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Sajtótájékoztató keretében számolt 
be V. Németh Zsolt vidékfejlesztési 
államtitkár és Bebes István polgármes-
ter arról a kormányhatározatról, mely 
800 millió Ft összegû támogatást nyújt 
a „Batthyány Örökségközpont kialakítá-
sa Körmenden” elnevezésû projekthez 

A körmendi kastély-együttesben az elmúlt 
évben felújított – gyermekkönyvtárként 
mûködô – épületrészt követôen az egykori 
lovarda, jelenleg Színházként közismert épü-
let újul meg, s gazdagodik új funkciókkal. A 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program kereté-
ben meghirdetett „A régió kulturális helyszí-
neinek fenntartható turisztikai célú haszno-
sítása” címû (Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13) 
kiemelt projekt pályázatán nyert támogatást 
a körmendi fejlesztés. V. Németh Zsolt 
elmondta, hogy a kiírás fô célkitûzése a 
régió turisztikai adottságaival összhangban 
magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerô-
vel bíró turisztikai termékek kialakítása, 
illetve a régió egyedi értékein, alapvetôen 
a természeti és épített örökségen alapuló 
nemzetközi vagy országos jelentôségû 
turisztikai vonzerôk, termékek és tematikus 
hálózatok fenntartható fejlesztése volt. Ezek-
nek a feltételeknek a körmendi projekt teljes 
mértékben megfelelt, így a kiemelt projekt 
a kormány döntését követôen nevesítésre 
került a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
Akciótervében. 

Bebes István polgármester ismertette, 
hogy a pályázat segítségével a színházépü-
let rekonstrukciója és tartalmi megújulása 
is megvalósul. A beruházással a belváros 
felújítása is egy újabb szakaszához ér. A 

színház egyfajta összekötô elemként funk-
cionál és megteremti a városközpont és a 
kastély közötti átláthatóságot, átjárhatósá-
got. A beruházás 100%-os támogatottságú, 
s az elôkészítô tevékenységeket követôen 
várhatóan szeptemberben indul.

A színházépület felújítása a megvalósítás 
után a helyi idegenforgalmi szolgáltatások 
bôvülését és koordinációját fogja szolgálni. 
A meglévô épület fejlesztésével olyan funk-
ciók kibôví-
tésére kerül 
sor, amely a 
látogatószám 
növekedését 
eredménye-
zi. A jelenle-
gi színházi 
s z e r e p k ö r 
mellé helyi 
termékek be-
mutatására 
alkalmas te-
rek kerülnek 
kialakításra, és ideiglenes kiállítások színterei 
jönnek létre. A helyi történelmi korszakok 
bemutatása, köztük a Batthyány-kultusz 
megôrzése, helyi és térségi alkotók bemu-
tatkozása, turisztikai csoportok fogadása, 
az országos szinten kiemelkedô mûemléki 
épületegyüttesrôl készült filmek, diák, fotók 
bemutatása, régi korok megidézése, a helyi 
identitást erôsítô, regionális hatású progra-
mok lebonyolítása egyaránt lehetôvé válik.

A látogatóközpont kiszolgáló helységei 
megújulnak, a korábbi büféhelység liktári-
ummá, azaz gasztro-bemutató térré alakul 
át, amely gyümölcsökbôl készült fôzetek, 

aszalmányok, gyógynövényes termékek, vi-
rágokból és természetes anyagokból készült 
ajándék- és használati tárgyak árusítására 
válik alkalmassá – sorolta a polgármester. 

A funkcióbôvítés során megtörténik a 
mûemlék épület külsô homlokzatának teljes 
felújítása, tetô és nyílászárók cseréje is. A szín-
ház tereinek idegenforgalmi, történelmi célú 
funkcióbôvítéséhez kapcsolódóan audiovizu-
ális eszközök is beszerzésre kerülnek, s bel-

sôépítészeti 
változtatások 
is történnek. 
A gépészeti 
beavatkozá-
sok  so rán 
korszerûsöd-
nek a vizesb-
lokkok, a hû-
tés-fûtés, víz- 
és szennyvíz-
rendszerek, 
valamint a 
kiszolgálóte-

rek világítástechnikája. Az akadálymentesítés 
során lift elhelyezésére kerül sor, de tapint-
ható kiállítások is lesznek. A tûzrendészeti 
feladatok megoldása ugyancsak megvalósul.

Bebes István azt is elmondta, hogy az Ön-
kormányzat lépésrôl-lépésre halad a kastély 
felújításában, megtalálva azokat a tereket, 
melyek felújítása reálisan megvalósítható, 
ugyanakkor olyan új funkciókat eredmé-
nyez, ami a város lakóinak és látogatóinak 
érdekeit egyaránt szolgálja. V. Németh 
Zsolt kifejtette, hogy ezeknek a programok-
nak a támogatása érdekében a jövôben 
is elkövet mindent.     PB 

Folytatódhat a Batthyány-kastély felújítása
800 millió Ft támogatást kap a város az egykori lovarda épületéhez

Március 19-én sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy ez évben elkezdik a 
körmendi kórház felújítását. A szombat-
helyi Markusovszky Kórház 1,7 milliárd 
forintos uniós pénzt kapott, és 
ennek 85%-a jut a Dr. Batthyány- 
Strattmann László Kórháznak. 
Minderrôl dr. Nagy Lajos, a 
Mar kusovszky kórház fôigazga-
tója, dr. Szócska Miklós egész-
ségügyért felelôs államtitkár, 
V. Né meth Zsolt vidékfejlesztési 
államtitkár, valamint Bebes Ist-
ván polgármester tájékoztatott.

Elôször a Markusovszky kórház 
fôigazgatója, dr. Nagy Lajos professzor 
beszélt a munkálatokról, és kiemelte a 
szombathelyi kórházzal való integráció 
jelentôségét. A szoros együttmûködésnek 

köszönhetôen például a körmendi rönt-
genvizsgálat felvételeit Szombathelyen 
dolgozzák fel, diagnosztizálják. A moder-
nizálás eredményeként ugyanis jelentôs 

informatikai beruházásokra is sor kerül. A 
fôépület rekonstrukciója alatt a fekvôbete-
geket Szombathelyen és Szentgotthárdon, 
míg a járóbetegeket helyben látják el. 

Dr. Szócska Miklós egészségügyért 
felelôs államtitkár a szétesô félben lévô 
egészségügyi rendszer újjáélesztésérôl 
szólt. Kiemelte, hogy az ellátó helyek 

szerepét meg kellett határozni, 
átlátható betegutakat, adósság-
rendezést, béremelést kellett vég-
rehajtani. A pozitív változásoknak 
köszönhetôen a 2009-es szint alá 
csökkent az elvándorlás a hazai 
egészségügyben. A felújítás után 
az új épületben kap helyet a járó-
beteg-ellátás is, 24 órás sürgôsségi 
ellátásra lesz mód. A mûtôket is kor-
szerûsítik, nagy hangsúlyt fektetnek 
a minôségi, egy napos sebészetre. 

A kis kórházak önállóan nem tarthatók 
fenn, a megyei kórházzal való közösség 
már az országos gyakorlatnak megfelelôen 
az új modell része. 

Idén elkezdôdik a kórház fejlesztése
A megyei kórház 1,7 milliárdos pályázatának 85%-a Körmendre érkezik

Folytatás a 4. oldalon
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V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztési államtitkár örömének 
adott hangot, hiszen mint 
mondta, a nagyszabású beru-
házás négy kistérség: Ôriszent-
péter, Vasvár, Szentgotthárd 
és Körmend egészségügyi 
ellátását teszi biztonságossá, 
minôségi orvosi, kórházi hátte-
ret biztosítva az embereknek. 

Bebes István polgármester 
emlékezetett arra, hogy négy 
éve be akarták zárni a körmen-
di kórházat. Akkor az összefo-
gás eredményeként sikerült 
megmenteni az intézmény lé-
tét. Most pedig nem pusztán a 
vegetációról, hanem fejleszté-
sekrôl, európai nívójú kórházról 
beszélhetünk. Mindannyiunkat 
érintô fontos kérdés kerül 
megválaszolásra. Az uniós 
jogszabályok betartási kötele-
zettsége miatt október-novem-
berben indulhatnak el a felújí-
tási munkálatok. Ez idô alatt a 
lakosság türelmét, megértését 
kéri a fôigazgató.     KÉki

Elismerések
A március 27-ei képvi selô-

testületi ülés elején Bebes 
István polgármester Körmend 
Város Önkormányzata nevé-
ben köszöntötte a Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért 
elismerésben részesített kör-
mendi polgárokat. Garamvá-
ri Zoltán a sport, Mészáros 
Árpád az oktatás, dr. Varga 
László pedig az egészségügy 
területén végzett tevékeny-
ségével érdemelte ki a díjat. 
Gállos László postumus ré-
szesült a Kuntár Lajos Sajtó 
Díjban, ôt lánya, Györkös 
Imréné (Gállos Éva) képviselte. 
A polgármester – átadva az 
önkormányzat ajándékát –, 
megköszönte a díjazottaknak 
a város, és lakói érdekében 
végzett munkájukat.

Dr. Zacher Gábor 
Körmenden

Dr. Zacher Gábor toxiko-
lógus fôorvos tart drogpre-
venciós elôadást a Városi 
Színházteremben április 
8-án, kedden 13 órakor. A 
rendezvény ingyenes, az 
elôadást követôen lehetô-
ség van beszélgetésre po-
gácsa és üdítô mellett.

Támogatás  
a várkerthez

Közel 170 millió forintot 
nyert a város önkormányzata 
a Várkert felújításához, így 
március közepén folytatód-
hatott a park felújításának 
következô üteme. Ezáltal el-
kezdôdhetett a park értékes 
fáinak gondozása, 155 idôs 
fát kívánnak így megmen-
teni. A veszélyes, korhadó 
fákat pedig kivágják, hogy 
egészséges növényzetet ala-
kíthassanak ki a parkban.

TÁMOP- 
tanfolyamok

A Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja 
a TÁMOP 1.1.2 programja 
keretében szakképzettsé-
get biztosító tanfolyamokat 
indít. A tanfolyami költséget 
és az esetleges helyközi 
utazás költséget 100%-ban 
támogatják, valamint inten-
zív képzések esetén bruttó 
66.000 Ft/hó keresetpótló 
juttatást biztosítanak a részt-
vevõk számára. A tanfolya-
mokra a lakóhely szerint 
illetékes Munkaügyi Kiren-
deltségen lehet jelentkezni.

2x2 sávos lesz a 
8-as fôút

A 8-as fôút Körmend és 
Rábafüzes közti szakasza 2x2 
sávos lesz, és minden lakott 
települést kikerül – jelentette 
be a közelmúltban Kovács 
Ferenc útügyi biztos.

Az osztrák oldalon is hason-
ló mérvû útfejlesztés valósul 
meg, ám Fürstenfeld térségé-
ben csak 2x1 sávos lesz az új 
útszakasz, mert a zöld szerve-
zetek tiltakozásai miatt alaguta-
kat kell építeni, s ez jelentôsen 
megnöveli a költségeket.

Mint elmondta a 86-os egy-
házasrádóci szakaszán annyi-
ra tönkrement a régi útfelület 
a nagy kamionforgalom miatt, 
hogy közlekedésre már-már 
alkalmatlan. Mivel egyre több 
a panasz, megígérte a biztos, 
jelzi a szaktárcának a gondot. 
Hozzátette: az említett sza-
kasz egészen Szombathelyig 
szintén megújul, terveztetése 
el is indult. Mint mondta, az új 
pálya 2x1 sávos lesz, de ez a 
késôbbiekben bôvíthetô.

Ünnepség a Szabadság téren
Márciusban másképp ébred minden magyar

Március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
166. évfordulóján 15 órakor kezdôdött a megemlékezés a 
Szabadság téren. A szónoklaton kívül három mûsor színe-
sítette az ünnepséget.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepség elején a Rázsó Imre Szakközépiskola és 
Szakiskola diákjai mutatták be mûsorukat, majd V. Németh 
Zsolt vidékfejlesztésért felelôs államtitkár köszöntötte a megje-
lenteket. Ünnepi beszéde elején kijelentette, hogy márciusban 
másképp ébred minden magyar, hiszen hosszú idô óta ez a hó-
nap a tenni akarást, az újjáéledô erôt is jelenti; többre vágyunk, 
többet remélünk ilyenkor. 1848/49 hôsei az igazságtalansággal, 
az egyenlôtlenséggel, egy velejéig áporodott rendszerrel szálltak 
szembe. A nemzetek fejlôdésében a radikalizmusnak rendelt 
ideje van, olyankor a nemzet érzelmei összecsengenek az 
ország vezetôinek érzelmeivel. Az 1848-as áprilisi választások 
már megmutatták, hogy a tüzes hang már nem fért össze a 
nemzet vágyaival, az országot már nem a márciusi ifjakra bízták 
az emberek. A négy sarkalatos erény közül a bátorságot ekkor 
a másik három követte: az igazságosság, a mértékletesség és 
a bölcsesség. Tudták, hogy a forradalom tüze fel is emészt, ha 
sokáig élesztgetik, de az áprilisi törvények a márciusi pontokat 
valósították meg. A mai nemzedék akkor tud méltó lenni forra-
dalmár elôdeihez, ha olyan építkezésbe fogunk, amihez 1848 
márciusának tüze, tisztasága ad lendületet.

A beszédet követôen Varga Richárd és Rozmán Kristóf mutatta be 
a „Föltámadott a tenger” címû verses-zenés összeállítását, majd a 
Senior Néptáncegyüttes lépett fel az ünnepélyt záró hagyományos 
koszorúzás elôtt. Az ünnepségen közremûködött a Városi Vegyes-
kar, a Városi Fúvószenekar és a Batthyány Lovasbandérium is.    CsT

125 éves a Körmendi Vasparipa Egylet

Fennállásának 125. évfordulóját ünnepelte márciusban a  
Körmendi Vasparipa Egylet, és ez alkalomból motortörténeti 
kiállítás nyílt a Sala Terrena Galériában. Az elmúlt 100 évet 
megidézô kiállítást Bebes István polgármester nyitotta meg. A 
tárlat április 15-ig látogatható.

4
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Az önkormányzat az elmúlt év máju-
sában azonnali hatállyal felmondta a 
körmendi csónakkikötô üzemeltetésére 
vonatkozóan kötött megállapodást a 
Rába-parti Fórum Egyesülettel. Ezzel egy-
idejûleg felkérte Körmend Város Gond-
nokságát a csónakkikötô újbóli hasz-
nálhatóvá tételére és üzemeltetésére. 
Az elmúlt idôszakban több megkeresés 
történt a létesítmény üzemeltetésére, és 
igénybevételére vonatkozóan egyaránt. 

Az önkormányzat a csónakkikötô illetve 
a csónakház közösségi funkcióit szeretné 
erôsíteni, a víziturizmus kiszolgálásán 
kívül teret adva a különbözô szabadidôs 
tevékenységeknek és mûvelôdési formák-
nak. Ennek megvalósítása meghaladja az 
érdeklôdô egyesületek lehetôségeit, ezért a 
feladattal – mint önkormányzati fenntartású 
intézményt – a Körmendi Kulturális Központ, 
Múzeum és Könyvtár intézményét bízták 
meg a képviselôk. Az állagmegóvási, karban-
tartási munkák elvégzésében közremûködik 
Körmend Város Gondoksága. 

A csónakház igénybevétele, használata az 
intézmény szervezésével illetve közremûkö-
désével történik, s továbbra is teret biztosít 
a vízi turizmusban résztvevô egyesületek, 
magánszemélyek számára és a kulturális 
rendezvények lebonyolítására. A csónakki-
kötô az intézmény telephelyeként mûködik, 
a vonatkozó általános szabályozások szerint.

A víziturizmus kiszolgálása együttmûkö-
dési megállapodások keretében történik a 
Vasi Hegyhát–Rábamente Turisztikai Egye-
sülettel, mint közvetítôvel, valamint a tevé-
kenységben jártas civil közösségekkel. Ez 
utóbbiak számára biztosítja a vízi jármûvek 
elhelyezését, a vízitelep használatát úgy, 
hogy a szervezett túrák részvételi díjaiból 
kölcsönösen részesülnek. 

A közösségi alkalmakat a Körmendi 
Kulturális Központ együttmûködésével szer-
vezhetik egyéni vagy civil társaságok is. Az 
ezzel kapcsolatos koordinálási feladatokat 
a Körmendi Kulturális Központ mûvelô-
désszervezôje végzi a munkaköri leírásában 
megnevezett módon és idôbeosztással. A 
folyamatos mûködtetéshez 1 fô üzemelte-
tési segéderôt alkalmaz szezonális jelleggel, 
alkalmi megbízási díjjal az intézmény. 

A képviselôk a mûködéshez kapcsolódó 
megkötéseket is megfogalmaztak, mely 
szerint a csónakház politikai vagy politikai 
töltetû rendezvények számára nem állhat 
rendelkezésre. Ezen kívül a csónakházban 
állandó büfé nem üzemelhet, az egyes 
rendezvényekhez kitelepülési engedéllyel 
rendelkezô vállalkozó bérleti díj fejében 
mûködtethet ilyen ellátást. 

A képviselôk felhatalmazták a polgármes-
tert, a jegyzôt és az intézmény vezetôjét, 
hogy a szükséges használati és üzemelte-
tési szerzôdések, szervezeti változások és 
engedélyezések ügyében eljárjanak.    PB
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Térítési díjak 
szociális szol-
gáltatásokhoz 
Önkormányzati rendelet határoz-
za meg Körmend Város Önkor-
mányzata által biztosított egyes 
szociális ellátások formáit, a szo-
ciális ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, valamint az egyes 
ellátásokat és az ellátásokért 
fizetendô térítési díjakat. A kép-
viselô-testület legutóbbi ülésén 
meghatározta a különbözô szoci-
ális szolgáltatások térítési díjait, 
mely messzemenôen figyelembe 
veszi a jövedelmeket. 

A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló törvény értel-
mében a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások 
térítési díja a szolgáltatási önköltség 
és a központi költségvetésrôl szóló 
törvényben biztosított támogatás 
egy fôre jutó összegének, támogató 
szolgáltatás és jelzôrendszeres házi 
segítségnyújtás esetén a szolgáltatá-
si önköltség és a szolgáltatás külön 
jogszabály szerinti költségvetési tá-
mogatásának különbözete. A 2014. 
évre is kiszámításra került a költség-
vetés adatai alapján az egyes ellátott 
feladatok esetében az önköltség és 
támogatás különbözeteként fize-
tendô térítési díj.

A térítési díjakat a fenntartónak 
rendeletben kell szabályoznia. A 
Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ fenntartója, a Körmend és 
Kistérsége Önkormányzati Társu-
lás – a társulási megállapodásban 
– kijelölte Körmend város Önkor-
mányzata képviselô-testületét, hogy 
a saját rendeletében szabályozza 
a térítési díjakat. A térítési díjak az 
intézményvezetôvel egyeztetve ke-
rültek kiszámításra, melynek során 
messzemenôen figyelembe vették, 
hogy a rászorultak számára valóban 
megfizethetô térítési díjak kerülje-
nek megállapításra. A térítési díjak 
igazodnak a jövedelmi helyzethez, 
minél alacsonyabb a jövedelem, 
annál kisebb térítési díjat kell fizet-
ni, vagy épp térítésmentes egy-egy 
adott ellátás.

A Képviselô-testületi ülések elô-
terjesztései megtalálhatók az önkor-
mányzat honlapján (http://ekormany-
zat.kormend.hu) illetve a rendeletek 
is letölthetôk a Jogtár Önkormányzati 
rendeletek menüpontból.

Új üzemeltetô a csónakkikötônél
Cél a közösségi funkció erôsítése

Az Államreform Operatív Program 
(ÁROP) keretében 21.807.590 Ft támo-
gatást nyert el Körmend a „Körmend Vá-
ros Önkormányzatának szervezetfejlesz-
tése” elnevezésû pályázata (kódszáma 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0062), melynek 
projektindító rendezvényét március 
26-án tartották 
a Közös Önkor-
mányzati Hivatal 
nagytermében.

A rendezvé -
nyen Bebes István 
polgármester is-
mertette a projekt 
céljait, tevékeny-
ségeit, melyek 
között szerepel 
az elôzô ÁROP program felülvizsgálata, az 
önkormányzati feladatok átalakulása kap-
csán az intézményi struktúra felülvizsgála-
ta, intézményirányítási modell kidolgozása. 
Ugyancsak szerepel a költségvetés helyze-
tének, finanszírozási struktúrájának értéke-
lése, a hatékonyságnövelés rövid, közép és 

hosszú távú lehetôségeinek kidolgozása. 
Átvizsgálásra kerül az önkormányzat hu-
mánerôforrás gazdálkodása, szervezeti 
és munkaköri felosztása. A program során 
olyan képzések is megvalósulnak, melyek 
révén az önkormányzat költségmente-
sen tudja a programjaihoz szükséges 

hivatalos szervek 
által támasztott 
igényeket teljesí-
teni. A hivatali és 
a testületi munka 
hatékonyságát nö-
velô szoftverbe-
szerzés, a feladat 
ellátási rend haté-
kony megszerve-
zését támogató 
erôforrás tervezô 

és vezetôi információs rendszer alkalma-
zása is része a projektnek. A feladatok 
megvalósításához szükséges egyszerû-
sített közbeszerzési eljárás lezajlott, így 
jelenleg már a megvalósítás szakaszába 
ért az önkormányzat szervezetfejlesztése, 
mely az idei év végére fejezôdik be. 

Hivatali szervezetfejlesztés 
Támogatás a munka hatékonyságának növeléséhez 
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A Várostörténeti Akadémia idei záró 
elôadását Mecsériné Doktor Rozália, 
a Faludi Ferenc Könyvtár intézmény-
vezetôje tartotta március 4-án a Pol-
gármesteri Hivatal nagytermében. A 
rendezvényen városunk közigazga-
tás-történetével ismerkedhettek 
meg az érdeklôdôk, vagyis az-
zal, hogy miképp lett Körmend 
a 13. században város, késôbb 
pedig rangját vesztett település, 
majd aztán hatalmas társadalmi 
munkák végzésével és jelentôs 
beruházásokkal ismét város.

Mecsériné Doktor Rozália, a Fa-
ludi Ferenc Könyvtár intézményve-
zetôje közgazdász végzettséggel 
is rendelkezik. „Várostól városig 
– Körmend közigazgatási törté-
nete” címû elôadásában egyik 
szakdolgozatának ide vonatkozó fejezetét 
ismertette. Elôször részletesen szólt IV. 
Béla király adomány levelének tartalmá-
ról, melyben városi privilégiumot adott 
Körmendnek 1244. október 28-án. Ez a 
dokumentum hosszú évszázadokra elkeve-
redett, csak 1994-ben került elô az Erdôdy 

levéltárból. Az adománylevél részletesen 
ismertette a betelepített hospesek jogait 
és kedvezményeit, mint például a szabad 
bíróválasztás jogát. 1325-bôl származik az 
elsô írásos utalás Körmend vásártartásáról. 
Mivel a város egyre fontosabb közlekedési 

csomópont lett, 1435-ben már rábai át-
kelôhelyként említik. Körmend ekkoriban 
nagyon gazdag volt, tizenöt jobbágytelek 
tudott kiállítani egy páncélos katonát két 
lóval, míg más városokban ehhez például 
60-100 jobbágytelekre volt szükség. A 
középkor évszázadai során különbözô 

királyok többször is megerôsítették Kör-
mend városi rangját és kiváltságait. A 16. 
század közepétôl a város végvár lett, majd 
a 18. században a Batthyányak birtokába 
került. 1823-tól járási székhely, kialakul 
a máig meghatározó városkép. Annak 

ellenére, hogy a város elsôrendû 
regionális központ volt, 1871-tôl 
már „nagyközségileg szervezett 
mezôváros”. A 20. század eleji 
dinamikus fejlôdésnek a trianoni 
ország csonkítás vetett véget, 
gazdaságilag ellehetetlenül Kör-
mend. 

1978. január 1. a város törté-
netének fontos dátuma, hiszen 
végre nem nagyközség, hanem 
visszakapja eredeti rangját. Ehhez 
azonban rengeteg feltételnek 
kellett eleget tenni, az elôadást 
színesítô projektoros vetítésen 

egymást követték a társadalmi munkát 
végzô emberek fotói, a jelentôs építkezé-
sek képei. Ezek a nagyszabású építkezések 
még a ’70-es évek elején kezdôdtek, és 
az emberek szívesen áldozták idejüket, 
erejüket, munkájukat azért, hogy lakó-
helyük ismét város lehessen.  CsT 

Várostól városig a Várostörténeti Akadémián
Körmend közigazgatás-története a kezdetektôl napjainkig

A Körmendi Kaszinó már az idén is 
több rendezvényt tudhat maga mö-
gött, hiszen január 24-én Jásdi Kiss 
Imre, a „Hatodik pecsét” címû könyv 
szerzôje mutatta be az érdeklôdôknek 
a sziklaöntést, majd 30-án a 3 fotóklub 
fotósainak képei között Czika László, 
az MTI fotósa beszélt legkedvesebb 
felvételeirôl, aztán a horvátnádaljai 
származású Rátkai Ferenc ze-
nemûvész beszélt a Kaszinó 
vendégeként életpályájáról. A 
Tavaszünnephez kapcsolódó-
an március 23-án Purisaca Go-
lenya Ágnes beszélt az ôsnép 
és a Szíriusz kapcsolatáról.

A Körmendi Kaszinó idei ren-
dezvényei közül Jásdi Kiss Imre 
itteni elôadása „Jásdi Kiss Imrével 
beszélget Eôry Szabó Ferenc – 
sziklaöntés és körrovás” címen 
elérhetô a youtube-on. Purisaca 
Golenya Ágnes március 23-a 
délután a Városi Színházteremben „A 
Táltosok barlangjától a Szíriusz bolygóig” 
címmel megtartott elôadását is megtekint-
hetik majd hamarosan a fenti honlapon az 
érdeklôdôk. Az elôadó neve nem cseng 
ismeretlenül a Kaszinó vendégei elôtt, 

hiszen ô szervezte a Móricz János kon-
ferenciát. A mostani elôadásán örömmel 
számolt be arról, hogy becsöngetett hozzá 
egy olyan történész, aki egyetemen tanít és 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 
Golenya Ágnes neki adja majd át feldolgo-
zásra Móricz János egyik A4-es, spirálozott 
lapokon rögzített írását feldolgozásra, mivel 
ez a tudós megígérte neki, hogy néhány 

év múlva már az ebben foglaltakat tanítani 
fogja az egyetemen. Ezután arról beszélt 
Golenya Ágnes a Szabó Ferenc alpolgármes-
ter által moderált rendezvényen, hogy ha 
van ôsnép, akkor vannak-e úgynevezett új 
népek is. Ez az ôsnép a kara nép volt, a ma-

gyarság is belôle származik, és a karák egy 
hatalmas kataklizma miatt szóródtak szét az 
egész világon, a belôlük származó népek 
pedig különbözô feladatokat oldottak meg, 
például birodalmakat hoztak létre. A kara 
rovásírás is megtalálható az egész világon. 
A magyarság jelenléte legalább 35 ezer 
éves a Kárpát-medencében. Az emberiség 
kozmikus eredetû, a legismertebb utolsó 

szíriuszi küldött Jézus Krisztus 
volt. A legtöbb szíriuszi emlék ért-
hetôen Szíriában található, nem 
véletlenül akartak ellene az elmúlt 
évben katonai beavatkozást indí-
tani. A szíriuszi népeket sittáknak 
nevezték az ókorban, ezt a szittya 
szavunk ôrizte meg máig. 

A Móricz János által közis-
mertté tett barlangrendszerek 
nemcsak Dél-Amerikában, hanem 
az egész földön megtalálható-
ak. A földkéregben futnak, és 
hálózatszerû kapcsolatban levô 
spirituális helyeken máig ôrzik az 

emberiség ôsi tudásának dokumentumait. 
Ezekben a barlangrendszerekben energia-
testû fénylények is élnek. Az elôadáson 
még sok megdöbbentô állítás hangzott 
el, ezek többsége már megjelent Golenya 
Ágnes könyveiben.   CsT

A Táltosok barlangjától a Szíriusz bolygóig
Purisaca Golenya Ágnes Körmenden a Tavaszünnephez kapcsolódva
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Molnár Eszterrôl már írtunk lapunk egy 
korábbi számában, a Körmendi Napokon 
lépett fel, és népszerû musicalekbôl 
adott elô számokat. A tavalyi év eleje 
óta Kanadában él, festészettel foglal-
kozik. Mivel nevét képtelenek voltak 
ott helyesen kiejteni, ezért vette fel a 
Heidenwolfot, apai nagyanyja vezeték-
nevét. Képeibôl nyílt kiállítás március 
23-án délután a Városi Kiállítóteremben. 

Amikor megjelent egy interjú Molnár Esz-
terrel – akit ma már Eszter Heidenwolfnak 
hívnak – lapunkban 2012. augusztusi számá-
ban, már rendelkezett színész végzettséggel 
és színkritikus egyetemi hallgató volt. Már 
akkor említette, hogy tanulmányai végeztével 
barátja után megy Kanadába. Ez aztán 2013 
januárjában megtörtént. A „SZÍNbólumok 
– minták, formák, kultúrák vásznon” címû 
kiállítás március 23-i megnyitóján Szenkovits 
Péter újságíró beszédében elmondta, hogy 
Eszter Montrealban elôször egy mosókony-
hát alakított mûteremmé, majd kijárt a Notre 
Dame templom elôtti térre festeni. Alkotásai 

hamarosan számos érdeklôdôt, vásárlót 
vonzottak, így a festmények eljutottak a világ 
különbözô részeire. Mivel nevét nem tudták 
helyesen kiejteni, felvette apai nagyanyja, 
Heidenwolf Erzsébet vezetéknevét. Nem-

sokára mûvei felkerültek az ottani Budapest 
étterem falaira, és egyszer, mikor egy zivatar 
elôl ázottan, festékesen bemenekült oda, a 
tulaj elmondta a vendégeknek, hogy a hölgy 
festette a képeket, mire tapsvihar tört ki. 
Késôbb egy két hónapig tartó, hétvégeken 
zajló mûvészeti fesztiválra kapott meghívást, 

ahol zenészek muzsikájára rögtönözte fest-
ményeit. Szenkovits Péter azt is elmondta, 
hogy Eszter az univerzummal kokettál, és ez 
jól áll neki. Festôként ötvöz, egybeolvaszt, 
mesterien és mûvészien ábrázol, a szavak 

fajsúlytalanok ahhoz, hogy kó-
dolják üzeneteit. Bár sohasem 
tanult festeni, mégsem naiv 
festô, hanem nézôpontja a naiv, 
amivel a világot szemléli. Mióta 
eszét tudja, „ecsettel pepecsel”. 
Jelenleg Indonéziába készül, így 
a körmendi kanadaiból hama-
rosan kanadai indonéz lesz. Az 
észak-amerikai indiánok festé-
szete is lenyûgözte, mandaláin 
az ô motívumaik is megjelennek 
a régi magyar formák mellett, 

de glóbuszunkról gyûjtve tovább gazdagítja 
formakincsét. Mindenhová el szeretne jutni, 
ahol még él ôsi kultúra. 

A megnyitón teremtéstörténetek felolva-
sásával Vörös Attila, Szép Dániel és Tahin 
Zsolt mûködött közre. A tárlatot április 5-ig le-
het megtekinteni.   Csihar Tamás 

Kiállítás  
a gimiben
Bodó Mária képei

Bodó Mária különleges képeibôl 
nyílt kiállítás a gimnázium aulájában. 
Az egyedi technikával készült képeket 
nagy érdeklôdés kísérte. A megnyitón 
Rajner Ágota méltatta a mûvész egyedi 
világát, tecnikáját. A kiállítás április vé-
géig tekinthetô meg.

Kokettálás az univerzummal
Eszter Heidenwolf kiállítása Körmenden

Oxana Bódis festômûvész „Útjaim” címû 
kiállítását március 1-jén Frimmel Gyula 
grafikus nyitotta meg a Városi Kiállítóte-
remben. A tárlat az antikvitás napjaink-
ban is ható szépségének a bemutatása 
volt a kék szín által uralt festményeken.

A meteorológiai tavasz elsô napján, már-
cius 1-jén délután 16 órakor nyílt kiállítás a 
Városi Kiállítóte-
remben Oxana 
Bódis festômû-
vész képeibôl. 
A  be lo rus sz 
származású mû-
vésznô közel 
húsz éve él ha-
zánkban, képeit 
számos helyen 
megismerhette 
már a magyar 
közönség. Frim-
mel Gyula grafikus az „Útjaim” címû tárlat 
megnyitójának elején elmondta, hogy 
megtiszteltetés számára, hogy ôt kérték fel 
arra, hogy mondjon néhány szót a képekrôl. 
Mivel a festmények az antik szépségesz-
mény megjelenítôi, Frimmel Gyula felidézte 
az ógörög mitológiából Afrodité történetét, 
majd a görögök isteneirôl beszélt. Ezeket 
teljesen emberi tulajdonságokkal ruházták 
fel, és ugyanúgy az életszeretet jellemez-
te ôket, akár híveiket, vagy éppen Bódis 

Oxánát (aki így is használja a nevét, hiszen 
magyar a férje). Afrodité olyannyira közel 
áll a mûvésznôhöz, hogy személyes ügyévé 
tette az istennô sorsát, jellemét, mindezt 
mûvészetté szublimálta, így aztán különös 
erôvel sugárzik át mûvein alkotójuk sze-
mélyisége. A kék a képek uralkodó színe, 
ami egyszerre utal az égre, és érzékelteti 
a végtelen távolságokat, valamint a szín-

skálán is a kék 
képes a legtöbb 
érzelem „meg-
szólaltatására”. 
Sokszor több 
v á l t o z a t b a n 
készíti el fest-
ményeit, rajzait, 
melyeken exp-
resszíven meg-
fogalmazott vi-
lág tárul elénk. 

A megnyitó 
végén a Városi Vegyeskar Sabáli László-
né vezényletével elénekelte a „Tavaszi 
szél vizet áraszt” mellett a Moszkva-parti 
estéket is, majd Sabáli László szólalta-
tott meg clavinován közismert orosz 
dallamokat, miközben pálinka, bor és 
pogácsa mellett lehetett beszélgetni 
és a képekben gyönyörködni. A kiállí-
tás március 20-ig volt megtekinthetô, 
megszervezésében dr. Czinder Csaba 
és felesége mûködött közre.  Cst

Oxána és Afrodité
Kiállítás a szépség útjairól
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Dr. Pressing Lajos pszichológus, budd-
hista tanító elôadásokat tartott március 
14-én és 15-én városunkban. Március 
14-én este „Szellemi tanítások és nôi 
minôség a magyar népmesékben” cím-
mel folytatta tavaly márciusi körmendi 
elôadását a mûvelôdési házban. Másnap 
délelôtt a Mátyás Király Utcai Óvodában 
a meditációról, azaz a tudat felszaba-
dításáról beszélt az érdeklôdôknek, 
akik az elôadás végén kipróbálhatták a 
buddhista meditáció egyik fajtáját.

Tavaly márciusban már tartott elôadást „A 
nôi spiritualitás és a nôi energia jelenléte a 
magyar népmesékben” címmel Körmenden 
dr. Pressing Lajos. Idén tulajdonképpen a 
tavaly elhangzottakat egészítette ki a „Szel-
lemi tanítások és nôi minôség a magyar 
népmesékben” címû elôadásával. Az elsô 
részben röviden ismertette azt az utat, ami 
ahhoz a felismeréshez vezette, hogy a ma-
gyar népmesék a keleti spiritualitás tanításait 
is tartalmazzák, és közvetítik hallgatóik felé. 
A mese metaforikus nyelvként mûködik, 
és a kereszténység 
felvétele után a nép-
mesékben – fôként 
a legenda mesékben 
– megjelentek ke-
resztény motívumok 
és szereplôk is. A 
legérdekesebbek a 
tündérmesék, mert 
sokat elárulnak a 
magyar ôsvallásról. 
A keleti hagyomány 
úgy tekinti az emberi 
életet, mint egyfajta 
eltévelyedést, hiszen 
létünk az anyagba 
bonyolódott. A testi 
létezés elkerülhetet-
lenül mulandó, épp 
ezért meg kellene ta-
lálnunk magunkban 
azt, amin nem fog 
a halál. A spirituális 
hagyományok szerint van ilyen, ez pedig az 
ember szellemi lényege, szellemi természe-
te. Istent nem magunkon kívül, hanem ma-
gunkban, az Önvalónként találhatjuk meg. 
Nem véletlenül fejezôdnek be házassággal 
a mesék, hiszen ez épp az isteni lényeggel 
való egyesülést jelenti. A mesékben minden 
rólunk szól, minden szereplô mi vagyunk, a 
mi spirituális önismereti utunkhoz nyújtanak 
segítséget. A mesék új dimenziót tudnak 
nyitni az életünkben, ha így olvassuk ôket. 
Az elôadás „A gallyból jött királykisasszony” 
címû mese elemzésével ért véget. 

Másnap délelôtt a Mátyás Király Utcai 
Óvodában a meditációról, azaz a tudat 

felszabadításáról tartott elôadást dr. Pres-
sing Lajos. Elmondta, hogy ma körülbelül 
ötvenezren vallják magukat buddhistának 
hazánkban. A korábbi években mûködô 
tizenhét buddhista egyház közül öt kapta 
meg az állami jóváhagyást, de több olyan 
kisebb buddhista csoport létezik, melynek 
tagjai be sem jegyeztetik egyházukat. A 
meditáció nem a gondolkodáson alapuló 
elmetevékenység. Bár léteznek „világi” 
meditációk is stresszoldó, ellazító céllal, 
a sokféle spirituális meditáció célja egy 
végsô lényeg, valódi természet megta-
pasztalása. Van egy tökéletes, ember 
feletti valóság, amit az ember magában 
hordoz, és lehetséges kapcsolatba kerül-
ni vele. A tudomány azért nem tud mit 
kezdeni ezzel, mert ezt csak belül lehet 
megtapasztalni, így nem mérhetô, a pozitív 
hatásairól viszont már elég sokat tud az 
orvostudomány. A tudat valódi természete 
lehetôvé teszi a megismerését. Bizonyos 
szempontból olyan, mint a tér, hiszen 
határtalan. A tudatot felszínének mozgá-
sai – például a hétköznapok történései – 

annyira lenyûgözik, 
hogy elfeledkezik 
önmaga valódi ter-
mészetérôl, mintha 
hátat fordítana saját 
magának. A spiritu-
ális meditáció útja 
arra irányul, hogy 
visszataláljon a tu-
dat a valódi termé-
szetéhez, ami azt je-
lenti, hogy a meditá-
ció során le tudunk 
merülni bensônk 
legmélyére. Ekkor 
eggyé válunk saját 
eszméletünkke l , 
ami egy gyönyörteli 
állapot. A felszíni je-
lenségek hullámzá-
sa nem zavar többé, 
bár az is része kell, 
hogy maradjon az 

életünknek, hiszen az is a valósághoz tar-
tozik. Az egyszerû ücsörgésnek is megvan 
a maga szépsége, ilyenkor nem akarunk 
csinálni semmit, és valóban nem is csiná-
lunk semmit. Napi fél óra passzív, befelé 
fordulásos ücsörgés rengeteg energiát ad, 
mivel ha teret adunk a passzivitásnak, az 
majd az aktivitásunkon is meglátszik. Nincs 
mit elérni a meditációban, a tudat maga a 
megvalósulás. 

Az elôadás második részében a meditálás 
gyakorlatáról, a meditáció fajtáiról hangzott 
el ismertetés, majd a résztvevôk dr. Pressing 
Lajos irányításával meditáltak.

Csihar Tamás

Nagy Nóra 
sikere
Körmendi fodrásztanuló a 
legjobbak között

Nagy Nóra, a szombathelyi Teleki 
Blanka Szakközépiskola és Szak-
iskola végzôs fodrász tanulója 
szép sikert ért el a március 9-én a 
Zalaegerszegen megrendezett ta-
nulói versenyen, hiszen elsô lett 
a nôi fonott frizura kategóriában. 
Körmenden Szalai Rita mesterfod-
rász tanulója, a versenyen Kárnics 
Borbála volt a modellje. 

Nagy Nóra nem a március 9-i VI. 
Zalaegerszegi Fodrász Tanulói Ver-
senyen aratta elsô jelentôs sikerét, 
hiszen szombathelyi versenyeken már 
kétszer a második helyen végzett. A 
versenyre Szalai Rita mesterfodrász 
készítette fel, aki 2008 óta foglalko-
zik tanulókkal, és elôtte ô maga is 
versenyzett, például hat évvel ezelôtt 
országos elsô lett egy versenyen. 
Számára nagyon fontos, hogy példá-
ját tanulói is kövessék, aminek Nóra 
most maradéktalanul eleget tett. Rita 
mögött már több mint 20 éves szak-
mai rutin van, és máig rendszeresen 
továbbképzésekre jár, hogy szakmai 
tudása folyamatos bôvítésének kö-
szönhetôen vendégei megelégedve 
és megújulva szálljanak ki a fod-
rászszékébôl. Nórát is arra tanítja a 
gyakorlata alatt, hogy a fodrászattal 
nem pusztán munkát végez, hanem 
jó dolgot tesz az emberekkel, hiszen 
a vendégek igénylik a velük való törô-
dést, és boldogságot visz az életükbe. 

Nórát gyermekkora óta érdekli a 
fodrászkodás megannyi fortélya, mindig 
is vonzotta ennek a szakmának a krea-
tivitása és sokszínûsége. Szülei mindig 
mellette álltak, és most végzôsként már 
barátja is segíti, hogy kitartással, lelkese-
déssel tudjon készülni a versenyekre. A 
modellje Zalaegerszegen Kárnics Borbá-
la volt, és hármójuk közül egyikük sem 
számított ennyire szép sikerre. Nóra 
jelmondata egy idézet Dan Millmantól: 
„A lelkesedés diktálja az iramot, de 
a kitartás az, ami eléri a célt.”      CsT

A népmesék bölcsessége az 
ücsörgés szépsége
Dr. Pressing Lajos elôadása az ember szellemi természetérôl
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Az Egis Körmend szurkolói ankétra 
hívta a drukkereket március 22-én a 
Városi Kiállítóterembe. A Falco elleni 
mérkôzés elôtt közel negyven érdek-
lôdô vett részt a fórumon.

A szurkolói ankéton Hencsey Tamás 
edzô, Zsebe Ferenc ügyvezetô és Bebes Ist-
ván polgármester, országgyûlési képviselô 
válaszolt a kérdésekre. A rendezvény elején 
Zsebe Ferenc arra kérte a megjelenteket, 
hogy a személyes találkozás lehetôségét 
kihasználva szemtôl szembe tegyék fel 
kérdéseiket, ne a csapat honlapjának ven-
dégkönyvébe írjanak álnéven kemény és 
sok esetben igazságtalan kritikai megjegy-
zéseket, amelyek nem igazán vélemények, 
hanem sokkal inkább elvárások. 

A szurkolók elôször Muhammad El-Amin 
viselkedését nehezményezték, mire Hen-
csey Tamás elmondta, hogy az ôszi, nyolc 
gyôzelmet tartalmazó sorozatban nagy 
szerepe volt El-Aminnak, a képességeivel 
nincs gond, de hiába beszélget vele napi 
szinten, a magatartásán nem hajlandó vál-
toztatni. Nagyon nehéz emberileg is meg-
felelô játékosokat is találni, mert a klubok 
és a menedzserek ezzel kapcsolatban nem 
hajlandók a valódi helyzetet elmondani. Épp 
ezért mélyebben kell végeztetni a jövôben 
a játékosok feltérképezését. Az lenne a fon-
tos, hogy a vendégjátékosok az edzéseken 
is 100%-osan odategyék magukat. Az idén 
is adott volt a lehetôség a középszakasz 
felsôházába való bekerülésre, de most ezzel 

nem tudtak élni. A körmendi játékosok hiá-
nyát firtató kérdésre azt válaszolta, hogy az 
összes hazai mérkôzésen a csapat tagja lesz 
Doktor Péter. A magas színvonalon játszó 
magyar játékosok nagyon drágák, a Szolnok 
felvitte az árakat, és a Paks is nagy pénzeket 
fizet. Jó hír, hogy Török Rolland két évre 
aláírt a csapathoz. 
A jelenlegi keret 
tagjait Hencsey Ta-
más választotta ki, 
és Bebes István óva 
intette El-Amintól. 
Zsebe Ferenc ar-
ról beszélt, hogy 
a szezon indulása 
elôtt már van egy 
költségvetés, és ez 
meghatározza a já-
tékosok szerzôdtetésének anyagi lehetôsé-
geit. Jelenleg olyan szempontból nincsenek 
anyagi problémák, hogy egy novemberi két 
hetes csúszást leszámítva a játékosok mindig 
pontosan megkapták a fizetésüket, de a 
többmilliós milliós hiányt továbbra is fizetni 
kell. Bebes István elmondta, hogy sohasem 
szól bele se a csapat irányításába, se a szak-
mai munkába. Hencsey Tamással december 
31. elôtt nem is tudott beszélgetni, mert 
október eleje óta többnyire kórházban volt. 
Bérlettel jár a mérkôzésekre, ô is élvezni 
szeretné a játékot, fô feladatának azt tartja, 
hogy ahhoz nyújtson segítséget, hogy a 
financiális dolgok a helyükre kerüljenek. A 
Lami-Véd is bedobta a törülközôt, és nagyon 

nehéz szponzorokat találni.1994 és 1998 
között még vérre menô harc volt, hogy Fo-
dor Gergely, Németh István vagy Trummel 
Rudolf bekerülhessen a csapatba. Nem a 
klubon múlott, hogy Golomán György és 
Molnár Márton elment. A csarnok felújítását 
csak május 31. után lehet elkezdeni a tan-

év miatt, hiszen a 
sportcsarnok szep-
tembertôl júniusig 
három részre osz-
tott tornateremként 
üzemel. A nagy 
kérdés az, hogy öt 
hónap elég-e az 
átalakításra, hogy 
a jelenleginél jóval 
több embert befo-
gadó csarnokban 

tudjanak kényelmes helyet biztosítani a 
közönség számára. A jelenlegi az utolsó 
lehetôség a csarnok felújítására. 

Az ankét végén a szurkolók részérôl 
elhangzott, hogy erôs kezû vezetésre 
volna szükség. Jó volna, ha Patonay 
Imre vagy Németh István visszatérne, 
és a klub élére állna. Bebes István erre 
a felvetésre azt válaszolta, hogy például 
Patonay Imrével ma is jó viszonyt ápolnak, 
Körmendrôl senki sem zavart el senkit. 
Amikor még a jelenleginél jóval nagyobb 
volt a csapat hiánya, és gyorsan be kel-
lett fizetni 20-30 millió forintot, sajnos 
nem jutott idô személyi problémákkal 
megfelelô súllyal foglalkozni.    CsT 

Beszélgetés a mérkôzés elôtt
Szurkolói ankétot tartott az Egis Körmend

Ötödik helyezést ért el az úszók Orszá-
gos Diákolimpiájának döntôjén Buti Ni-
kolett, Molnár Csaba edzô tanítványa. 

Kecskemét adott otthont az idei esztendô-
ben az Úszó Országos Diákolimpia döntôi-
nek. A korábbi évekkel ellentétben a kör-
mendi iskolákat most csak egy versenyzô 
képviselte, Buti Nikolett, a Kölcsey Ferenc 
Gimnázium 12. B. osztályos tanulója. 
Niki 2008 óta rendszeres és eredményes 
résztvevôje az országos döntôknek, hú-
zóembere volt a 4 alkalommal bronzérmet 
szerzett gyorsváltónak, és egyéniben is 
mindig az élmezônyhöz tartozott (4-7. 
helyezések gyors ill. hátúszásban).

Az idei évben a váltónak nem sikerült 
kvalifikálnia magát az országos döntôre, 
a megyein a 3. helyet szerezte meg a Köl-
csey Gimnázium csapata (Doktor Doroti, 
Érsek Fanni, Érsek Noémi, Buti Nikolett). 
A lányok 100 m-es gyorsúszó számában 
1:09,26-os abszolút legjobb idôt elérve, 
100 háton pedig 1:25,85-tel végzett az elsô 
helyen Szombathelyen a gimi végzôs diákja. 

Az országos döntô elôtti napokban még a 
versenyen való részvétele is veszélybe került 
egy kezdôdô megfázásos betegség miatt. 
A megyei versenyen elért jó idôeredmény 
azonban a rendkívül erôs – több volt igazolt 
úszót felvonultató – mezônyben „csak” a 

11. idôeredményt jelentette az elôzetes 
rangsorban. 19 megyei bajnok és 3 legjobb 
budapesti úszó szerzett jogot az indulásra. 

A nem túl kedvezô elôjelek folytatód-
tak a verseny kezdetén is, hiszen a 100 
gyors 2. futamában helyet kapó körmendi 
versenyzônek egy korai rajttal sikerült az 

egész mezônyt idô elôtt vízbe ugraszta-
nia. A megismételt rajton már a kizárás 
veszélye is fennállt, ami egy óvatos rajtot, 
és minimum fél másodperc hátrányt ered-
ményezett. A folytatás azonban már sokkal 
jobban sikerült, hiszen egyéni rekordját 

úszva 1:08,09-es idôvel az elôkelô 5. 
helyezést sikerült megszereznie Nikinek, 
majd 1,2 másodpercet javítva a megye-
in elért eredményén. Kisebb pihenôt 
követôen a 100 háton is igyekezett 
kihozni magából a legjobbat, ami ismét 
egy egyéni csúcsot (1:23,44), és egy 10. 
helyezést eredményezett az elôzetes 15. 
idôeredményhez képest. 

A körmendi úszó összességében elé-
gedett a mostani, és az elmúlt 7 évben 
a diákolimpiákon elért eredményekkel, 

melyeket a körmendi tanmedencében 
felkészülve – edzôjének, Molnár Csabának, 
a Somogyi Béla Általános Iskola testnevelô 
tanárának irányításával – ért el. 

 A megyei és az országos versenyrôl 
készült fotók megtekinthetôk a www.
kormend.hu képgalériájában.

Szép eredmények a diákolimpián
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Körmendi Híradó városi újság

Programajánló
A KÖRMENDI KULTURÁLIS KÖZPONT, MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR TERVEZETT PROGRAMJAI

Rendezvények
Április 
8. (kedd)

13 h Batthyány-kastély – Színház
„Nincs jobb szer az életnél!” Dr. Zacher Gábor toxi-
kológus fôorvos drogprevenciós elôadása a Szociális 
Szolgáltató és Információs Központ szervezésében

17 h Batthyány-kastély – Színház
„Intarziaképek a Batthyány kastélyban” címû kiállítást 
megnyitják az alkotók: Linka Sándor, Hônich Imre, Varga 
Robin, az Intarziakészítôk Országos Egyesülete tagjai. 
Köszöntôt mond: Pálóczi Zsuzsanna igazgató-helyettes

10. (csütörtök) 12.17 h Batthyány-kastély – Színház aula
Balikó Galéria festménybemutató és vásár

17 h Batthyány-kastély – Színház
Tanári koncert a Zeneiskola szervezésében

12. (szombat) 15 h Batthyány-kastély – Színház
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola kulturális gá-
lamûsora

14. (hétfô) 11 h Batthyány-kastély – Színház
Kávészünet nagykoncert a Költészet napja alkalmá-
ból. Belépôjegy: 800,-Ft

18. (péntek) 19 h MIK nagyterem (Berzsenyi u. 11.)
Katajev: A kör négyszögesítése – KASZT premier!
Rendezô: Balázs László. Szereplôk: Kozmits Christina 
Jázmin, Orbán Cintia, Szekér Mátyás, Szép Dániel, Vö-
rös Attila. Belépôjegy: 1.000,-Ft ; diák/nyugdíjas: 800,-Ft

19. (szombat) 19 h MIK nagyterem (Berzsenyi u. 11.)
Katajev: A kör négyszögesítése – KASZT elôadás
Belépôjegy: 1.000,-Ft; diák/nyugdíjas: 800,-Ft

23. (szerda) 9 h MIK nagyterem (Berzsenyi u. 11.)
Elsôsegélynyújtó vetélkedô a Vöröskereszt szervezésében

24. (csütörtök) 16 h Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Kistérségi mûhelyalkotások kiállítás megnyitása a 
Kölcsey Utcai Általános Iskola szervezésében

Kiállítások
Március 12 – április 15. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria

A 125 éves Vasparipa Egylet motortörténeti kiállítása
Március 23 – április 5. Batthyány kastély – Városi Kiállítóterem

Molnár Eszter mandalái (Régió Egyesület és KKK közös 
kiállítása)

Április 8 – 26. Batthyány-kastély – Színház
„Intarziaképek a Batthyány kastélyban”
Alkotók: Linka Sándor, Hônich Imre, Varga Robin, az 
Intarziakészítôk Országos Egyesülete tagjai

Április 24 –május 10. Batthyány-kastély – Sala Terrena Galéria
Kistérségi mûhelyalkotások a Kölcsey Utcai Általános 
Iskola szervezésében

Május 1 – 31. Batthyány-kastély - Városi Kiállítóterem
Kaszás Lajos technikatörténeti hagyatéka a Dr. Batthyá-
ny-Strattmann László Múzeum gyûjteményébôl

A kiállítások megtekinthetôk: kedd-szombat 10–16 óráig.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A szabadtéri programokat rossz idô 

esetén a Batthyány-kastélyban, a színház aulában rendezzük meg.
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

VÁLASZTÁSOK 2014.
Tisztelt körmendi Választópolgárok!

A közelgô április 6-i országgyûlési választásokra tekintettel – azok 
sikeres lebonyolítása érdekében – az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 
A helyi szavazókörök nem változtak az eddigiekhez képest, idén is 10 
szavazókör mûködik a településen. Az NVI által kiküldött értesítôbôl 
mindenki értesülhetett arról, hogy hol tud a választás napján szavaz-
ni, amennyiben nem kaptak értesítôt, kérem jelezzék azt nekünk az 
592/908-as vagy 592-926-os telefonszámon, ez esetben pótlólagosan 
mi küldjük ki az értesítôt.
 Kérem, hogy a szavazásra vigyék magukkal személyi igazolványukat 
és lakcímkártyájukat, és gyôzôdjenek meg idôben elôtte arról, hogy ezen 
okmányok érvényességi ideje nem járt-e le. Lakcímkártya nélkül nem 
tudnak szavazni, amennyiben azt nem viszik magukkal, úgy haza kell 
fáradniuk érte, ezért is jelezzük elôre ennek szükségességét. Érvényes 
jogosítvány és útlevél is elfogadható a személyazonosság igazolásához, 
de a lakcímkártya ez esetben sem nélkülözhetô. 
 Mozgóurnát 2014. április 4-ig írásban lehet kérni a jegyzôtôl, a 
szükséges formanyomtatvány a Hivatalban beszerezhetô, de honlapról 
is letölthetô (www.kormend.hu). 
 A szavazás napján is igényelhetô mozgóurna, de a korábbi szabá-
lyokhoz képest csak délután 3 óráig, kérem, hogy ezért már délelôtt 
jelezzék a szavazatszámláló bizottság elôtt mozgóurna iránti igényüket 
(a jelzést meghatalmazott útján is megtehetik természetesen). 
 Ha valaki nem tartózkodik a szavazás napján Körfmenden, lehetô-
sége van más településen szavazni, de ekkor az átjelentkezését kell 
kérnie egy formanyomtatványon. A nyomtatvány szintén beszerezhetô 
a Hivatalban vagy a város honlapján. Jelezni kívánom, hogy ha valaki 
más választókerületben tartózkodik a szavazás napján (pl. Szombat-
helyen, Sárváron, Budapesten stb.), abban az esetben is csak a Vas 
megye 3. sz. választókerületében induló jelöltek egyikére adhatja 
le szavazatát. Az átjelentkezést 2014. április 4-e, 16.00 óráig lehet 
kérelmezni a jegyzônél vagy a www.valasztas.hu honlapon, illetve 
ügyfélkapun is beadható a kérelem. 
 Ha valaki nem tartózkodik a szavazás napján Magyarországon, 
de szavazni kíván, akkor kérelmezheti a külképviseleti névjegyzékbe 
vételét. Az ehhez szükséges nyomtatványok a fenti módon ugyanúgy 
beszerezhetôek, viszont ezen kérelem leadási határideje 2014. már-
cius 29. 16.00 óra. 
 Felhívom a figyelmüket arra, hogy az eddigiekhez képest nagyon 
nagy számban indulnak jelöltek a körzetben, és az országos listán is 
jóval több párt szerepel a megszokottól eltérôen. Ez Önöktôl, válasz-
tópolgároktól nagyobb gondosságot igényel a szavazás során annak 
érdekében, hogy lehetôleg ne legyen sok rontott szavazat. 
 Kérem, hogy ennek tudatában gyakorolják majd választójogukat. 

Dr. Stepics Anita
jegyzô, OEVI vezetô

vénia), Tanzgruppe Bad Rad-
kersburg, Show Platteln - Weiz 
(Ausztria)

20.00 Erika és táncosai, tűztánc show
21.30  Dévényi Tibor disco
■  Május 4.  vasárnap  
 II. Fordulatszám Fesztivál
15.00 Szabadság tér – A 125 éves 

Vasparipa Egylet motor szak-
osztálya bevonulása a térre 
– motoroztatás, ügyességi ver-
senyek. 

 Technikai és emberi erőforrások 
teljes fordulatszámon

17.00 Revans zenekar
18.00 Övön alul
19.00 Zaporozsec
20.00 Soulwave
21.00 Zorall

EURÓPA NAPOK 2014.  
Fesztivál a Körmendi Kulturális Központ rendezésében
2014. április 30 – május 4.

■  Május 2.  péntek  
 de. Várkert – Zöldprogram: takarítás
16.00 Szabadság tér –  Gyermek-

programok: Rosta Géza, Hor-
váth Zsolti koncertek, lufihajto-
gató bohóc, ugrálóvár, stb.

19.00 Mokka együttes 
21.00 Vodku koncert
■  Május 3.  szombat  
10.00 Batthyány- kastély – Színház 

aula – Körmendi Patch-Work-
Shop – nyugat-dunántúli folt-
varrók találkozója

15.00 A Tánc Világnapja – Energy 
Dance Team (hip-hop), Enjoy 
Táncklub, klasszikus balett, 
Rábavirág Táncegyüttes, Salsa 
csoport, Senior Néptáncegyüt-
tes,Tanzgruppe Zeko (Szlo-

■  Április 30.  szerda  
  9.00 Batthyány-kastély – Színház 

Rába-parti Zenei Diákfeszti-
vál – Vas megyei általános- és 
középiskolások, zeneiskolások 
hagyományos tavaszi találkozója

■  Május 1.  csütörtök  
 Várkert – Körmendi Majális
17.00 Batthyány-kastély - Városi 

Kiállítóterem – Retro kiállítás: 
Kaszás Lajos technikatörténeti 

hagyatéka a Dr. Batthyány-Stratt-
mann László Múzeum gyűjtemé-
nyéből

18.00 Szabadság tér –  
Az Európa Napok 2014. ren-
dezvénysorozat és a Borutca 
megnyitása: 
Bebes István polgármester és  
H. Vörös Márta igazgató

18.30 Blues Step koncert (Zsoldos 
Báró és barátai)

20.30 Retro utcabál Tímár Janival


