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Új tanszakokkal bővült 
a körmendi művészeti 
iskola kínálata
Jól vették a veszélyhelyzet és a 
kijárási korlátozások állította 
akadályokat a Körmendi Alapfo-
kú Zene- és Táncművészeti Isko-
la pedagógusai Morvay András 
vezetésével. n 6. OLDAL

Bár tanárnőnek 
készült, nem bánta 
meg, hogy óvónő lett
Gorzáné Horváth Ildikó negyven-
egy éve van az óvónői pályán, eb-
ből harminckilencet a Dienes La-
jos Utcai Óvodában töltött. Em-
bersége és optimista gondolko-
dása még a legnehezebb idősza-
kokon is átsegítette. n 7. OLDAL

Múltidéző: a körmendi 
ruhagyárban töltött 
évtizedekről
A Styl Ruhagyár a térség megha-
tározó foglalkoztatója volt évti-
zedeken át. Komárominé Nagy 
Katalin és Köbli Csabáné Kati ré-
szese volt a körmendi üzem szin-
te teljes történetének.
 n 11. OLDAL

Májusfadöntés és pünkösdi kiskirályné-választás
A körmendi néptáncosok ilyenkor szokásos programjaikat szűk körben tartották   10.oldal
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RÖVID HÍREK

Megszűnhetnek 
a szelektív 
hulladékszigetek

Ezt vetítette előre a jegyző 
Körmenden, miután az STKH 
Sopron és Térsége Nonprofit 
Kft. mint közszolgáltató arról 
tájékoztatta a helyi önkor-
mányzatot, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekkel 
rendszeresen probléma van a 
városban. Azokat ugyanis a 
lakosság nem rendeltetéssze-
rűen használja, a szelektív 
gyűjtőkbe nem mindig az a 
hulladék kerül, aminek kelle-
ne, valamint hiába tilos és 
környezetszennyező, a hulla-
dékgyűjtő mellé is sokan lete-
szik a szemetet. A lakosság 
segítségét kérik az ügyben, 
ugyanis ha a mostani szabály-
talanságok nem változnak, a 
szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteket beszüntethetik.

Online bejelentésre 
van mód

A vállalkozóknak a veszély-
helyzet ideje alatt online van le-
hetőségük működési engedély, 
telepengedély, valamint vásár- 
és piactartási engedély kiadása 
kapcsán ügyet intézni Körmen-
den. Az ezzel kapcsolatos eljá-
rás a bejelentes@kormend.hu 
e-mail címen kezdeményezhető. 
Az ügyintézési határidő nyolc 
nap, szakhatóság részvétele 
esetén tizenkét nap.

Meghosszabbított 
jegyvisszaváltás

A korábban megváltott és 
elmaradt előadásokra szóló 
jegyeket június 30-áig váltja 
vissza a Körmendi Kulturális 
Központ. Erre minden héten 
keddtől csütörtökig 10 és 16 
óra között van lehetőség a 
Batthyány Örökségközpont 
aulájában. A visszafizetésre 
csak a leadott jegyekért cse-
rébe van mód, ezért a központ 
azt kéri, azt mindenképpen 
vigyék magukkal. n MP

Vízparti takarítást, virágül-
tetést és gyerekeknek szóló 
programot is szervezett a 
Bereki Bárkás Egylet Egye-
sület májusi környezetvé-
delmi akciói keretében.

A tavasz a nagytakarítások ideje, 
nemcsak a háztartásokban, hanem a 
természetben is. A Bereki Bárkás 
Egylet évente több alkalommal szer-
vez szemétszedő akciókat, főleg ta-
vasszal, a szezon kezdete előtt. Leg-
utóbb önkéntes alapon a Rábán 
takarított a körmendi egyesület, 
megannyi magánszeméllyel és vízi 
csapattal együtt, Alsószölnöktől 
Püspökmolnáriig, mintegy 100 kilo-
méteren. De ezzel még nem ért véget 
a takarító akciók sora, következett a 
körmendi partszakasz megtisztítá-
sa, amelyen az egyesület apraja- 
nagyja mellett önkéntesek is részt 
vettek. Emellett virágültetést is kez-
deményezett az egylet a Bárkaház 
területén, ahol gondos előkészítő 
munka után sokféle növényt sikerült 
elültetniük.

Egy pályázati lehetőségnek kö-
szönhetően tudtuk bevállalni a virá-
gosítást, parkosítást. Többségében 
örökzöldeket, évelőket sikerült be-
szereznünk, de néhány egynyári vi-

rágos növényt is elültettünk – mond-
ta Varga Gábor István egyesületi 
elnök, aki azt is kiemelte: az egész 
tagság részt vett a munkában, nem-
csak a felnőttek, hanem a gyerekek 
is komolyan aktivizálták magukat. A 
célunk az volt, hogy még vonzóbbá 
tegyük a környezetet a körmendiek-
nek és az ide érkező vízi túrázóknak, 
turistáknak – zárta szavait.

A környezetvédelmi események 
egy héttel később a Várkertben foly-
tatódtak. A mesterségesen kialakí-
tott várkerti tóból kenukkal sikerült 
kiszedni a többzsáknyi hulladékot, 
többségében PET-palackokat, kon-
zervesdobozokat. A programon 

részt vett Bebes István polgármes-
ter is, aki nagyon fontosnak tartja a 
környezettudatos gondolkodást és 
maga is aktív szereplője minden 
egyes zöld rendezvénynek.

A Rába és környezetvédelem című 
programsorozat május utolsó hétvé-
géjén zárult, akkor főként a gyere-
kek örülhettek: szelektív hulladék-
gyűjtő játék, kincskeresés, Zöld 
Rába fotóbox, lovaglás, hintózás és 
galambröptetés is várta az érdeklő-
dőket. A program megvalósításában 
közreműködött a Batthyány Lovas 
Bandérium és az Y09 Postagalamb 
Sport Egyesület. n TJ
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Megkezdődött a Zöld Rába program

Augusztus 1-jétől területi és személyi változások egyaránt lesznek a 
Szombathelyi Egyházmegyében, köztük olyan is van, ami a körmendi 
Szent Erzsébet Plébániát érinti. Dr. Székely János megyéspüspök 
ugyanis Böjti Balázs atyát a Körmendi Plébániáról a Sárvári Plébániá-
ra küldte kápláni beosztásban, helyére pedig kinevezte Kaszás Csaba 
szentgotthárdi káplánt a Körmendi Plébánia káplánjává. n MP

 FOTÓ: JT/ARCHÍV

Bebes István, Körmend polgármestere és Belencsák István alpol-
gármester koszorút helyezett el és néma főhajtással emlékezett meg 
az I. és a II. világháborúban elesett katonákra és minden olyan hon-
védre, civilre, férfira, nőre és gyerekre, akik a magyar nép történel-
me során bármikor életüket áldozták a hazáért. n MP
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Megemlékeztek a Hősök napján Áthelyezik Böjti Balázs atyát

Lomtalanítás során a heti hulladék-
szállításkor, méretüknél fogva gyűj-
tőedényekben nem elhelyezhető 
hulladékok gyűjtését végzik pl: bútor, 
berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitú-
ra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas), 
hordók, műanyag vagy fa, kerti gar-
nitúra, szőnyeg, nagyobb játék, ruha-
nemű, textil (bezsákolva).
Kérjük, hogy
•  zöldhulladékot (pl: kerti hulladék, 

nyesedék),
•  szelektív hulladékot (pl: sárga zsák-

ban gyűjthető hulladékok)
•  állati tetemet, trágyát, autóbontás-

ból származó autóalkatrészt (pl: kár-
pit, szélvédő, lökhárító stb.)

•  építési törmeléket (pl: mosdókagyló, 
csempe, WC-csésze, ablak, üveg, sík-
üveg, tükör), lapátos, zsákos hulla-
dékot (inert, kommunális)

•  személy-, teher-, traktor-gumiab-
roncsot, veszélyes hulladékot

•  (pl: vegyi anyaggal szennyezett gön-
gyöleg, permetezőszer, maradék fes-
ték, festékes göngyöleg, akkumulá-
tor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, 
fáradt olaj stb.),

•  elektronikai hulladékot (pl: selejtes 
hűtő, televízió, háztartási gép, selej-
tes, elromlott, használaton kívüli, 
nem megbontott elektromos és elekt-
ronikai berendezések) ezen a napon 
NE RAKJANAK KI, mert azok elszál-
lítására nincs mód!

Továbbá felhívjuk a T. Lakosság figyel-
mét, hogy a lomtalanítás vállalkozá-
sokra, intézményekre, és kereskedel-
mi egységekre nem vonatkozik.
Kérjük továbbá, hogy a fémet, a bú-
tort, egymástól elkülönítve helyez-
zék ki. Társasház esetén a konténer 
mellé, annak közelébe szíveskedje-
nek a lomot kihelyezni.
A garázsoknál (Legény u. és Somogyi 
Béla u.) hulladékot kihelyezni nem 
lehet.
A lomok kihelyezését kérjük, hogy a 
lomtalanítás napján reggel 7.00 
óráig végezzék el.
Hulladékok leadására ingyenesen 
(pl: gumiabroncs, elektronikai hulla-
dék, további információ: https://

stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudva-
rok-uzemeltetese/ honlapon) a Kör-
mendi Hulladékudvarban van le-
hetőség (a régi rádóci út mellett, a 
Zala-Müllex Kft. harasztifalui telep-
helyével szemközt) hétfőn és csütör-
tökön, illetve minden hónap máso-
dik szombatján 8.00–15.30 között.
További tájékoztatás a lomtalanítás-
sal kapcsolatban a 94/592-918 tele-
fonszámon vagy a szabo.zsanett@
kormend.hu e-mail címen kérhető.

Együttműködésüket köszönjük.

Bebes István s.k.
Körmend város Polgármestere

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy KÖRMEND VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN
2020. június 20-án, szombaton

a vasúttól délre a Rába folyó vonaláig eső, belváros, Bartók lakótelep, Tisztviselő telep, Alsóberki városrészek

2020. június 27-én, szombaton
a vasúttól északra eső, illetve Felsőberki, Horvátnádalja, Rábán aluli városrészekben

LOMTALANÍTÁST VÉGEZTET
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Ahogy a városban járunk, intézzük ügyes-bajos dolgainkat, 
sok minden szembetűnik, észrevesszük, hogy új növények 
szépítik a belvárost, valahol mindig folyik a munka, de 
hogy mindenről hiteles és teljes körű képet kapjunk, felke-
restem Sövegjártó Zoltánt, a Körmendi Városgondnokság 
vezetőjét és beszélgettünk a legaktuálisabb témákról.

Az idei enyhe tél miatt több fel-
adatot át kellett ütemezni. Komoly 
kihívást jelentett a tél végi, tavaszi 
fametszés és az egynyári növények-
hez az ágyásoknak az előkészítése 
– kezdte gondolatait Sövegjártó Zol-
tán. Megtudtuk, hogy idén is ötezer 
tő egynyári növényt ültettek el a 
Szabadság térre és annak környé-
kére, a Rákóczi utca előtti butiksor-
hoz és az országzászlóhoz. De bele-
vágtak egy többlépcsős ültetési 
folyamatba is, először most ezer tő 
évelő növényt telepítettek az Egis 
Gyógyszergyár Zrt. és a vasút kö-
zötti részre, elindult tavaly a MJUS-
tól a városközpont irányába is a 
parkosítás, ennek a folytatása a 
kórház környékén lesz, és a Mátyás 
király utca és a vasút közötti sza-
kasz is fókuszban lesz, ott a kerék-
párút és a gyalogjárda között alakí-
tanak ki zöld szigeteket. Ez utóbbit 
azonban lehet, már csak ősszel, az 
időjárás függvénye.

A facsemeték pótlása is folyama-
tos illetve tapasztaltuk azt is a kö-
zelmúltban, hogy a katasztrófavé-
dők segítségével több helyen 
kivágták az elszáradt, veszélyessé 
vált fákat.

Az intézményvezető kitért arra 
is, hogy a parkosított ágyásokat 
frissítik is: ami elszárad, cserélik, 
de megemlítette azt az esetet is, 

amikor a Szabadság téren elültetett 
növényeket egy nap alatt ellopták – 
ezek pótlásáról is gondoskodnak.

Érintettük a koronavírus-járványt 
is témáink között, hiszen, mint min-
den mást, a városgondnokság életét 
is megváltoztatta. A megfelelő lépé-
seket muszáj volt meghozni, hiszen 
az ingatlankezelésen keresztül gya-
kori a személyes ügyfélkapcsolat a 
munkánk során, ezeket minimali-
záltuk és a telepen az ügyfélfogadást 
felfüggesztettük, dolgozóink egy ré-
sze home office munkarendre állt át 
és főleg szabadtéri munkák szerve-
zésében gondolkodtunk, azt is kis 
csoportokban, egymástól megfelelő 
távolságot tartva – tudtuk meg Sö-
vegjártó Zoltántól. A napokban 
egyébként már folyamatosan térnek 
vissza a normál munkavégzéshez, 
de az ügyfélfogadás korlátozásokkal 
és a biztonsági előírások betartása 
mellett zajlik továbbra is. Büszkén 
tért ki arra is, hogy két kolléganőjük 
a felnőtt és gyermekorvosi rendelők 
napi fertőtlenítésében segédkezett. 
Annál is inkább, mert az orvosoktól, 
a védőnőktől és a betegektől is pozi-
tív visszajelzéseket kapnak. Köszö-
netét fejezte ki Vadász Máriának, a 
Mátyás Király Utcai Tagóvoda intéz-
ményvezetőjének is, amiért az ott 
dolgozó dajkák, dadák és óvodatit-
károk átvállalták a a városgondnok-

ság teljes telephelyének fertőtleníté-
sét, takarítását.

Beszéltünk a negatívumokról is, 
mint ismert: visszatérő probléma 
például a rongálás, a szemetelés, a 
növények eltulajdonítása és a sza-
badon kóborló kutyák, megtudtuk, 
hogy az utolsó hat napban például 
kilenc kutyát kellett befogni és be-
vinni a telephelyre és bár zömében 
a chipek alapján a gazdák beazono-
síthatók, úgy tűnik mégis fontos fel-

hívni minden egyes alkalommal a 
figyelmet a felelős állattartás sza-
bályaira. A pozitívumokról szólva a 
koronavírushoz kapcsolódtunk ki-
csit vissza: a lakosságnak több sza-
badideje lett, jobban ráértek és egy-
re több civil ajánlotta fel segítségét. 
Ennek egyik ékes példája volt a vas-
úton túli részen az Avar utcai ját-
szótéri eszközök felújítása. Az otta-
ni lakóközösség lecsiszolta, 
újrafestette őket, a hintaülőkében a 

léceket kicserélték, lekezelték és a 
padokat is rendbe hozták. Örömmel 
számolt be a vezető arról is, hogy a 
gépállományuk az önkormányzat 
hathatós támogatásának köszönhe-
tően megújult. Márciusban egy saját 
emelőkosaras kocsit szereztek be, 
ami főleg a fametszési munkáknál, 
ingatlankezelés során és az adventi 
díszek felhelyezésekor nagy segít-
ség. A napokban vettek át egy fel-
ülős fűnyíró traktort, két damilos 

fűkaszát és egy nagyteljesítményű 
motorfűrészt. Mindez hatékonyabb 
és üzembiztosabb feladatellátást 
tesz lehetővé a városban.

Szóba kerültek az útfelújítások is, 
hiszen amikor a város és a város-
gondnokság idei költségvetése ké-
szült, akkor még komolyabb tervek 
voltak a 2020-as évre az úthálózat 
felújítását illetően. A vírus elleni vé-
dekezés azonban jelentős költséget 
igényelt, ezért ezek most főleg 
kátyúzási munkákra korlátozód-
nak. Elsősorban a balesetveszélyes 
gócpontok megszüntetése a cél. 
Egyelőre türelmet kérnek és jelezte: 
az önkormányzatnál jelenleg is ko-
moly munka folyik azért, hogy a be-
ígért felújítások ne maradjanak el.

 n MP

 FOTÓK: JT/ ARCHÍV

Folyamatosan épül, szépül a város – bár sajnos rongálók mindig akadnak, az összefogás és a pozitív példák is egyre inkább előtérben vannak

A tavasz mindig a leglátványosabb időszak, de a városgondnokságnál az év többi szakában is rengeteg munka adódik
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Jól vették a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások állítot-
ta akadályokat a Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművé-
szeti Iskola pedagógusai Morvay András vezetésével. Zök-
kenőmentesnek bizonyult az online művészeti oktatásra 
való átállás a pedagógusok innovatív hozzáállásának, a 
gyermekek, családok együttműködésének köszönhetően.

„Minket is érintett az online okta-
tás. Viszonylag gyorsan és könnye-
dén megoldottuk a feladatot. Zene-
művészeti ágon egyszerűbben 
álltak át a tanárok az online formá-
jú tanításra, ugyanazt oktatták, 
amit a személyes találkozás során 
tettek volna és ugyanakkor voltak 
az órák is, mint máskor. A csoportos 
oktatásnál nehezebb volt mindezt 
megoldani” – mondta elöljáróban az 
igazgató.

Hozzátette: kreatívak voltak a 
szaktanárok. A motivációt is fenn-
tartották a gyermekeknél és át is 
tudták adni az adott időszakra vo-
natkozó tananyagot. Aztán ősszel 
majd ugyanúgy indul, akkor már a 
valós térben az iskola, ahogy eddig 
is működött.

Közben elindult az új tanévre a 
beiratkozás is. Az intézményveze-
tés lehetővé tette már korábban, 
hogy előjelentkezni online módon is 
lehessen egy egyszerű adatlap ki-
töltésével az érdeklődőknek. Ez 
alapján most fel tudják hívni a je-
lentkezőket, hogy időpontot egyez-
tessenek velük a személyes beirat-
kozásra is. A művészeti iskola 
könnyen megtalálható az online 
térben, csak a keresőbe kell beírni 
az intézménynevet és azonnal kiad-
ja a honlap és a közösségi oldal elér-
hetőségét is a rendszer. Az online 
előjelentkezések után most azon-
ban személyes találkozáson alapuló 
jelentkezési napokat is tartanak a 
zeneiskolai ág épületében, a Köl-
csey utca 18-as szám alatt. Június 
8-a és 10-e között a régi növendéke-
ket várják beiratkozásra, hisz ne-
kik is meg kell újítaniuk tanulói jog-
viszonyukat írásos módon. Június 
11–12-én az új beiratkozóké a terep, 
az ő megjelenésükre számítanak. 
A jelzett napokon 15, illetve 18 órá-
ra várják a beiratkozni szándékozó-
kat az iskolába. Morvay András 
számos újdonságról is beszámolt. A 
legfontosabbak közé tartozik, hogy 
bővültek a tanszakok.

„Körmend város életében a zene, 
a művészetek mindig meghatározó, 
fontos szerepet játszottak. Művésze-

ti iskolánknak ebből adódóan nagy 
volt és lesz is a felelőssége az ifjúság 
zenei, esztétikai nevelésében. Okta-
tásunk célja, hogy a maga sajátos 
eszközeivel – hangszeres oktatás-

sal, érzelmi neveléssel – járuljon 
hozzá a sokoldalúan művelt, érett, 
kreatív személyiség kialakításá-
hoz” – emelte ki az intézményvezető. 
Hozzátette: törekednek arra, hogy a 
tanulók a művészeti ágak révén fe-
dezzék fel önmaguk képességeit, 
szeressék a művészetet, lehetőséget 
kapjanak a minél szélesebb körű 
művészi önkifejezésre. A tanszakok 
közül a zeneművészeti ágban a sza-
badon választható hangszeres elő-
képző az egyik újdonság. Az új, játé-
kos, zenei előkészítő kis létszámmal 
indul, játékos ismerkedést biztosít a 
hangszerekkel az elsős és másodi-
kos gyermekek számára, kétszer 45 
perces órákkal. Hallást, ritmusér-
zéket, bátor önkifejezést, mozgás-
koordinációt fejlesztenek majd az 
órákon a gyermekeknél az ígéret 
szerint. Játékos formában hozzák 
közel a kicsikhez a zeneelmélet 
alapjait. Így tudatosabbá, könnyeb-
bé válik a hangszerválasztás is szá-
mukra. Az új tanszak létrehozását 

az a tapasztalat indokolta, hogy az 
első és második osztályos kicsiknek 
problémát jelenthet egyszerre a 
hangszerismeretet és az elméletet 
elsajátítani, hisz még maguk is csak 
ismerkednek az iskolában az írás-
sal, olvasással. Az előkészítő játé-
kos, zenei osztály lehetővé teszi a 
folyamatos ismerkedést az év során 
a hangszerekkel. Folyamatosan ze-
nei képzést kapnak, a hallás, a rit-
musérzék és a mozgásfejlesztés 
készsége is fejlődhet ezek során.

Ám a zeneművészeti ágban ter-
mészetesen ott vannak, maradtak 

továbbra is a hagyományos tansza-
kok, amelyekre szintén várják a je-
lentkezéseket. A fafúvós tanszakon 
fuvola, furulya, oboa, klarinét, sza-
xofon hangszer választható. A bil-
lentyűs tanszak a zongora iránt ér-
deklődőket várja. Az akkordikus 
tanszakon a gitár és az ütős hang-
szerek ismerhetők meg alaposab-
ban. A rézfúvós tanszak a trombita, 
kürt, harsona, tuba hangszerek 
gyűjtőhelye. A vonós tanszakon 
csellózni, hegedülni tanulhatnak 
meg az oda jelentkezők. Hagyomá-
nyos tanszak a néptáncé, ahol nép-
tánc, népi játékok tanulhatók, is-
merhetők meg alaposabban. 
Azonban itt is van egy újdonság, a 
modern tánc tanszak. Mindez krea-
tív gyermektáncot jelent, ez sajátít-
ható el itt. „Testi, lelki folyamatokra 
építő, erre alapozó mozgásformákat 
tanítanak majd, amelyek elősegítik 
az emberi kapcsolatok kialakítását, 
az érzelmi, értelmi képességek ki-
bontakoztatását” – írják az ismerte-

tőben. A kreatív gyermektánc 
tanszak önfejlesztési lehetőségek 
megélését kínálja az ide jelentke-
zőknek. „A modern tánc megteremti 
a harmonikus, egészséges szemé-
lyiséggel rendelkező, társas kap-
csolatokban jártas embert a foglal-
kozások során” – fogalmaznak az új 
tanszak bemutatójában. „Itt is ma-
ximált a létszám, már lehet jelent-
kezni erre is. Más, mint a néptánc. 
Új tanár, új közösség, új közeg” – 
tette hozzá Morvay András.

Az egyéb tanszakok is maradtak 
tehát, amelyekre lehet jelentkezni. 
Ha valaki a művészeti iskola növen-
déke lenne, hangszert is választott, 
akkor a vírushelyzet előtt a jelent-
kezési folyamat meghallgatással 
párosult. Most is így lesz a szemé-
lyes jelentkezések során. Ha valaki 
adott hangszerre jelentkezik, egy-
idejűleg meg is hallgatják majd a 
személyes beiratkozáson. A koráb-
ban online módon jelentkezőket is 
felhívják most időpont-egyeztetés 
céljából és beiratkozásra invitálják 
őket a jelzett napon. Aki most erről 
az időpontról lemaradna, az online 
jelentkezési mód egész nyáron fenn-
marad. Ha itt jelzik a családok  
gyermekük jelentkezési szándékát, 
ősszel a fennmaradó helyek betölté-
sénél figyelembe veszik ezeket a 
virtuális adatlapokat.

A karanténhelyzet mindenesetre 
igazolta, hogy a művészetekre, az 
alkotás örömére, lehetőségére 
szüksége van az embereknek. 
A  zene, a dal szerepe sem csak a 
szórakoztatás, hanem a szociális, 
társadalmi kapcsolatok fejlesztésé-
nek és az önkifejezésnek is fontos 
eszköze, emberi szükséglet. Ez és 
más művészeti ágak ismerete, sze-
retete mindenképpen kell a lelki 
egyensúlyhoz. Nem véletlenül kap 
támogatást a művészeti képzés sem 
hazánkban. „Számomra is igazolás 
volt, amit a kijárási korlátozás alatt 
az online térben tapasztalni lehe-
tett azt, milyen fontos számunkra a 
zene, az alkotás, a többi művészeti 
ág. Sok szülővel beszélgettem. Azt 
mondták, sokat számított a gyerme-
keiknek, hogy saját magukat segít-
ve léphettek ki ebből a sokakban 
frusztrációt okozó helyzetből a 
hangszerek, a gyakorlás, az önkife-
jezés, az alkotás által. Ezt jó volt 
hallani, de látni, tapasztalni is a nö-
vendékeknél” – hangsúlyozta az in-
terjú végén Morvay András igazga-
tó. n POGÁCS MÓNIKA
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Gorzáné Horváth Ildikó negyvenegy éve van az óvónői pá-
lyán, ebből harminckilencet a Dienes Lajos Utcai Óvodá-
ban töltött. Embersége és optimista gondolkodása még 
a legnehezebb időszakokon is átsegítette. Vezetőként 
mindig is a csapatmunkában hitt, véleménye szerint a 
nyugodt, szeretetteljes légkör elengedhetetlen az óvodai 
munka során.

Gorzáné Horváth Ildikónak gyer-
mekkori emlékei is vannak a Dienes 
Lajos Utcai Óvodából, itt volt ugyan-
is óvodás. Az általános iskolát is 
Körmenden végezte, a középiskolás 
éveket viszont már Szentgotthár-
don, a Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um német tagozatán töltötte. Az 
érettségi után földrajz–történelem 
szakos tanárnak készült, de amikor 
jelentkezett, éppen nem indult el a 
képzés Debrecenben.

– Tanárnak készültem, de az élet 
úgy hozta, hogy óvónő lettem, amit 
egyáltalán nem bántam meg. 1982-
ben végeztem a Soproni Óvónőkép-
ző levelező tagozatán, de már előtte 
munkába álltam. Két évig dolgoz-
tam Molnaszecsődön, aztán meg-
szűnt az a buszjárat, amellyel na-
ponta hazautaztam. Ez okozott 
némi gondot. Végül rövid időn belül 
megoldódott a helyzetem és talán 
szerencsém is volt. Körmenden is 
volt szabad álláshely, így kerültem a 
Dienes oviba 1981 szeptemberében. 
Azóta itt vagyok, pár hónap híján 39 
éve, és sok mindent megéltem az in-
tézményben. Egyvalami azonban 
nem változott az évek során: mindig 
nagyszerű kollégák vettek körül, 
akikkel könnyen lehetett dolgozni, 
újításokat bevezetni, szakmailag 
fejleszteni. Amikor a múltról beszé-
lek, semmi rossz nem jut az eszem-
be, pedig biztos volt ilyen is. Olyan 
típus vagyok, aki mindig pozitívan 
szemléli a világot és a megoldáso-
kat keresi.

Ildi éppen akkor került a Dienes 
oviba, amikor az 1980-as évek ele-
jén felújították, bővítették, mert 
szükség volt rá. Kicsit később, az 
egykor szenespincének használt 
helyiségben tornatermet is kialakí-
tottak, folyamatos volt a fejlesztés. 
Nagy létszámú csoportok működtek 
akkoriban, 38–42 fővel. 1982-ben 
már öt csoportszoba volt az épület-
ben, ezek a rendszerváltás idejéig 
telítve voltak. Sok volt a gyerek, cso-
portonként legalább huszonöt fő. 
Egyébként ez a város legrégebbi 
óvodája, 1900-ban alapította Dienes 

Lajos, a térség ismert ügyvédje, to-
rokgyíkban elhunyt kisfia emléké-
re.

Szép, de nehéz pálya a miénk. 
A gyerekek hároméves koruk kör-
nyékén kerülnek hozzánk, egy telje-
sen új és ismeretlen világba, ahol 
elsőként lesznek részesei egy olyan 
közösségnek, ami nem a család. Ez 
a világ egyfelől elvarázsolja a gye-
rekeket, de arra is megtanítja őket, 
hogy alkalmazkodni kell bizonyos 
szabályokhoz, osztozkodni kell a já-
tékokon, meg kell oldani a konflik-
tusokat. Ezek a későbbiekre megha-
tározzák a társas kapcsolataikat. 
Mi mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat nálunk. A munkánk 
emellett kettős célt szolgál: egy-
részt azt, hogy a szülők elégedettek 
legyenek, másrészt pedig azt, hogy 
elérjük a nevelési programunkban 
meghatározott célokat. Persze nem 
titok, hogy a gyerekek különbözőek, 
különböző fejlettségi szinttel érkez-
nek hozzánk. Kinek ez, kinek az 
megy jobban. Próbálunk minden 
egyes gyerekre a lehető legjobban 
figyelni, fejleszteni. Ebben maximá-
lisan partnerek a kollégák. A játék 

fontosságát mindig hangsúlyozzuk, 
mert ez az óvodás gyerek legfőbb 
tevékenysége és minden foglalko-
zás alapja. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a hagyományok ápolására és a 
környezettudatos nevelésre, mert 
immár másodszor is elnyertük a 
Zöld Óvoda címet. 2009-ben egy 
nagy pályázati programban vet-
tünk részt, amely a kompetencia 
alapú nevelésről szólt. Ezzel sike-
rült megújítani szakmaiságunkat 
és a gyerekek is nagyon jól fogadták 
ezt a programot. Együttműködünk 
a pedagógiai szakszolgálattal, de 
segíti a munkánkat a Dienes Lajos 
Alapítvány és a szülői szervezet is, 
így tudunk például kirándulásokat, 
programokat szervezni.

Ildi a kezdetektől a mai napig dol-
gozik csoportban, emellett 1999-ben 
óvodavezető is lett. 2003-tól – az ösz-
szevonásokat követően – a Dr. Bat-
thyányné Coreth Mária Óvoda Die-

nes Lajos Tagóvodáját irányítja. Az 
intézmény mindenkori vezetőivel – 
Bogáth Józsefnével, Rózsás Ágotá-
val és Vadász Máriával is – jó kap-
csolatot ápol. Bár voltak nehezebb 
időszakok, mindig volt kiút, min-
denből. Amikor kisebb volt a gye-
reklétszám, felmerült az óvoda be-
zárása is, de mindig jött a támogató 
hozzáállás és az ovi fennmaradt. 
Sőt, a megújulás sem maradt el: 
2018-ban megszépült az udvar, a 
tető és a tornaterem.

Ildi a Ficánka csoport mindenna-
pos óvónénije, kivétel ez alól a csü-
törtök, amikor szaktanácsadóként 
dolgozik. Segít a vasi és zalai kollé-
gáknak a minősítésben, az önérté-
kelésben. Emellett szakmai-mód-
szertani tanácsokat ad, felkészíti 
az intézményeket a tanfelügyleti 
vizsgálatokra és folyamatosan ada-
tokat gyűjt.

Jelenleg hetvenhét gyerek van az 
ovinkban, három csoportban. Ez a 
maximum, amelyet jelen pillanat-
ban el tudunk látni. Személyi állo-
mányunk tízfős, ebből öt óvónő, ket-
tő pedagógiai asszisztens és három 
dajka. Sajnos, a pálya nem vonzó, 
nehéz munkaerőt találni. Én au-
gusztus 24-től töltöm a nyugdíj előt-
ti felmentési időmet, tehát gyakorla-
tilag már csak pár hetet dolgozom 
az óvodában. A férjem is nyugdíjas 
tavaly szeptember óta és van két 
unokám, a négyéves Eliza és a két-
éves Máté, körülöttük is elkel a se-
gítség. A férjemmel nagy utazók 
vagyunk, erre több idő jut majd 
ezentúl. De egyben biztos vagyok: 
gyakori vendég leszek az óvodában, 
mert nem lehet egykönnyen elsza-
kadni onnan, ahol pár évtizedig fo-
lyamatosan jelen volt az ember.

 n TJ
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Zökkenőmentes volt az átállás az online oktatásra a vírushelyzet miatt

Új tanszakokkal bővült a körmendi művészeti iskola kínálata
Harminckilenc év után búcsúzik a Dienes ovitól Gorzáné Horváth Ildikó

Bár tanárnőnek készült, nem bánta meg, hogy óvónő lett
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A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
munkatársai sokrétű munkát végeznek. Az intézmény 
nagy szerepet vállalt a koronavírus-járvány időszakában is. 
Még komolyabb szintre helyezte és kiterjesztette a segít-
ségnyújtást. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Informá-
ciós Központ integrált intézményként három telephelyen 
működik és tizenkétféle feladatellátást biztosít.

Egyes szociális ellátásokat csak 
körmendi lakosok számára nyújta-
nak, így például étkeztetést és az 
idősek nappali, valamint gondozó-
házi ellátását. A Család- és Gyer-
mekjóléti Központ ellátási területe a 
körmendi járás negyvenhat telepü-
lése. A további nyolc szolgáltatást 
pedig a Körmend és Kistérsége Ön-
kormányzati Társulás huszonöt te-
lepülésének közigazgatási területén 
biztosítja az intézmény.

A Szociális Szolgáltató és Infor-
mációs Központot Szálkai Istvánné 
Zita vezeti immár ötödik éve. Zita 
baranyai származású, onnan került 
Vas megyébe férje munkahelyének, 
az Opel gyárnak köszönhetően. 
Mindössze egy hónapig laktak Kör-
menden, aztán Katafán rendezked-
tek be. Két felnőtt gyermekük van és 
egy unokájuk. Nagyobbik lányuk 
környezetvédelmi előadóként dolgo-
zik, a kisebbik Hévízen lakik és egy 
rehabilitációs központban van a 
munkahelye. Zita felnőtt fogászati 
rendelőben kezdte a munkát, majd 
az idősek klubjának gondozónője 
lett. Ezután 2004-től a Támogató 
Szolgálat vezetőjeként dolgozott, 
2015 októberében pedig az integrált 
intézmény vezetője lett. Jelenleg 66 
aktív dolgozója van.

Körmenden a szociális ellátás in-
tézményi keretek között 1963-tól 

működik. Sokan, főleg az idősebb 
korosztályból a Kossuth Lajos utcai 
telephelyre utalva ÖNO-nak, Öregek 
Napközi Otthonának nevezik az in-
tézményt. Az elesettekről való gon-
doskodás azonban korábbra nyúlik 
vissza, hiszen dr. Batthyány- Stratt-
man László nemcsak az egészség-
ügyi dolgozók példaképe, hanem a 
szociális területen dolgozóké is. Ko-
rábban a város szociálisan rászoru-
ló lakossága az étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást és az idősek klub-
ját vehette igénybe. 2001-ben válto-
zott a helyzet, a három alapszolgál-
tatás mellett szakosított ellátási 
formaként az Időskorúak Gondozó-
háza is megkezdte működését, majd 
folyamatosan bővült a szociális ellá-
tások köre is. Újabb fordulópont jött 
2004-ben, amikor az intézmény köz-
pontja átkerült a Thököly u. 46. szám 
alá, ezzel egyidejűleg újabb szolgál-
tatások is jöttek, de még mindig 
csak körmendiek számára. Innentől 
vehető igénybe a Támogató Szolgá-
lat, a Fogyatékosok Nappali Intéz-
ménye, a Szenvedélybetegek Nappa-
li Intézménye, és ebben az évben 
integrálták a Családsegítő Szolgá-
lat ellátásait is. 2006-tól pedig már a 
körmendi kistérség huszonöt telepü-
lésére terjed ki a feladatellátás és 
megjelentek új lehetőségek is. Így a 
jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

tás és a szociális foglalkoztatás, 
amely a Fogyatékosok Nappali In-
tézményének részeként működik, de 
a Szenvedélybetegek Nappali Intéz-
ményének ellátottai is bekerültek 
ebbe a tevékenységbe.

Az intézményben mindennapos az 
étkeztetés biztosítása. Előzetesen – 
az önkormányzat erre vonatkozó 
rendelete alapján – megállapítják a 
rászorultságot. Jelenleg 143 fő veszi 
igénybe az ellátást. Olyanok, akik 
koruk, egészségi állapotuk, fogyaté-
kosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük miatt tartó-
san vagy átmeneti jelleggel nem ké-
pesek biztosítani saját maguk vagy 
eltartottjaik részére az étkezést. Az 
igénylő szükségleteinek megfelelő-

en az ételt helyben fogyasztásra, el-
vitelre, kiszállítással is lehet kérni. 
A házi segítségnyújtás abban segít, 
hogy a szolgáltatást igénybe vevő 
személy saját lakókörnyezetében 
önálló életvitelt tudjon fenntartani, 
szociális segítés mellett. Ez azt je-
lenti, hogy a szociális szolgáltató 
biztosítja a rászorulóknak a lakó-
környezeti higiénia megtartását, a 
háztartási tevékenységben való köz-
reműködést, a veszélyhelyzetek 
megelőzését és a kialakult veszély-
helyzet elhárításában történő segít-
ségnyújtást, szükség esetén a bent-
lakásos szociális intézménybe 
történő beköltözés segítését. Az 
igénybevételét megelőzően vizsgál-
ják a gondozási szükségletet.

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás megszervezéséhez az intéz-
ménynek egy segélyhívásokat foga-
dó diszpécserközpontot kel l 
biztosítania, ez folyamatos készen-
léti rendszerben működik. A diszpé-
cserközpont segélyhívás esetén – a 
segítséget kérő nevének, címének 
és az egyéb rendelkezésre álló in-
formációknak a közlésével – értesíti 
a készenlétben lévő gondozót. 
A gondozónak harminc percen be-
lül kell az ellátott lakásán megjelen-
ni. Körmend és Kistérsége Önkor-
mányzati Társulás településein 
hatvan készülék áll rendelkezésre. 
Igénybevétel szempontjából szociá-
lisan rászorult az egyedül élő 65 év 
feletti személy, az egyedül élő, sú-

lyosan fogyatékos vagy pszichiátri-
ai beteg személy, a kétszemélyes 
háztartásban élő 65 év feletti, illetve 
súlyosan fogyatékos vagy pszichiát-
riai beteg személy, ha egészségi ál-
lapota indokolja a szolgáltatás fo-
lyamatos biztosítását.

A Körmendi Szociális Szolgáltató 
és Információs Központ 2016. janu-
ár 1-jétől működteti a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve a 
Család- és Gyermekjóléti Közpon-
tot.

A Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont a Körmendi Járás negyvenhat 
települését látja el, míg a szolgálat 
Körmend város közigazgatási terü-
letét, valamint huszonöt kistérségi 
települést.

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat segítséget nyújt az illetékes-
ségi területén élők számára a szo-
ciális és mentálhigiénés problémák, 
illetve a krízishelyzet megoldásá-
ban. A cél a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szolgáltatás, 
amely biztosítja a gyermek testi és 
lelki egészségét, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, veszé-
lyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség meg-
szüntetését, illetve a családból ki-
emelt gyermek visszahelyezését. Az 
igénybevétel módja önkéntes és té-
rítésmentes. A kapcsolatfelvétel tör-
ténhet a kliens kérésére vagy a szol-
gálat kezdeményezésére is. 
A Család és Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásainak célja azonos 
színvonalú, egyenlő esélyű, szak-
mailag és gazdaságilag egyaránt 
hatékony közszolgáltatás biztosítá-
sa az ellátási területen. A munka 
során kulcsfontosságú a megelőzés, 
a humánum, az empátia, az előíté-
let-mentesség, az önkéntes együtt-

működés. A központ 2018-tól új fel-
adattal, a szociális diagnózissal 
bővült. Az esetmenedzser feladata 
az új ellátást igénylő kliens, vala-
mint családja helyzetének megis-
merése.

A körmendi intézmény feladatai 
közül a támogató szolgálat személyi 
segítést jelent a fogyatékos személy 
aktív közreműködésével. Elsősor-
ban higiénét, életviteli, életfenntar-
tási szükségletek kielégítését, a tár-
sadalmi életben való teljes jogú 
részvételt, az önálló munkavégzést, 
a tanulást, a szociális és egészség-
ügyi szolgáltatások igénybevételét, 
a kulturális, művészeti, sport, sza-
badidős tevékenységek végzéséhez 
való hozzáférést segíti, de ide tarto-
zik a szállító szolgálat működtetése 
is. A támogató szolgálat napi szin-
ten szállítja az ellátottakat a Fogya-
tékosok Nappali Intézményébe és a 
fejlesztő foglalkoztatásba. 2018 
szeptemberétől pedig Szombathely-
re visznek általános iskolásokat és 
óvodásokat az Aranyhíd EGYMI-be.

Az Időskorúak Nappali Intézmé-
nye az igénybe vevők részére – szo-
ciális, egészségi, mentális állapo-
tuknak megfelelően – napi 
szolgáltatást nyújt, közösségi prog-
ramokat szervez.

A fogyatékos személyek és szen-
vedélybetegek nappali intézményé-
ben többfunkciós helyiséget biztosí-
tanak, amelyben lehetőség van 
foglalkoztatás és szabadidős prog-
ram lebonyolítására is.

A Szenvedélybetegek Nappali In-
tézményének ellátási területe a Kör-
mend és Kistérsége Önkormányzati 
Társulás, itt az önkéntességre és a 
speciális segítő programokra építik 
az ellátást. A programok nyitottak, 
az intézményi ellátást igénybe nem 

vevő személyek számára is hozzá-
férhetőek.

A Fogyatékos és Szenvedélybete-
gek Nappali Intézményének ellátot-
tai közül negyvenhárom fő vesz 
részt a szociális foglalkoztatásban 
a Hunyadi úti épületben.

Az Időskorúak Gondozóháza át-
meneti elhelyezést nyújtó intéz-
ményegység, ideiglenes jelleggel, 
legfeljebb egyévi időtartamra teljes 
körű ellátást biztosít, amely egy év-
vel meghosszabbítható. Az idősek 
gondozóházába azokat az időskorú-
akat, valamint 18. életévüket betöl-
tött beteg személyeket vehetik fel, 
akik önmagukról betegségük miatt 
vagy más okból otthonukban nem 
képesek gondoskodni. A gondozó-
ház tizenkét fő női és két fő férfi fé-
rőhelyet tud biztosítani.

A védőnői szolgálat az egészség-
ügyi alapellátás részeként a csalá-
dok egészségének megőrzését biz-
tosítja. A védőnők szakmai 
felügyeletét a járási vezető védőnő 
és tiszti főorvos látja el. A körmendi 
terület mellett Katafa község ellátá-
sa is ide tartozik.

A fentiekből jól látható, hogy a 
Körmendi Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ feladatellátá-
sa változatos, amelyet a koronaví-
rus-járvány berobbanása még in-
kább kibővített. Megnőtt a 
segítséget igénybe vevők száma, 
emellett tájékoztató, információs 
szolgálatot is ellátott az intézmény 
az elmúlt hónapokban. A dolgozók 
helytálltak, felelősségteljesen visel-
ték a mindennapokat a veszélyhely-
zet alatt. Ezért köszönet jár nekik 
és azoknak is, akik önkéntes mun-
kával, anyagilag segítettek a nehéz 
napokban. n TJ

 FOTÓK: JT

Az intézmény dolgozói helytálltak, felelősségteljesen viselték a mindennapokat a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt

Fókuszban a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban végzett sokrétű, önzetlen munka
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A Styl Ruhagyár a térség 
meghatározó foglalkozta-
tója volt évtizedeken át. 
Komárominé Nagy Katalin és 
Köbli Csabáné Kati részese 
volt a körmendi üzem szin-
te teljes történetének.

A Styl Ruhagyár mindig is a minő-
séget és az eleganciát képviselte a 
piacon. Az 1952-ben alapított válla-
latnak ma már csak Szombathelyen 
működik gyára, de korábban Vasvá-
ron és Körmenden is komoly terme-
lés folyt. Vasváron 1960-ban alapítot-
tak üzemet, Körmenden 1967 
decemberében. Innen datálható a 
ruhagyár máig használatos neve, a 
Styl, amely elsősorban stílust jelent, 
de sikkesnek, ízlésesnek is fordítha-
tó. A két kisvárosi egységet – moz-
galmas évtizedek után – 2003-ban 
zárták be a nehéz gazdasági hely-
zetre hivatkozva. Komárominé Nagy 
Katalin ott volt a körmendi gyár in-
dulásánál. Nagy szerepe volt a dolgo-
zók betanításában, pedig még maga 
is fiatal volt, éppen, hogy végzett Za-
laegerszegen a középfokú iskolában.

A gyár indulása után nem sokkal, 
1970-ben elindult Körmenden a férfi 
szabó szakmunkásképzés. A hely-
szín a Hunyadi úton volt, ahol húszfős 
osztállyal kezdtünk, ebből négy volt 
a fiú, a többi lány. Ez az arány igazá-
ból a képzés végéig fennmaradt, an-
nak ellenére, hogy férfi szabó kép-
zésről volt szó, csak később lett 
ruhakészítő szak belőle. A szakmun-
kásképzés a gyár utánpótlásbázisa 
volt, igaz, sokan elhagyták a pályát 
és más területen próbáltak boldogul-
ni, de voltak tehetséges tanítványa-
ink is. Komárominé Kati elmondta, 
hogy a betanuló időszak után két 
szalagon indult el a termelés, majd 
ez bővült négyre. A fénykorban, 
nagyjából 1985–1990 között pedig 
már hat szalag működött és több 
mint háromszázan dolgoztak a gyár-
ban. Szabászat csak Szombathelyen 
volt, Körmenden varroda működött. 
A megyeszékhelyről kapták a szab-
ványokat, többnyire női ruhákét. Fő-
ként a szovjet piacra gyártottak, de 
belföldre is jutott a minőségi ruhada-
rabokból. Később jött a nyugati bér-
munka, amely nagyon sok feladatot 
jelentett.

Köbli Csabáné Katit szintén szép 
évtizedek kötik a körmendi ruha-

gyárhoz és a szakmunkástanulók 
oktatásához. Emlékszem, eleinte 
nagy sláger volt az úgynevezett szi-
vacskabát, amely egy átmeneti típus 
volt, akkoriban mindenki ilyenben 
járt. De említhetem a honvédség szá-
mára gyártott gyönyörű katonai 
egyenruhákat is. A Líbia-kabátként 
emlegetett – szintén átmeneti – ru-
hadarab is a kedvencünk volt, de iga-
zából mindenben volt kihívás, mert 
csakis a minőséget lehetett elfogad-
ni. A Styl mindig divatkövető volt, 
elegáns ruhákat gyártott, de meg is 
kellett fizetni. Közben jöttek a külföl-
di – német, francia és amerikai – 
megrendelések, az exkluzív és drá-
ga konfekciók. A gyártás nagy része 
nyugat-európai és amerikai piacra 
ment, megkövetelték tőlünk az igé-
nyes munkát. Minden részletre na-
gyon kellett figyelni, komoly feladata 
volt mindenkinek, a vállpárnázónak, 
az ujjázónak, a zsebzőnek és a gal-
lérzónak is. Az összetett tevékeny-

ség kézügyességet igényelt. A gyap-
júszövettel volt a legnehezebb 
dolgunk, mert az anyag már kis pá-
rától is beráncosodott. Technikusok 
is voltunk mindketten, ami azt jelen-
tette, hogy műveletekre bontottuk az 
egyes munkafolyamatokat, hozzá-
rendeltük a szükséges eszközöket és 
munkaerőt. A felszereltségünk mo-
dern volt, a körülmények adottak 
voltak a minőségi munkához – foly-
tatta Köbli Csabáné.

Komárominé egy évet leszámítva 
egész életében a Stylben dolgozott, 
összesen negyvenkét évig. A kör-
mendi üzemet 1989-ben egy évig ve-
zette. A gyár bezárása után Szom-
bathelyre is bejárt egészen 
nyugdíjazásáig. Köbliné Katinak 
1996-tól – a tanulói létszám csökke-
nésével egyidejűleg – megszűnt az 
oktatói munkája. A kollégiumban ka-
pott állás, majd az Egis Gyógyszer-
gyárban dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig.

A lányom könnyűipari mérnök-
ként végzett, ő továbbvitte a szak-
mát. Otthon is szoktam varrni, főleg 
a családtagoknak – mondta Komá-
rominé. Köbliné pedig főként két fi-
ának készített ruhákat. Mindig meg 
is jegyezték a húsvéti locsoláskor, 
milyen csinosak a Köbli fiúk öltöny-
ben. Azokat például Kati varrta, elő 
is vette az egyiket a szekrényből.

A könnyűiparral összességében 
az a baj, hogy igen-igen munkás. 
Meg kell felelni a kor követelménye-
inek, ugyanakkor minőségi munkát 
kell végezni, sokszor kézzel. Talán 
ezért is tört meg a népszerűsége. 
Sokszor beszélgetünk a Styl fény-
koráról, jó emlékek jönnek elő, ked-
ves munkatársakat idézünk fel. 
Egyébként a férjeink unokatestvé-
rek, gyakran összejárunk, így al-
kalom is bőven akad a nosztalgiá-
zásra.

 n TJ

 FOTÓ: JT/ ARCHÍV

Minden évben hagyomány immár évtizedek óta a kör-
mendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes életében május 
végén a májusfa-kitáncolás és pünkösdkor a kiskirályné- 
választás. Az idei évben azonban mindkét eseménynél 
– sok más rendezvényhez hasonlóan – a koronavírus-jár-
vány felülírta az előre eltervezett forgatókönyvet.

A nagyszabású program helyett, 
a pünkösdvasárnap esti szentmisét 
követően tartották meg a táncosok 
a hagyományos kiskirálynéjárást a 
körmendi Árpád-házi Szent Erzsé-
bet-templom előtti útkereszteződés-
ben. A népviseletbe öltözött lányok 
a tánc vasi változatát adták elő, 
majd átsétáltak a várudvarra, ahol 
már a táncegyüttes fiútagjai jártak 
el egy gencsi körverbunkot. Ezt a 
májusfa kivágása és kidöntése kö-

vette, amiről aztán a lányok a ha-
gyományoknak megfelelően viha-
ros gyorsasággal gyűjtötték be a 
színes szalagokat.

Bár idén mindez tényleg csak szűk 
körben zajlott, az egyesület tagjai 
már előre is gondolkodnak, hiszen 
jövőre ismét egy újabb jubileumot 
ünnepelhetnek: fél évszázados lesz 
ugyanis akkor a májusfa-kitáncolás 
hagyománya Körmenden. n CST

 FOTÓK: JT/ ARCHÍV

A Styl dolgozóitól mindig megkövetelték az igényes munkát

Múltidéző: a körmendi ruhagyárban töltött évtizedekről
Megválasztották a pünkösdi kiskirálynét, kidöntötték a májusfát

Szokásos május végi néptáncos programok kicsit másképp
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A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ NEVE, 
SZÉKHELYE: 
Körmend Város Önkormányzata, 9900 
Körmend, Szabadság tér 7.

PÁLYÁZAT CÉLJA: 
önkormányzati tulajdonú, kereskedel-
mi vendéglátóegység (büfé ) céljára 
létrehozott ingatlan bérbeadása.

A PÁLYÁZAT JELLEGE: 
nyílt pályázat, azon bárki részt vehet.

PÁLYÁZTATÁSRA KERÜLŐ INGAT-
LAN:
Körmenden, a zöldváros projekt ke-
retében, a Dózsa György utca és Rá-
kóczi utca közötti lakóterületen 
(hrsz: 1889/1 hrsz.) egy közel 40 m2 
alapterületű büféépület került ki-
alakításra. A büfé egy olyan pályázat 
részeként épült meg, amely során a la-
kótelepi tömbök közparkjának teljes 
körű rekonstrukciója valósult meg, az 
ott lakók lakókörnyezetének megújítá-
sával és vonzóvá tételével, ennek kere-
tében teljes körűen megújult a játszótér 
és a sportpálya, kialakításra került a kü-
lönböző fitneszeszközökkel felszerelt 
„fitneszkert” és egy kutyafuttató.
A büfé frekventált helyen található, köz-
vetlenül a sportpálya mellett és a fit-
neszkert szomszédságában, amelyet a 
környező lakótömbök fognak közre. A 
gépkocsival történő megközelíthető-
ség a Dózsa György utcán – az északi 
oldalon – található parkolók révén 
megoldott.
A büféépület üzemeltetését Körmend 
Város Önkormányzata saját költségve-
tési szervein keresztül nem tudja meg-
oldani, ezért az üzemeltetésre pályáza-
tot ír ki jelen kiírásban foglaltak szerint.
A büféépületet az önkormányzat hatá-
rozatlan időre, bérbeadással kívánja 
hasznosítani.

A büféépület adottságai:
•  kiszolgálórész: 11,44 m2

•  raktár 6,53 m2

•  terasz 27,08 m2

•  WC személyzeti 1,26 m2

•  személyzeti mosdó 1,24 m2

•  öltöző 2,02 m2

•  elosztó helyiség 1,88 m2

•  női/akadálymentes WC 4,74 m2

•  férfi mosdó 4,09 m2

A büféépület az alábbi 
felszereltséggel rendelkezik:

•  mosdó, WC
•  2 db kerti asztal
•  8 db kerti szék
•  1 öltözőszekrény, tisztítószer-tároló
•  4 db rovarháló 86×38
•  műanyag hulladékgyűjtők
•  1 db hulladékgyűjtő, nemesacél, 

billenőfedéllel
•  3 db tekercses toalettpapír-tároló, 

ABS műanyag
•  3 db folyékony szappanadagoló
•  3 db papír kéztörlő-tároló, 500 db-os

Az üzemeltetéshez szükséges többi fel-
szereltséget a nyertes pályázónak kell 
saját költségén beszereznie és beépíte-
nie.

Fűtés módja: 
elektromos temperáló fűtés.

Az épületen napkollektor található, ami 
a melegvíz előállítását segíti.

Az épület használatbavételi engedély-
lyel rendelkezik, de az üzemeltetőnek a 
vendéglátási tevékenység megkezdése 
előtt biztosítania kell a kétmedencés 
hideg-meleg vízzel, csepegtetővel ellá-
tott mosogatási, ill. kézmosási, fertőtle-
nítési lehetőséget.

Az üzemeltetés során a nyertes pályá-
zónak biztosítania kell annak a lehető-
ségét, hogy a zöldváros projekt kereté-
ben kiépítésre került játszótéren 
tartózkodó kiskorú személyek a büfé-
épület mosdóhelyiséget térítésmente-
sen használhassák igény esetén.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos rezsi-
költség a nyertes pályázót mint leendő 
üzemeltetőt terheli. A rezsiköltség nem 
része a bérleti díjnak.

A PÁLYÁZATOK KÖTELEZŐ 
TARTALMI ELEMEI:
•  A pályázók bemutatkozása és ha 

van, akkor a vendéglátás során szer-
zett tapasztalataik bemutatása, le-
írása

•  annak bemutatása, hogy a pályázók 
hogyan képzelik el a 4. pont szerinti 
büféépület üzemeltetését (nyitvatar-
tás tervezett napjai és ideje, hány alkal-
mazottat terveznek a feladatba be-
vonni, árusítandó termékek köre, 
esetlegesen a működtetésre vonatko-
zó egyedi elképzelések leírása)

•  a büféépület bérletére, a bérleti díj 
havi mértékére vonatkozó megajánlás 
Ft. összegben azzal, hogy a rezsikölt-
ség nem része a bérleti díjnak.

AZ AJÁNLATOK 
BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Körmend Város Önkormányzata
Körmend, Szabadság tér 7.
emeleti titkárság

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA: Az ajánlattevők ajánlataikat 
zárt borítékban, 1 példányban aláírva, 
személyesen vagy meghatalmazott 
útján kötelesek benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásához ajánlattéte-
li adatlapot készített a kiíró, a pályázók 
ennek kitöltésével is beadhatják pályá-
zatukat.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintet-
tel az aláírt ajánlatok elektronikusan is 
eljuttathatóak a kiíróhoz a titkarsag@
kormend.hu címre megküldve.

Az ajánlattevő az ajánlatában közölt 
egyes adatoknak az elbírálása utáni 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja 
(üzleti titok.) Az ajánlatnak egyértel-
műen kell tartalmaznia azt, hogy a pá-
lyázó mely adatokat kér üzleti titokként 
kezelni.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK 
SZEMPONTJA: A pályázatok 
elbírálásánál a bérleti díj összegére tett 
megajánlás alapján dönt a kiíró.

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 
2020. JÚNIUS 30., 12 ÓRA
(a postai úton feladott pályázatok ese-
tében a pályázatnak ezen időpontig be 
kell érkeznie Körmend Város Önkor-
mányzatához, erre figyeljenek a pályá-
zók!)

A pályázatok nyilvános bontásának 
ideje és helye:
2020. június 30., 12 óra
Körmend Város Önkormányzata
Körmend, Szabadság tér 7., I. emelet, 
kisterem

AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
MINIMÁLIS IDŐTARTAM:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve 
van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidő lejár-
takor kezdődik. Az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt a bérleti szerződést a 
nyertes pályázónak meg kell kötnie.

PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK: –

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA:
a pályázat eredményét az elbírálást kö-
vetően haladéktalanul, de legkésőbb 7 
munkanapon belül írásban kell közölni 
valamennyi ajánlattevővel. A pályázati 
eljárás eredményeként csak azzal a pá-
lyázóval köthető szerződés, aki a pályá-
zatot megnyerte.

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
•  Az ingatlan igény szerint a kiíróval 

egyeztetett időpontban a helyszínen 
megtekinthető.

•  Körmend Város Önkormányzata fenn-
tartja magának azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást akár indokolás nélkül is 
eredménytelennek nyilváníthatja.

•  A pályázati eljárásban az vehet részt 
pályázóként, akinek nincsen az önkor-
mányzattal, annak költségvetési szer-
veivel, illetve más, az önkormányzat 
tulajdonosi részesedésével működő 
gazdasági társasággal szemben fenn-
álló, bármilyen jogügyletből kifolyó 
lejárt tartozása a pályázatának benyúj-
tásakor.

•  A pályázónak legkésőbb a bérleti szer-
ződés megkötéséig rendelkeznie kell 
saját személyében a büfé üzemelteté-
séhez szükséges feltételekkel.

Körmend, 2020. június 2.

Körmend Város Önkormányzata
Bebes István polgármester

1.) A pályázatot kiíró neve: Kör-
mend Város Önkormányzata
2.) A pályázatot kiíró székhelye: 
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
3.) A pályázat célja: A Körmend, 
körmendi 109/A/1 és 109/A/2 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítése. Az ingat-
lanok az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában állnak.
4.) A pályázat jellege: a pályázat 
nyílt. A pályázati eljárásban bárki 
részt vehet, aki megfelel a pályá-
zati eljárás feltételeinek.
5.) Az értékesítendő ingatlan-
nal, annak hasznosításával 
kapcsolatos elvárások a kiíró 
részéről:
Az ingatlanok a Körmend, Sza-
badság tér 8. szám alatti társas-
házban találhatóak.
Az ingatlanok adatai:
körmendi ingatlannyilvántartás-
ban felvett
•  109/A/1 hrsz-ú, 222 m2 nagyságú 

üzlethelyiség, tehermentes
•  109/A/2 hrsz-ú, 78 m2 nagyságú 

raktár, tehermentes.

Az ingatlanok előre egyeztetett 
időpontban megtekinthetőek.

Az egyes ingatlanokra önállóan –
ingatlanonként – nem lehet vételi 
ajánlatot tenni, a két ingatlan 
együtt értékesítendő, mert csak 
együttesen hasznosíthatóak üz-
lethelyiség céljára.
Az ingatlanok üzlethelyiség céljá-
ra szolgálnak, kialakításuk is en-
nek megfelelő.

6.) Az ingatlanok kikiáltási ára: 
Az önkormányzat nem határoz 
meg kikiáltási árat, amennyiben 
azonban kirívóan alacsony vétel-
áron tett megajánlások érkeznek 
az egyes ingatlanokra, abban az 
esetben az önkormányzat ered-
ménytelenné nyilváníthatja a pá-
lyázati eljárást. Az értékesítés áfa 
hatálya alá tartozik.

7.) A pályázat kötelező tartalmi 
elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  pályázó nevét, címét;
•  jogi személyiségű pályázó esetén 

a cégnevet, székhelyet, a hatá-
lyos cégkivonatot és aláírási cím-
példányt (egyszerű másolatban);

•  arról szóló nyilatkozatot, hogy a 
pályázó megismerte és elfogadja 
a pályázati kiírásban szereplő fel-
tételeket;

•  az egyes ingatlanok vételárára 
tett megajánlást (az ajánlatot 
hrsz-ként kell megtenni, hogy 
konkrétan beazonosítható le-
gyen, melyik ingatlanra vonatko-
zik a vételi ajánlat).

•  jogi személyiségű pályázó eseté-
ben a mellékelt nyilatkozatot, 
amely értelmében a pályázó át-
látható szervezetnek minősül,

•  a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy milyen célra kívánja az in-
gatlanokat hasznosítani, és mi-
lyen forrásból kívánja az ingatla-
nokat megvásárolni és 
üzlethelyiségként hasznosítani.

8.) A pályázatok benyújtásának 
helye: Körmend Város Önkor-
mányzata 9900 Körmend, Szabad-
ság tér 7., I. emelet, titkársági szoba.
A pályázatokat személyesen, vagy 
postai úton, vagy elektronikus 
úton (titkarsag@kormend.hu) le-
het benyújtani minden esetben 
úgy, hogy a pályázatnak legké-
sőbb az ajánlattételi határidő lejár-
táig be kell érkeznie a kiíróhoz.
9.) A pályázat benyújtásának 
(ajánlattételi) határideje: 2020. 
június 29., 12 óra.
10.) Az ajánlati kötöttség tarta-
ma: a pályázók ajánlati kötöttsége 
2020. augusztus 1. napjáig fennáll. 
A pályázati eljárást lezáró döntést 
követően a nyertes ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége 60 nappal 
meghosszabbodik.
11.) A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2020. augusztus 1. napja. 
Az elbírálás eredményéről a pályá-
zók írásban értesítést kapnak 7 na-
pon belül. A nyertes pályázó mint 

Vevő a vételárat az alábbiak szerint 
köteles megfizetni:
A Vevő a vételárat az adásvételi 
szerződés hatálybalépését követő 
60 napon belül köteles megfizetni 
az eladó Körmend Város Önkor-
mányzata részére. A vételár össze-
gétől függően a Magyar Államot 
elővásárlási jog illetheti meg.
12.) A pályázat elbírálásának 
szempontja: a pályázat elbírálása 
során a képviselő-testület kizáró-
lagosan a vételárárra tett ajánlato-
kat hasonlítja össze. A pályázat 
nyertese az, aki a két ingatlanra 
vonatkozóan összesen a legmaga-
sabb ajánlatot tette az önkor-
mányzat részére.
13.) Egyéb kikötések:
Az önkormányzatot megilleti a 
szerződéstől való elállás joga arra 
az esetre, ha a nyertes pályázó a 
vételárat a szerződésben megha-
tározottak szerint nem fizeti meg 
az önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázati eljárást – akár indoko-
lás nélkül is – eredménytelenné 
nyilváníthatja vagy pályázati felhí-
vását visszavonhatja. Ebben az 
esetben a pályázók semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthetnek 
követelést Körmend Város Önkor-
mányzatával szemben.
Csak olyan személy és gazdasági 
társaság vehet részt az eljárásban, 
akinek vagy amelynek Körmend 
Város Önkormányzatával, annak 
költségvetési szerveivel (Körmen-
di Közös Önkormányzati Hivatal, 
Körmendi Kulturális Központ, Mú-
zeum és Könyvtár, Körmend város 
Gondnoksága), valamint az önkor-
mányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági társasággal (Régió-
hő Kft.) szemben nincsen bármi-
lyen jogcímből eredő, lejárt tarto-
zása, ellenkező esetben a pályázó 
– pályázatának tartalmi vizsgálata 
nélkül – az eljárásból kizárásra ke-
rül.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a 2011. évi CXCVI. törvény ér-

telmében a kiíró csak e törvény 
szerint átláthatónak minősülő 
szervezettel köthet adásvételi és 
bármely más, hasznosításra irá-
nyuló szerződést. Gazdasági társa-
ság pályázó esetében ezért az át-
látható szervezetnek való 
megfelelésről nyilatkozni kell a 
pályázati kiíráshoz csatolt minta 
nyilatkozat alapján.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) 
bekezdése alapján a Magyar Álla-
mot elővásárlási jog illeti meg, 
ezért a vételár mértékétől függő-
en a megkötendő adásvételi szer-
ződés az MNV Zrt. mint a Magyar 
Állam nevében eljáró, az elővásár-
lási jog gyakorlására jogosult szer-
vezetnek az elővásárlási jog gya-
korlására vonatkozó nemleges 
nyilatkozatának kézhezvételével, 
vagy amennyiben nem nyilatkozik 
a jogosult, a nyilatkozat tételére 
megállapított törvényes határidő 
leteltével – lép hatályba.

A kiíró a pályázati eljáráson való 
részvételt nem köti biztosíték adá-
sához.

A pályázati eljárásra vonatkozóan 
további információ a 94/592-928-
as telefonszámon vagy a titkar-
sag@kormend.hu címen szerezhe-
tő.
Az ingatlan személyesen megte-
kinthető a helyszínen előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 
példányban kell benyújtani.
14.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét 
képezik az alábbiak:
•  az ingatlan tulajdoni lap másolata,
•  az ingatlanokra vonatkozó helyi 

építési szabályzat előírásai.

Körmend 2020. június 2.

Körmend Város Önkormányzata
Bebes István polgármester

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S

Körmend Város Önkormányzata 
a következő pályázati felhívást teszi közzé:

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
A Körmend, 109/A/1 és 109/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

B Ü F É  B É R B E A D Á S
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A címben jelzett idézetrész 
Illyés Gyuláné dr. Kozmutza 
Flórától származik és fontos 
mottót jelent az írás témá-
jával kapcsolatban, de erről 
kicsit később. A cikk a peda-
gógiai szakszolgálati mun-
kával foglalkozik általában és 
körmendi kitekintésben is.

Az apropót az adja, hogy június 
másodikától újra elindult a Vas Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat Kör-
mendi Tagintézményében is hosszú 
szünetet követően, az online tevé-
kenység után a személyes találkozá-
sokat is lehetővé tevő munka, ta-
nácsadás, szakértés. De először 
arról szólunk röviden, hogy mit is 
jelent tulajdonképpen a pedagógiai 
szakszolgálati tevékenység. A tíz-
perciskola.blog.hu oldal is vállalko-
zott arra, hogy dióhéjban összefog-
lalja a szerteágazó munka lényegét. 
Ebből megtudható, hogy a pedagógi-
ai szakszolgálat köznevelési felada-
tot ellátó intézmény. A szülő és a pe-
dagógus nevelő munkáját, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények fel-
adatainak ellátását a pedagógiai 
szakszolgálat segíti szakfeladatok 
ellátásában. Ilyen a nevelési tanács-
adás, a gyógypedagógiai tanács-
adás, a korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás. Ide tartozik a szakértői 
bizottsági tevékenység, a logopédiai 
ellátás, a konduktív pedagógiai ellá-
tás, a gyógytestnevelés, az iskola- és 
óvodapszichológiai ellátás is. Ebből 
is látszik, hogy nagyon sokrétű tevé-
kenységet lát el a pedagógiai szak-
szolgálat. De miben is segíthetnek 
ezek a szakszolgálatok?

Minden szülő számára gyermeke 
fejlődése a legfontosabb. Ám a szü-
letést követően, ha egy gyermek fej-
lődésében rendellenességek jelent-
keznek, a szülő mindent megtesz, 
hogy a gyermeke számára a megfe-
lelő fejlődést biztosítsa. Ebben is 
bátran kereshetők a szakszolgála-
tok. Jelenleg a köznevelés kiemelt 
feladata az iskolát megelőző kora 
gyermekkori fejlesztés, a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő gyermekek, tanu-
lók speciális igényeinek figyelembe 
vétele. Többek között ezeket a fel-
adatokat segítenek ellátni a peda-
gógiai szakszolgálatok. 2013 szep-
temberétől két fontos változás 

történt a szakszolgálati rendszer-
ben. Az első, hogy egy pedagógiai 
szakszolgálati intézményben egye-
sültek az eddig különböző fenntar-
tatásban és működtetési formában 
funkcionáló szakértői bizottságok, 
nevelési tanácsadók, beszédjavító 
intézetek és egyéb szakszolgálati 
feladatot ellátó intézmények. Emel-
lett két új elemmel bővült a pedagó-
giai szakszolgálatok feladatköre: 
minden megyében elindult az isko-
la- és óvodapszichológiai ellátás, 
valamint a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozása. Az 
új szervezetben járásonként és tan-
kerületenként alakítottak ki tagin-
tézményeket. Így a megyék egész 
területén azonos minőségben hoz-
záférhetőek a szakszolgálati ellátá-
sok. A feladatok sokszínűségéből is 

látszik, hogy a szakszolgálat nem-
csak a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekekkel foglalkozik, hanem 
minden olyan gyermekkel, akinek 
bármilyen fejleszthető, korrigálha-
tó problémája van. A hiányosságok 
és zavarok felismerésében, beazo-
nosításában is segíthetnek a peda-
gógiai szakszolgálatok szakembe-
rei. A részképességzavarok jelentős 
része például csak az iskolában de-
rül ki a folyamatos kudarcok hatá-
sára. Ha nehezebben megy a mate-
matika vagy a nyelvtanulás, esetleg 
gond van a helyesírással, a gyöke-
rek sokkal korábbra nyúlhatnak 
vissza. A magatartási és tanulási 
zavarok egy része ugyanis már 
óvodás korban megfigyelhető. A ren-
dezetlen, bizonytalan járás, moz-
gáskoordinációs zavarok, a figyel-

metlenség, a rossz ceruzafogás, az 
artikulációs problémák, a kusza 
rajzok mind valamilyen hiányos-
ságra utalhatnak. A pedagógiai 
szakszolgálatok végzik számos 
más mellett az iskolaérettségi vizs-
gálatokat is azzal a céllal, hogy el-
kerüljék, csökkentsék az iskolai 
kudarcokat, növeljék a gyermekek 
önbizalmát, kompenzálják hátrá-
nyaikat. Minél korábban kezdik el a 
fejlesztő tevékenységet, annál sike-
resebben alapozhatják meg a sike-
res iskolakezdést. Ennek érdekében 
a nagycsoportos óvodásokat logo-
pédusok, valamint a nevelési ta-
nácsadás szakemberei (gyógype-
dagógusok, pszichológusok) szűrik. 
A játékos feladatok során a kognitív 
területek (figyelem, memória, emlé-
kezet, gondolkodás) mellett a moz-
gás fejlettségét nézik, ugyanis ez 
adja mindennek az alapját. Ha egy 
gyermek esetében fejlesztés szük-
séges, a szakszolgálat értesíti a 
szülőt, és megkezdődhet a célzott, 
egy területre irányuló vagy a komp-
lex, azaz átfogó foglalkozás. Általá-
nosságban ennyit mindenképpen 
fontos tudni a pedagógiai szakszol-
gálatok munkájáról. Bíró Zoltán 
intézményvezetőt a Vas Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Körmendi 
Tagintézményének munkájáról kér-
deztük.

„Intézményünk 2013 októberében 
jött létre a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Nevelési Tanácsadójából, 
valamint a Körmendi Pedagógiai 
Szakszolgálatból. A cél, hogy a Kör-
mendi Járás területén élőkhöz a le-
hető legközelebb és legkönnyebben 
elérhető módon hozzuk szolgáltatá-
sainkat” – mondta elöljáróban az 
igazgató.

Hozzátette: jelenleg ellátott fel-
adataik a gyógypedagógiai tanács-
adás, a korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás, a járási szakértői bizott-
sági tevékenység, a nevelési tanács-
adás, a logopédiai ellátás, a gyógy-
testnevelés. Egyéb szolgáltatásaik 
között sorolta a személyiségfejlesz-
tést egyénileg vagy csoportosan, az 
önismereti csoportok, a családterá-
piás konzultáció, a tiniügyelet mű-
ködtetését. Utóbbi a kamaszok ön-
kéntes bejelentkezésén alapul. 
Egyéb szolgáltatások közt szerepel 
még az ép értelmű, de érzelmi, ma-
gatartási vagy tanulási problémák-
kal küzdő gyermekek, fiatalok segí-
tése, valamint a pedagógus- és 
szülőkonzultáció.

Mint azt is megtudtuk: a szolgálta-
tást a Körmendi Járás illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes 
lakóhellyel rendelkező gyermekek, 
családok vehetik igénybe. Ez mint-
egy 46 települést érintő hatókör. For-
dulhatnak hozzájuk a Körmendi Já-
rás területén lévő, önkormányzati 
fenntartású nevelési intézmények, a 
velük tanulói jogviszonyban lévő 
gyermekek és családjaik, valamint 
az intézmények pedagógusai. 
Ugyancsak fogadják a járás terüle-
tén nem állami fenntartású nevelé-
si-oktatási intézmények, a velük ta-

nulói jogviszonyban lévő gyermekek 
és családjaik, valamint az intéz-
mény pedagógusainak megkeresé-
sét is.

„Indokolt esetben más járásból is 
fogadunk gyermekeket – együttmű-
ködve az illetékes pedagógiai szak-
szolgálattal” – jegyezte meg Bíró 
Zoltán. Sorolta: alapszolgáltatásaik 
a 0–18 éves kor közötti gyermekek, 
fiatalok problémáinak megoldása 
érdekében vehetők igénybe. Az ellá-
tást igénybe veheti más életkorú sze-
mély is, aki a területi illetékességi 
körbe tartozik, így szülők, pedagó-
gusok. Akik betöltötték 18. életévü-
ket, abban az esetben vehetik igény-
be a szolgáltatásokat, ha a 
közoktatás keretén belül nappali ta-
gozatra járnak. „Intézményünk 
szolgáltatásainak igénybevételéhez 
minden esetben a szülők, ennek hiá-
nyában törvényes képviselő hoz-
zájárulása szükséges” – mondta a 
tag intézmény-vezető. Azt is hangsú-
lyozta: az iskolaérettségi vizsgála-
tok egyes eseteiben a törvény erejé-
nél fogva nem szükséges a szülő 
beleegyező nyilatkozata. Abban az 
esetben, ha gyámhatósági határozat 
hívja fel a szülőt az együttműködés-
re, nem szükséges a szülői hozzá-
járulás. „Önkéntes bejelentkezés 
alapján is fogadunk egyéni, magán-
jellegű, családi problémákkal küzdő 
fiatalokat, kamaszokat” – emelte ki 
a szakember.
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Cikkünk következő 
számunkban folytatódik!

Június másodikától újra fogadja a gyerekeket a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye

„A segítségnyújtás is lehet szenvedély” – bepillantottunk a Hunyadi utcában lévő intézmény életébe
Közleményben tájékoztatta a közvéleményt a piros-fe-
kete klub arról, hogy az elmúlt két szezonban Körmen-
den tevékenykedő Matthias Zollner kilép a szerződé-
séből, egyúttal jelezték azt is, dolgoznak azon, hogy 
megtalálják a német szakember utódját.

Mint írták: a kiváló szakember-
rel további egy szezonra szóló 
szerződésük volt, de a klub hosz-
szabb távon tervezett vele, ezért a 
következő három idényre érvé-
nyes megállapodásról folytattak 
vele tárgyalásokat, hogy az előző 
szezonban megkezdett fiatalítási, 
utánpótlás-nevelési koncepciót 
folytatva építse a jövő csapatát. 
Matthias Zollner végül úgy dön-
tött, hogy él a szerződésében fog-
lalt kivásárlási lehetőséggel és 
máshol folytatja munkáját.

A német tréner végül ezekkel a 
szavakkal búcsúzott el a Rába- 
partiaktól: „mindenekelőtt sze-
retnék köszönetet mondani Kör-
mend városának és a kiváló 
szurkolóknak az elmúlt másfél 
évben eltöltött közös időért, amit 
nagyon élveztem. Amikor a vá-
rosról beszélek, külön szeretném 
megköszönni a támogatást Kör-
mend polgármesterének, akinek 
a munkája óriási támogatást je-
lent a körmendi kosárlabdázás 
számára. Enélkül nem érhette 
volna el a klub az elmúlt évek si-
kereit, eredményeit.

Köszönettel tartozom a játéko-
soknak, akikkel nagy öröm volt 
együtt dolgozni, és ugyanígy igaz 
ez a stábra, a klub munkatársaira, 
akiket nem szeretnék egyenként 
felsorolni, mert nem szeretnék vé-
letlenül senkit sem kihagyni. De 
megemlíteném az edzői stáb tag-
jait és a masszőrünket, Rácz Re-
nátát, aki szintén legalább olyan 
keményen dolgozott, mint a csa-
pat. És persze mindenki másnak 
is nagyon köszönöm a közös mun-
kát. Azt hiszem, hogy sikeres más-
fél, de mondhatjuk, hogy két sze-
zon áll mögöttünk, hiszen 
megnyertük az Alpok Adria Ku-
pát, másodikak lettünk a bajnok-
ságban úgy, hogy az elődöntőben 
Mario Delas nagyon szerencsét-
len és súlyos sérülést szenvedett. 
Aztán a következő idényben meg-
mutattuk, hogy nagyon erős csa-
patot sikerült építeni. Azt gondo-
lom, hogy minimum az előző 
eredményt biztosan hozni tudtuk 
volna. Ugyanakkor az a vélemé-

nyem, hogy a koronavírus okozta 
járvány a körmendi kosárlabdá-
zás elmúlt éveinek talán egyik leg-
nagyobb lehetőségét vette el arra, 
hogy a csapat újabb bajnoki címet 
szerezzen. Ehhez megvolt a meg-
felelő csapatunk és a szükséges 
hangulat az öltözőben és a csar-
nokban egyaránt. Szóval nagyon 
balszerencsésnek érzem, hogy így 
szakadt félbe a szezon. Ahogy 
mondtam, nagyon élveztem a Kör-
menden töltött időt, az ott végzett 
munkát. Nagyon jól éreztem ma-
gam azon a tájon, Magyarország 
nyugati szélén. Igazán jó volt ott 
élni és keresem a lehetőséget arra, 
hogy majd visszatérjek megláto-
gatni a várost, a mérkőzéseket. És 
ki tudja: talán a jövőben visszaté-
rek, hogy újra együtt dolgozzunk 
a körmendi kosárlabdáért. Szá-
momra most csak az van hátra, 
hogy mindenkinek, a játékosok-
nak, a klub munkatársainak és a 
szurkolóknak minden jót, sok sze-
rencsét kívánjak a következő sze-
zonra! Remélem, hogy folytatódik 
mindaz, amit elkezdtünk és felépí-
tettünk. Számomra mindig büsz-
keség és egyben cél is az, hogy ha 
elmegyek egy klubtól, akkor az 
legyen jó pozícióban és folytathas-
sa a munkát. Az edzői stáb és a 
vezetők tovább építhetik a csapa-
tot azokkal a fiatalokkal, akik az 
alapját jelenthetik a sikeres jövő-
nek. Ezért is érzem azt, hogy a 
klub jó helyzetben van. Mindent 
köszönök Körmend!” n MP
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Távozott Matthias Zollner
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A válogatott játékos a harmadik szezonját kezdi 2020/21-ben az Egis Körmendnél

Tóth Norbert úgy látja, csapata minden kihívással megbirkózhat
Tóth Norbert a közelmúltban írta alá szerződését az Egis 
Körmend csapatával. A válogatott játékos lesz a piros-feke-
ték egyik rangidőse a következő idényben.

Tóth Norbert harmadik kalandjá-
ra készül az Egis Körmend kosár-
csapatával. Az első kaland két sze-
zonig tartott, megkoronázva egy 
kupagyőzelemmel, a második mind-
össze néhány hetet jelentett az idei 
bajnokság berekesztése miatt. Most 
jön a harmadik, a 2020/21-es idény.

Amikor a koronavírus-járvány 
miatt befejeződött a szezon, Buda-
pestre mentem, mert a feleségem ott 
dolgozik. Azóta is ott vagyunk, sze-
rencsére közel van a Normafa, 
amely sportolásra kiválóan alkal-
mas hely. Tudok futni, biciklizni és 
Pepperoni kutyámmal is mozogha-
tok mindennap. Egyéni edzéseket 
csinálok, így formában tartom ma-
gam. Most rövid időre lejöttem Kör-
mendre ügyeket intézni. Találko-
zom Ferencz Csaba barátommal is, 
ez kihagyhatatlan. Fiatal korunktól 
kezdve sokszor játszottunk egymás 
ellen, de egymással is.

Norbi és Fepu barátsága jó pár év-
vel ezelőtt a válogatottban kezdődött, 
amelyből 2018-ban ugyanazon a na-
pon vonultak vissza. Aztán Ivkovics 
Sztojan szövetségi kapitány hívásá-
ra újra magukra öltötték a címeres 
mezt. Norbi azt mondja, amíg kell, 
amíg szükség van rájuk, mennek a 
nemzeti csapatba. Fepu egyébként 
annyira jó barát, hogy februárban 
Norbi esküvőjén ő volt a tanú. Emel-
lett hagyományosan együtt vízitú-
ráznak a Rábán és, ahogy a váloga-
tott center mondja, most már többet 
vannak a kenuban, mint a vízben, 
pedig eleinte ez éppen fordítva volt.

Egyelőre nem tudok jósolni, hogy 
mi lesz a válogatottnál és azt sem le-
het előre megmondani, hogy a bajno-
ki szezon vagy a nemzetközi soroza-
tok mikor indulnak el. Az viszont 
már jól látható, hogy előfordulhat 
egyfajta szakadás a bajnokságban, 
látva az eddigi játékosmozgásokat 

szerintem lesz néhány kiemelkedő 
csapat. Természetesen a Körmend is 
köztük lesz, mert a szakmai stáb, a 
klubvezetés és a város is garancia 
arra, hogy folytatódik a minőségi 
munka. Sok tehetséges fiatal van a 
csapatnál, akik komolyan veszik a 
munkát. Fepuval mi vagyunk a ran-
gidősek, a fiatalok néha cukkolnak 
bennünket, faternak szólítanak. De 
mi ezt nem vesszük zokon.

A játékos azt is elmondta, hogy ha 
normál időben – október elején – in-
dul a bajnokság, akkor augusztus 
közepén kezdik a felkészülést. Ha 
csúszik, akkor az alapozás is ehhez 
igazodik.

Amikor februárban visszatértem 
Körmendre, azért volt bennem egy 
kis félsz, talán izgultam is. Szeren-
csére jól fogadtak, és én is úgy érez-
tem, hogy hazajöttem. Sok barátom 
van itt, akikkel folyamatosan tartot-
tam a kapcsolatot az elmúlt években. 
Persze azt is tudom, ha saját játékos-
ról van szó, akkor minden jobban el-
nézhető, de ha az ember ellenfélként 
képviseli ugyanazt a játékstílust, 
akkor nehezen megbocsátható.

Norbi, bár budapesti, komoly Vas 
megyei kötődése van. Felesége 
nagyszülei Nádasdon, illetve Csá-
kánydoroszlóban élnek, az ő nagy-
szülei pedig egy jó ideig Szombathe-
lyen laktak. Körmend pedig a 
kosaras életének egyik fontos állo-
mása a 2016-os kupagyőzelemmel, 
amely véleménye szerint mindenki 
számára felejthetetlen élmény ma-
rad.

Az biztos, hogy rajtunk, öregeken 
nem fog múlni a Körmend sikere, és 
úgy látom, a fiatalokon sem, mert 
nagyon elkötelezetten dolgoznak. 
Hogy az edző hány percet szavaz 
meg nekem, még a jövő zenéje, min-
denesetre igyekszem minél többet 
kiérdemelni. Fepu szerint én va-
gyok az öreg harcos, így hív engem, 
holott ő idősebb nálam egy évvel. 
A korom ellenére jó fizikális álla-
potban vagyok, szerencsére egész 
pályafutásom alatt elkerültek a sé-
rülések is. Egy biztos, a következő 
szezonban, legyen akármilyen 
nagy is a kihívás, mi megbirkózunk 
vele.
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