogy körmendiként képviselték hazájukat a vi-
lág legjobbjai között! Legközelebb Lábatlanba 
mennek, ahol mindketten a verseny után átve-
hetik a Gp gyôzteseknek járó aranyérmeket.

 Befejezésül még egy lényeges infor-
máció: mindketten a József által készített 
íjakkal versenyeztek.     CsT

Körmendiek a világ élvonalában
Házaspár az íjász világbajnokságon

Szeptember utolsó vasárnapján Esz-
tergomban versenytek a Castrum 
Sec-Dinamica SE Körmend sportolói. 
Valamennyien a light-contact sza-
bályrendszerben indultak, és három 
érmet szereztek.

Szeptember 29-én Esztergomban ren-
dezték a 4Fight Kupa elnevezésû területi 
versenyt, melyen a Castrum Sec-Dinamica 
SE. Körmend karatékái is részt vettek, és 
mindannyian a Light-contact szabályrend-
szerben küzdöttek. Cebe Zoltán kadett-2 
korcsoportban -63kg-os csapattársát, Sáko-
vics Márkot gyôzte le 3:0 arányban, majd a 
döntôben esztergomi ellenfelével, Vigvári 
Viktorral szemben is egyhangú vezetésre 
tett szert. Viktor a második menetben fel-

adta sérülés miatt a versenyt, és így Zoli 
nyakába akaszthatták az aranyérmet. Joó 
Virág junior korcsoportban a döntôben 
szintén egy esztergomi versenyzôvel, 
Domján Annával került össze. Virág na-
gyon jól kezdett, vezetett is a második 
menet közepéig, akkor viszont elfáradt, 
ellenfelének pedig sikerült megnyer-
nie a mérkôzést. Virág második helyen 
végezve ezüstéremmel térhetett haza. 
Sákovics Márk kadett-2 korcsoportban 
elsô mérkôzésén kikapott Cebe Zoltán-
tól, de a bronz csatában 3:0 arányban 
legyôzte Hegedûs Marcellt, és a dobogó 
harmadik fokára állhatott. Vancsik Petra 
most nem nyújtott jó teljesítményt, de 
edzôjük, Andorka Imre 3 danos mester így 
is elégedett lehet a három éremmel. CsT

Három érmet szereztek
Esztergomi kick-box siker
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Körmendi Híradó városi újság

Programajánló
A KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR TERVEZETT PROGRAMJAI

Rendezvények
Október  
26-27. (szombat -vasárnap)

Szabadság tér
KÖRMEND VÁROS ÜNNEPNAPjA – IV. Béla király 1244-
ben Körmendnek adományozott városi kiváltságlevelé-
nek 769. évfordulója

26. (szombat) 15 h „GASzTRO-ôSz” – Borutca a Szabadság téren
Benne: Körmend Város Bora 2013. bemutatása (valamint 
másfajta új és óborok kóstolása) • Körmend Város Tortája 
2013. bemutatása (valamint egyéb almás, gesztenyés, 
diós, mákos, stb. sütemények) • „Ôszi éjjel izzik a gala-
gonya ruhája” – Batthyányné Coreth Mária Óvoda mûsora

15 h A 45 éves Béri Balogh Ádám Táncegyüttes ünnepi 
kiállításának megnyitója a Sala Terrena Galériában

15.30 h Isis Big Band koncert a szabadtéri színpadon
16  h „Vár a kastély” – a Dr. Batthyány-Strattmann László 

Múzeum rajz- és fotópályázat kiállításának megnyitása a 
kastély kápolnában

16.30 h Kékesi Gábor szobrászmûvész kiállítását a Városi Kiállí-
tóteremben megnyitja: Koller László szobrászmûvész

17 h Béri Balogh Ádám Táncegyüttes jubileumi mûsora a 
Színházban

17 h Kiss Árpád musical énekes és az Enjoy TSE mûsora a 
szabadtéri színpadon

19 h Maggie és Géza jazz koncertje a szabadtéri színpadon
15 h 

-17.30 h
„Diódobáló” - folyamatos ôszi játszóház (ôszi termé-
sek, levelek kreatív felhasználása a Szabadság téren)

27. (vasárnap) 15 h „GASzTRO-ôSz” – Borutca a Szabadság téren
Benne: Körmend Város Bora 2013. bemutatása (valamint 
másfajta új és óborok kóstolása) • Körmend Város Tortája 
2013. bemutatása (valamint egyéb almás, gesztenyés, 
diós, mákos, stb. sütemények)

15 h Batthyány Fülöp szobrának leleplezése a Szabadság té-
ren. Beszédet mond: Kondicsné Dr. Kovács Éva történész

16 h Dávid Roland musical énekes a szabadtéri színpadon
16 h Szent Erzsébet Rk. templom: Ünnepi szentmise Batthyá-

ny Boldog László születésének évfordulóján
17.30 h Szabadság tér: IV. Béla király városi kiváltságlevelének 

769. évfordulóján ünnepi beszédet mond és a városi 
elismeréseket átadja: Bebes István polgármester

18 h Ripoff Raskolnyikov koncert a szabadtéri színpadon
November 
8. (péntek)

18 h Batthyány-kastély – Színház
Veszteségek és traumák feldolgozása (megbocsátás, 
elengedés…) - Csernus Imre estje. Belépôjegy: 2.100,-Ft

9. (szombat) 9-16 h MIK – Berzsenyi u. 11.
Gyermek agykontroll tanfolyam (jelentkezés az oktató-
nál: Kelemen Gyula 30/9299 752)

 
20 h 
21 h
22 h

MIK – Berzsenyi u. 11.
Kapunyitás
Secret Valley koncert
Pál Utcai Fiúk koncert
Belépôjegy elôvételben: 2.300,-Ft   a helyszínen: 2.800,-Ft

11. (hétfô) 19 h Batthyány-kastély – Színház
Széllel szembe – poénok és poémák. jordán Tamás 
stand up estje a körmendi Lions Klub és a Körmendi 
Kulturális Központ rendezésében. Belépôjegy: 1.000,-Ft

13. (szerda) 10 h Batthyány-kastély – Színház
Cukorbeteg konferencia

16. (szombat) 9-15 h MIK – Berzsenyi u. 11.
Gyermek agykontroll tanfolyam (jelentkezés az oktató-
nál: Kelemen Gyula 30/9299 752)
Batthyány kastély – Színház
Néptánc antológia a BBÁ rendezésében

23. (szombat) 16 h Batthyány-kastély – Színház
Családi színházi délután: Anasztázia – Körmendi Kastély-
színház elôadása. Belépô: 800,-Ft diák/nyugdíjas: 500,-Ft

29. (péntek) Batthyány-kastély – Színház
Kölcsey Ferenc Gimnázium szalagavatója

Kiállítások
október 26 – november 28. Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem

Kékesi Gábor szobrászmûvész kiállítása
október 26 – Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

A 45 éves Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 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

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!

Felhívás
Ingyenes komposztáló ládákért lehet regisztrálni 

Vas megyében!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 27.500 házi komposztáló ládát 
oszt ki. A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektro-
nikusan vagy személyesen.

Azok, akik elektronikus formában jelentkeznek a www.west-
hull.hu weboldal „Komposztáló láda igénylés” menüpontjában 
regisztrálhatnak. Azoknak, akiknek nem áll módjukban inter-
neten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik 
az érintett települési önkormányzatoknál.

A regisztráció 2013. november 14-én kezdôdik, a komposztáló 
ládák kiosztásának elbírálása pedig regisztrációs sorrendben törté-
nik. A kiosztásra várhatóan 2014 tavaszán kerül sor. Kizárólag azon 
magán- vagy jogi személyek jelentkezését várják, akik/amelyek ese-
tében a láda telepítési helye a projekt területén található. A személy-
azonosító igazolvány és az igénylô névvel való beazonosítás után, 
a ládákat személyesen vagy meghatalmazással lehet majd átvenni.

Körmend, 2013. október 14.
Tisztelettel:   Dr Stepics Anita jegyzô

Apróhirdetés
• Körmenden 1,5 vagy 2 szobás albérletet keresünk!  

Érd: 06/30-312-3894, 06/70-414-4440


