2019. április 5. • XVII. évfolyam 7. szám

Városi lap

Körmendi Híradó
Fejlődik az ipari park Körmenden
Mintegy 316 millió forintot fordíthat a város a beruházásra
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Körmenden is
megdobbant
a jótékony segítők
szíve
Lovagi Milán Körmenden fotózott.
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Fontos döntés előtt
a szülők
Maradjon vagy menjen? Mikor
érdemes elkezdeni az iskolát?
n 5. OLDAL

Megkezdődtek
a tavaszi munkák
Fametszés, ágyás-előkészítés,
ültetés, fűnyírás és kaszálás a fő
feladat a városgondnokságnál.
n 6. OLDAL

Évek óta
az élmezőnyben
a körmendiek
A körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium csapata az elmúlt
esztendő után újra magabiztosan nyerte meg a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőjét.
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CÍMLAPUNKON:
Virágba borult a természet Körmenden is

Körmenden a Kauz réten új építésű társasházi
lakások épülnek kulcsrakészen.
Lakások méretei: 40-64 m2-ig
Foglalja le új otthonát, rugalmas és kedvező fizetési feltételekkel!
A lakások 50%-a már elkelt, használja ki Ön is
a december végéig érvényes 5% ÁFA lehetőségét!
A lakások bérbeadásra is kiválóan alkalmasak, értékálló, jó hozamú befektetési lehetőséget biztosítanak.
Lakások leköthetők: 30/270-7517 • www.bastyalakopark.hu
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Zajlik a bírósági
ülnökök választása
Nem hivatásos bírákat kell
megválasztania a helyi önkormányzatnak, törvényi előírás
szerint. Az ülnökökre azért
van szükség, mert bizonyos
ügyekben szükséges a részvételük az ítélkezésben. Körmenden a helyi Járásbíróságra kell meg választani őket,
akiket többek között a bíróság
illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
egyesületek, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, valamint a
munkavállalók és munkaadók
érdekképviseleti szervei jelölnek. A jelöléseket tartalmazó
nyomtatványokat április 10éig várják a polgármesteri hivatalban.

Újra megnyílt
a Vadászlak
Az épület tavalyelőtt újonnan létrehozott kiállításai április 30-ig keddtől szombatig
10 és 16 óra között, május 1-jétől október 31-ig pedig keddtől
vasárnapig 10 és 18 óra között
látogathatók. Az épület otthont ad többek között a Molnár Lajos Madárgyűjteménynek és a Szinetár Miklós hagyatékát bemutató tárlatnak.

Díjazták a
körmendi fotóst
Kilencedik alkalommal nyílt
sajtófotó-kiállítás nemrég
Szombathelyen az AGORA –
Művelődési és Sportház első
emeletén. A beküldött fotókból
négy kategóriában győzteseket is kiválasztott a szakmai
zsűri. Szendi Péter körmendi
fotóriporter Hír, Közélet kategóriában kapott elismerést:
Vásározók – Vásározni jó! című
képéért, valamint hozzá került
az Angyal László-emlékdíj.
n M.P.
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Az önkormányzat fejleszti az ipari parkot
Mint már korábban beszámoltunk róla, Körmend
Város Önkormányzata közel
317 millió forintnyi kormányzati támogatást nyert
el az ipari park fejlesztésére
a Területi Operatív Program
keretein belül. Bebes István
polgármester március 27-én
sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy megkezdődtek
a munkálatok az érintett
területen.
A 2004-ben kialakított ipari parkban jelen pillanatban közel 20 cég
működik, az ő munkájukat is segíti
és a fejlődésüket is szolgálja a most
megvalósuló fejlesztés, amelynek
keretében új út épül, valamint megoldódik a területen a csapadékvíz
biztonságos elvezetése is. A beruházás előreláthatólag ez év novemberéig valósul meg. A polgármester
a tájékoztatón elmondta, hogy az
önkormányzat folyamatosan igyekszik partneri viszonyt ápolni a városban működő vállalkozásokkal,
és a lehetőségeihez mérten támogatni a tervezett fejlesztéseket,
munkahelyteremtő beruházásokat.
„Jelen pillanatban is komoly fejlesztések zajlanak az Egis Gyógy-

szergyár körmendi gyáregységében. A több milliárd forintos beruházásnak köszönhetően több mint száz
új munkahely fog létrejönni a városban. A 2018-ban bejelentett technológiai és munkahelyteremtő fejlesztéseik is azt bizonyítják, hogy a körmendi emberekre érdemes és lehet is
támaszkodni” – emelte ki. A városvezető hozzátette, hogy folyamatosan
javítják a város infrastrukturális
hálózatát, hogy segíteni tudják a
helyben működő vállalkozásokat és
hogy még vonzóbbá tegyék a letelepülni vágyó cégek számára a települést. Példaként említette az újonnan
megépült kerékpárutat, amely a város központi részét köti össze az ipari területekkel, és több mint ezer ember napi munkába járását könnyíti
meg. Az infrastrukturális fejlesztések mellett pedig megkezdődött az
M8-as gyorsforgalmi út építése is,
ami komoly gazdasági lökést jelenthet Körmendnek és az egész térségnek. Újságírói kérdésre a városvezető elmondta, hogy jelen pillanatban
is vannak olyan érdeklődő cégek,

amelyek szívesen letelepülnének a
városban, új munkahelyeket létrehozva, konkrétumokról azonban
egyelőre korai lenne beszámolni.
„Bízom benne, hogy az M8-as
megépülése felgyorsítja majd ezeket a folyamatokat, és az elkövetkezendő időszakban új cégek fognak
megjelenni a városban, akik versenyképest fizetés fognak tudni biztosítani az itt élőknek, segítve ezzel
a munkaerőhiány okozta problémák megoldását.” Bebes István szerint Körmend is hasonló cipőben jár,
mint a nyugati régió más városai,
nevezetesen, hogy az osztrák határ
közelsége miatt sokan vállalnak
munkát a szomszédos Ausztriában.
Ez ellen pedig a képzések és a munkaerő-utánpótlás átgondolásával,
valamint átstrukturálásával tud
küzdeni a város. A cégeknek pedig
fel kell ismerniük, hogy a versenyképes fizetések biztosítása nemcsak a munkavállalók, hanem az ő
érdekeiket is szolgálja.
n PM
FOTÓ: J. T.

Magas rangú elismerést kaptak a tűzoltók
Nemzeti ünnepünk, március 15-e
alkalmából ünnepséget tartott a
Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az ünnepi állománygyűlésen elismeréseket adtak át. Így többek között Áder Já
nos, Magyarország köztársasági
elnöke magas színvonalú szolgálati
tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Németh Péter
nek, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának. Dr. Pintér Sándor,
Mag yarország belüg yminisztere

pedig kiemelkedő helytállása, bátor
magatartása elismeréséül Bátorságért Érdemjelet Tóth Tamásnak, a

Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi
Őrs beosztott tűzoltójának.
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A Batthyány-projekt a térség második legnagyobb beruházása

Jóváhagyott kastélytervek, bővülő helyi menetrend
A körmendi önkormányzat képviselő-testülete a közelmúltban ülésezett, ahol fontos kérdésekről kellett döntést
hoznia a város vezetésének. Szó esett többek között a
Batthyány-kastély felújításáról, a helyi autóbusz-közlekedés bővítéséről és a Körmendi Kulturális Központ szakmai
beszámolójáról is.
A szokásos polgármesteri beszámolóval kezdődött az ülés, ahol Be
bes István értékelte az elmúlt egy
hónap történéseit és eseményeit. Ezt
követően a szociális térítési díjak
módosítását tárgyalta meg a grémium. A rendeletileg meghatározott
felülvizsgálat során 1,5 és 2 százalék közötti emelést javasoltak és fogadtak el a képviselők, amely azonban az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkezők kategóriájában egyáltalán nem jelent emelést, és a jobb
anyagi helyzetben lévőknél is mindössze 10–20 forintnyi árnövekedést
fog jelenteni. A városvezető a napirendhez szólva elmondta, hogy a jelenlegi térítési díjak kifejezetten
alacsony mértékűnek számítanak a
térség más településeihez képest.
Kiemelt témaként szerepelt a testületi ülésen a kastélyberuházáshoz
kapcsolódó döntések meghozatala.
Mint ismert, Körmend Város Önkormányzata jelentős kormányzati forrásokat nyert el a Batthyány-kastély
főépületének felújítására. Mivel
azonban a beruházás konzorciumban valósul meg, ezért a megállapodások szerint a tervezési feladatokat, valamint a kiállítási tervek elkészítését a Nemzeti Örökségvédel-

n M. P.

mi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinálta. Ezeket a terveket azonban a
körmendi testületnek is meg kellett
tárgyalnia és jóvá kellett hagynia.
Bebes István mint az előterjesztés
benyújtója elmondta, hogy hosszas
tárgyalásokat követően sikerült
megegyezni azokban a kérdésekben, amelyekben kisebb nézetkülönbségek húzódtak az önkormányzat, valamint a NÖF Zrt. között.
„Többhetes tárgyalásokat követően sikerült megállapodnunk a tervezési feladatokat végző NÖF Zrt.-vel
arról, hogy a kéréseink helyet kapjanak a kastély megújításának tervezése során. Ennek köszönhetően a
körmendieknek oly fontos helytörténeti gyűjtemény is helyet kap majd a
felújított épületben. Szeretném jelezni, hogy a városban élő emberek elsöprő többsége már évekkel ezelőtt
világosan és egyértelműen a kastély
főépületének megújítása mellé állt,
így annak társadalmi támogatottsága megkérdőjelezhetetlen. Ez a munka azonban még csak most kezdődik, hosszú és nehéz út előtt állunk,
de végre hozzáláthatunk a főépület
megújításához. Soha ilyen közel nem
álltunk még a céljaink eléréséhez” –
mondta el a polgármester.

A városvezető azt is hozzátette,
hogy a mostani döntéssel az előkészítési feladatok gyakorlatilag lezárultak, és megindulhatnak a közbeszerzések. A Batthyány-kastély főépületének felújítását egyébként a megye
második legjelentősebb fejlesztéseként tartják számon az új Haladás-
stadiont követően. Az előterjesztést,
ezzel együtt pedig a felújítási terveket
a képviselő-testület jelentős többséggel fogadta el. A kastély ügye mellett
kiemelt pontként tárgyalták a képviselők a helyi autóbusz-menetrend kibővítését, amely elsősorban a horvátnádaljai és alsóberkifalui lakosokat
érinti. Mivel az elmúlt időszakban a
Pinka-híd súlykorlátozása miatt változások történtek a helyközi autóbuszok közlekedésében, ezért szükségessé vált a helyi menetrend kibővítése egy további járattal, az érintett városrészek érintésével. „Lakossági kérés volt, hogy próbáljunk megoldást
találni a buszközlekedés további, zavartalan működésére, hiszen a súlykorlátozás miatt kieső fel- és leszállóhelyek elsősorban az idősebb lakosokat érintették negatívan. Az újabb
délelőtti járat beiktatásával sikeresen

kiküszöbölhetjük ezt a problémát. Az
ehhez szükséges forrásokat a város
biztosítani fogja” – mondta el a napirendhez szólva Bebes István.
A változások 2019. április 1-jétől
léptek életbe. Az új járat pedig hétköznaponként, délelőtt 11 órakor fog
indulni a körmendi autóbusz-állomásról, és a Rákóczi utca érintésével
fog továbbhaladni Felsőberkifalu és
Horvátnádalja irányába. A márciusi
ülésen tárgyalta a testület a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár 2018-as évre vonatkozó
szakmai beszámolóját is, amelyet H.
Vörös Márta igazgató ismertetett a
képviselőkkel. A beszámolóból kiderült, hogy a tavalyi évben összesen
1280 különböző jellegű rendezvény
zajlott le az intézmény szervezésében vagy közreműködésével, amelyeken közel 250 ezer látogató és érdeklődő vett részt. Bebes István polgármester a szakmai beszámoló elfogadása előtt megköszönte a központ
valamennyi munkatársának azt a fáradhatatlan munkát, amelyet évről
évre végeznek a város kulturális élen PM
téért. 
FOTÓ: J. T.
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Utánajártunk, miért kapott akkora médiavisszhangot
a körmendi március 15-ei ünnepség
„Hiába van tanítási szünet pénteken, Körmenden kötelezően kirendelték az iskolásokat, hog y
meghallgassák a fideszes polgármestert, majd visszavonták a dolgot” – ezzel a címmel jelent meg
március 14-én kora este egy cikk
az egyik hazai internetes hírportálon. Az írás szerint az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskola, Somogyi
Béla Tagiskola diákjainak kötelezően részt kellett venni a városi
rendezvényen Bebes István polgármester kérésére. Fazekasné Mittli
Piroska intézményvezető azonban
lapunknak cáfolta ezt és elmondta,
mi történt valójában.
Először is hangsúlyozta, hogy az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát a pedagógiai programukban is
lefektetett alapelveik mentén szervezik. Ilyen alapelv többek között a
lakóhellyel való szerves, folyamatos együttműködés is. Ennek érdekében fontosnak tartják, hogy az
iskola – hagyományaikhoz híven –
képviseltesse magát a különféle
városi rendezvényeken. „Nevelő-

oktató munkánk céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk bennük a haza,
a szülőföld iránti szeretetet. Fontosnak tartjuk a nemzeti kultúránk
ápolását a nemzeti múlt megismertetésével, közvetítjük emlékeinek,
hagyományainak, jelképeinek tiszteletét, ápolását, megbecsülését” –
emelte ki.
A fent említett alapelvek és célok
mentén képviselik az iskolát különböző rendezvényeken, ünnepségeken, különösen nemzeti ünnepek
alkalmával. Kitért rá: a részvétel
az olyan ünnepségeken, rendezvényeken, amelyet nem az iskola
szervez, nem kötelező tanulóiknak.
„Iskolánkat sem a tankerület, sem
Körmend városa nem kérte arra,
hogy vegyünk részt az iskolai szer-

vezésen kívüli rendezvényeken,
ünnepi megemlékezéseken. Intézmény vezetőként sajnálattal tapasztaltam, hogy tagiskolánk egy
pedagógusa meggondolatlan, sem
velem, sem a tagintézmény vezetőjével nem egyeztetett tartalmú üzenetet küldött a felügyelete alatt
álló osztály tanulói szüleinek.
Amint tudomást szereztünk az
üzenetről, haladéktalanul intézkedtünk, korrigáltuk az üzenetet,
egyértelművé tettük a szülők és a
tanulók számára, hog y tanítási
időn kívül, városi ünnepségen a
megjelenés nem kötelező.” Intézményvezetőként azt is megjegyezte, hogy minden szülő, így a panas�szal érkező szülő is bármikor felkeresheti.
Megkerestük Bebes István polgármestert is, aki az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy Körmenden soha nem volt és a jövőben sem
lesz példa arra, hogy a város vezetése bármilyen intézményt kötelezne a városi ünnepségeken való
részvételre. „Körmenden szeren-

csére minden városi rendezvény
nag yszámú érdeklődő közönség
előtt zajlik. Ezekre az eseményekre a városlakók saját elhatározásból látogatnak ki, azért, mert fontosnak érzik, hogy közösen, együtt
megemlékezzünk a mag yarság
múltjáról, történelmünk jeles eseményeiről és alakítóiról, nem
azért, mert bárki is kötelezné erre
őket. Sajnálom, hogy bizonyos ellenzéki csoportosulások és médiumok még a március 15-ei ünnepségünkből is megpróbáltak egy politikai balhét kreálni. Ha kell, városokat próbálnak meg lejáratni
vag y éppen iskolákat, jóhiszemű
tanárokat befeketíteni” – emelte ki
Bebes István.
A városvezető elmondta még,
hogy mivel az internetes hírportál
cikkének hazug állításai alkalmasak arra, hogy mind a várost, mind
az oktatási intézményt, mind pedig
a város vezetését rossz színben
tüntessék fel, ezért megindította a
szükséges jogi lépéseket.
n PM

Körmenden is megdobbant a jótékony segítők szíve
Év elején indított el egy jótékony
kezdeményezést Lovagi Milán
szombathelyi fotós, aki bár Körmendhez nem feltétlenül köthető, az akció,
amihez már több ezren csatlakoztak,
annál inkább. Ráadásul egy sokunk
által ismert körmendi lány, Varga Virág emlékének is adózik vele.
Az 1000 szív a Démétér házért
felhívás februárban kezdődött, Lo-

vagi Milán azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy elkészít 1000 darab fekete-fehér portrét. Azok pedig, akik
fényképezőgépe elé ülnek, cserébe
tetszőleges összeggel a leukémiás
gyermekeket támogatják. Körmenden a Katolikus Plébánia Közösségi Házában várták a jótékony segítőket nemrég, számuk itt is 100 fölött volt.

Kedvezményezettnek a budapesti
Démétér házat választotta ki a fotós,
ahol nap mint nap azért dolgoznak,
hogy a beteg gyerekek mindennapjait szebbé tegyék, családjukkal együtt
gyógyulhassanak. Az már biztos,
hogy az intézmény fejlődéséhez és
működéséhez hatmillió forinttal hozzájárulhat. Ennyi pénz gyűlt össze
ugyanis eddig, de még mindig nincs

vége. Sokkal nagyobb lett az összefogás, mint amire a felhívás közzétételekor számítottak. Az akció kinőtte
magát, jelenleg már 3000 fölött van
az elkészült portrék száma. A végén
készül belőlük egy hatalmas montázs is, amin rajta lesz az összes ember fotója és ott fog díszelegni mindenkinek a mosolya a házban, aki
n MP
egy kicsit is segített. 
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Befejeződtek az iskolában a nyílt napok, nagy volt az érdeklődés

A beiratkozás egységesen április közepén lesz
A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása április 11-én
és 12-én lesz. A beiskolázás azokat a gyermekeket érinti,
akik 2019. augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket. A
beíratás akkor is kötelező, ha a gyermek nem kezdi meg a
tanulmányait idén szeptemberben.
Az iskolai beíratásokat megelőzően előfordul, hogy nagy a dilemma a
szülők körében: menjen vagy maradjon a gyermek. A kétségek elsősorban arra irányulnak, hogy a tanköteles korúak mindegyike alkalmas-e arra, hogy megkezdje az iskolát, vagy az a jobb megoldás, ha a
gyermek még egy évig óvodában
marad.
Az iskolaérettségnek vannak fizikai és értelmi feltételei – tudtuk meg
Lakosiné Dobronics Zsuzsanná
tól, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársától. Zsuzsa
gyógypedagógusként és logopédusként dolgozik, így nagy gyakorlata
van az iskola alkalmassági vizsgálatok területén. Sok összetevős a
kérdés az iskolakezdés időpontját
illetően. Egyrészt a törvényi szabályozás előírja, hogy abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a
gyermek a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. Szakértői bizottság javasolhatja, hogy a gyermek
további egy nevelési évig óvodai ellátásban részesüljön, és csak ez
után kezdje meg az iskolai éveket.
Speciális esetekben előfordulhat az
is, hogy a szülő kérésére a gyermek
hatéves kor előtt megkezdheti az iskolát, ehhez el kell érni a szükséges
fejlettségi szintet, amit a szakértői
bizottság véleményez és a kormányhivatal engedélyezhet.

Ahhoz, hogy egy gyermek iskolába menjen, eg yrészt fizikailag,
másrészt az értelmi képességeket
illetően is meg kell érnie. Általában
120–130 centi magasság és 20–22
kilogramm súly az elvárt, ehhez
társulnia kell egy megfelelő fizikai
erőnlétnek, valamint jó egyensúly
érzéknek. A tanköteles korra általában a gyerekek már túl vannak
az első fogváltáson, elemi mozgásaik összerendezettek, kialakult a
ceruzafogásuk, testsémájuk. Az
értelmi képességekre vonatkozóan
fontos a térérzék megfelelő szintje,
emellett pontos szem-kéz koordinációval kell rendelkezniük. Ehhez
jön még az alak-, forma-, szín- és
nagyságállandóság, az emlékezet,
a koncentrált figyelem és a feladattudat kialakulása. Nem utolsósorban a megfelelő beszédkészség,
amit a szülő a napi meséléssel tud
hatékonyan alakítani. A kritériumok között van a problémamegoldó
gondolkodás és az általános tájékozottság is. A pszichés alkalmasság és a szociális érettség sem elhanyagolható tényező, továbbá jelzésértékű az is, ha a gyermeket
foglalkoztatja a tanulás kérdése,
kitartó, motivált, kialakult a szabálytudata, monotóniatűrő képessége, munkaérettsége. A szociális
tényezők közül pedig az alkalmazkodás, az önállóság és a beilleszke-

dési készség a legfontosabbak –
mondta a szakember.
Az iskolaérettségi vizsgálatokat
két alkalommal végzik el. Ősszel a
g yóg ypedagógusokból álló szakmai team és a logopédus méri fel a
g yermekek készségszintjét. A
vizsgálatok után a szakemberek
tájékoztatják a szülőket, javaslatot
tesznek a gyermek beiskolázására
vag y további óvodai nevelésére.
Néhány hónappal később, télen
azoknál a gyerekeknél, akiknél a
csoportos szűrés alkalmával indokolt, három alkalomból álló, egyéni vizsgálat következik (pszichológiai, pedagógiai és logopédiai), ez
nagyjából 100–120 perc időtartam
egy alkalommal. Ilyenkor változatos és játékos feladatsorral találkoznak az óvodások, a szülőkkel
pedig a gyermek fejlődésével kapcsolatos beszélgetés történik. A
vizsgálatok során és a döntés meghozatalában az a fő szempont,

hogy a gyermek optimális időben,
zökkenőmentesen kezdje meg az
iskolát – tájékoztatott az iskolaérettségi vizsgálatokról Lakosiné
Dobronics Zsuzsanna, aki végül
dr. Szent-Györg yi Alberttől idézett: Az iskola arra való, hogy az
ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól elvégzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, meg tanulja szeretni, amit
csinál, és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog.
Az idén április 11-én, csütörtökön
8–19 óra között, 12-én, pénteken 8–18
óra között lehet beiratkozni az általános iskolákba. Ezt a jelentkezési lap
kitöltésével és a választott iskolában
történő leadásával lehet megtenni, de
lehetőség van arra is, hogy a szülők a
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen keresztül, regisztráció után nyújtsák be.
n TÓTH JUDIT

A fenntartható fejlődésről tartottak témahetet a Kölcseyben
Fenntarthatósági témahét volt
március 18–22. között a Kölcsey
Utcai Általános Iskolában. A diákok változatos programokon ismerkedtek meg a fenntartható
fejlődés és a környezetvédelem
alapelveivel, valamint megünnepelték a víz világnapját is.
A kölcseys felső tagozatos diákok évfolyamonként más és más
oldalról közelítették meg a rendezvényhez kapcsolódóan a különböző témaköröket. Többek között foglalkoztak a természetes
vizek védelmével, az ivóvíz tiszta-

ságának megőrzésével, az elpazarlásának megakadályozásával.
A jövő közlekedési lehetőségeit
vizsgáló projekt angolul, a vízzel
kapcsolatos óra németül zajlott. A
g yerekek kimentek a pinkamindszenti Közösségi Házba is, ahol
eg ymás munkáit tekintették meg,
amelyeket a Környezetbarát Közlekedés (Körköz) pályázatra nyújtottak be. Már sikerült megszervezni azt is, hog y ezek néhány
körmendi bolt kirakatában láthatók leg yenek, a pályázatra készült kisfilmeket pedig folyama-

tosan vetíteni fogják az eg yik helyi számítástechnikai szaküzletben. A március 22-ei záró délutánon a diákok tartottak a témahét
és a víz világ napja alkalmából
power pointos előadásokat az intézmény nag ytermében. Hetedikes és nyolcadikos diákok például a Körköz pályázatra készített
filmjüket mutatták be, de volt
olyan kislány, aki bátyja versét
szavalta el. A témahét a délelőtti
órákat oly módon is érintette,
hog y például a tanulók meglátogatták a Vasparipa Eg ylet öreg

kerékpár- és veteránmotor-kiállítását, vag y épp a városunkon áthaladó forgalmat számlálták és a
porszennyezést is vizsgálták. A
prog ramsorozathoz kapcsolódóan a diákok még január 10. és február 21. között részt vettek a Zöld
Okos Kupa online fordulóin, és
sikeres szereplésüknek köszönhetően mindhárom csapatuk bejutott a március 22-én Rábapatyon meg rendezett meg yei versenyre is. Ennek eredményhirdetése később várható.
n CS. T.
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Folyamatos a munka a Körmendi Városgondnokságnál

Áprilisban megkezdődik a szezon a körmendi társulatnál

Idén két új munkagép beszerzése is megvalósulhat

Három régi és két új darab a KASZT repertoárjában

Március közepén véget ért a téli hóügyelet a Körmendi
Városgondnokság életében, jelenleg az átállás időszaka
van, a gépeket a tavaszi munkákra szerelik át. Szerencsére
az idei tél nem okozott nagy fennakadást, 3–4 alkalommal
kellett úgy vonulnia az állománynak, hogy az komolyabb
feladatot rótt ránk – tájékoztatta lapunkat Sövegjártó
Zoltán, a városgondnokság vezetője. A visszajelzések is azt
mutatják, hogy jól sikerült megoldaniuk a hóeltakarítást és
a síkosságmentesítést. Pozitívumként említette a lakosság
hozzáállását: a saját ingatlan előtti területet egyre több
lakó rendben tartja.

Körmenden április 13-án 19 órakor lesz látható a Körmendi
Kastélyszínház Társulat első idei darabja, a Grönholmmódszer, többek között erről is beszélt lapunknak Vörös
Attila, a KASZT elnöke. A Grönholm-módszer a katalán
szerző, Jordi Galcerán műve, amely egy megtörtént eseményen alapszik.

A tavasz beköszöntével a fűnyírás, a kaszalás már elkezdődik a
napokban, a fametszések a külső
városrészekben pedig már februárban elindultak. Most a Rákóczi
úton, a Kossuth Lajos és Mátyás király utcák között zajlik a munka,
ami kisebb fennakadással járhat a
közlekedésben.
Az ősszel beültetett virágágyások tisztítása is folyamatban van,
készítik elő azokat az új növényeknek. Aki járt mostanában a Batthyány-kastély déli kertjében, az a
színház belső udvarában láthatta a
változást: a Batthyány-szobor körüli sövényt eltávolították, helyére ró
zsákat ültetnek majd. A parkosítás
folyamatos, az elmúlt években inkább évelő növényeket ültettek, és
ennek már látszik is az eredménye.
Ez azért van, mert a száraz időjárás
nem kedvezett az egynyári növényeknek, és váltani kellett. Bár az
egynyári növények olcsóbbak, hos�szú távon azonban jobban megéri
évelőket vásárolni. A levendula például igazán népszerű lett a város
szívében. Az egynyári növényekről
még annyit: kevesebb lesz belőlük,
de azért azokból is kerül az utcákra, elsősorban a Szabadság téri

ágyásokat, illetve a Rákóczi utcai
butiksor előtti részt díszítik majd. A
2019-es évben két hétvégén biztosan sűrűbb lesz a program a városgondnokság munkatársainak: májusban az európai parlamenti, ős�szel pedig az önkormányzati választás kapcsán. A szavazóhelyiségeket ugyanis ők készítik elő, berendezik azokat, majd az eredeti
állapotokat minél előbb visszaállítják, hogy másnap minden fennakadás nélkül folytatódhasson a munka az intézményekben.
Sövegjártó Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon sok

közlekedési táblát már nem lehet
jól látni, ezeknek a cseréjét megkezdik, nehogy baleset legyen és a
megkopott, hiányos útburkolati jelek felfestését is elvégeztetik. Beszélgetésünk során kitértünk arra
is, hogy egyre több kóbor kutya
okoz gondot a településen. Volt egy
időszak, amikor az állattartók komolyabban törődtek kutyáikkal, az
utóbbi időben azonban tényleg egyre több állatot lehet látni a településen – mondta a városgondnokság

vezetője. Azok, amelyek bekerülnek hozzájuk a telepre, az esetek
nag y százalékában visszakerülnek a gazdájukhoz, de fokozottan
kérnek továbbra is mindenkit, hogy
az állattartás szabályait tartsák
be. A városgondnokság égisze alatt
zajlik az utak karbantartása is,
amint beindulnak az aszfaltkeverő
üzemek, megkezdődnek a kátyúzási munkák Körmenden is, de terveznek néhány nagyobb beruházást is. Ilyen többek között a Thököly és a Hunyadi út közötti átjáró
rendbetétele, a Mátyás király utcából az Egis Gyóg yszerg yár fele
menő jobb oldali kis utca 150 méteres szakaszának felújítása, a Móricz és Somogyi utcák között a Bacsó Béla utca déli oldalán lévő járdaszakasz megújítása és az északi
városrész több szakasza.
Évek óta téma mindkettő, de az idei
költségvetés végre megenged egy nagyobb volumenű beszerzést is, így a
karácsonyi díszkivilágítás újabb elemekkel bővülhet és új munkagépek
vásárlására is lehetőség nyílik.
n MP

Ripsz-ropsz tavasz – Örüljünk a kikeletnek
Hajdanán a kisasszonyok és az
ifjú urak kiballagtak karöltve a természetbe egy kis jó májusi levegőt
szívni. Gyakorta leheveredtek, még
némi enni-innivalót is vittek magukkal. Ez volt a majális. A rét, a
mező, a fák – csupa tengernyi virágban. A pompás látvány mellé igazán
nagy kellemű, finom, üde vagy éppen nehéz virágillatok társultak.

Idén már január-februárban elkezdődött a virágzás. Március végére, április elejére szinte minden
virágba szökkent. A kökény virágzásához ugyan gyakorta metsző,
hideg szél társul, de azért ide-oda
lebbennek a szirmokból eredő
mennyei illatok. Nem csodálkozhatunk, a három téli hónap átlaghőmérséklete hazánkban kis híján

plusz kettő(!) Celsius-fok volt. Ez
csaknem másfél fokkal haladja
meg a tavalyi, szintén elképesztően
enyhe tél átlagát. Szóval, húsvétkor
valószínű javában nyitva lehetnek
a szabadtéri strandok – ezek közül
a bátrabbak régen jóval később
kezdtek kinyitni. Anyák napján a
tavaszi virágokból jó eséllyel hírmondó sem akad.

Vajon a pünkösdi rózsa bevárja a
pünkösdöt? Mi több, télen is láttam
rövidnadrágos, pólós fazonokat.
Hogy nyáron a kánikulában még
mit tudnak levetni magukról? Ja, és
mit szívunk májusban, májusi levegő híján? Mit mondhatnék? – Majd
meglátjuk. Addig is örüljünk a kikeletnek, megannyi csodájával együtt.
n KÉKI

Ez a fordulatos darab egy állásinterjú-helyzetet dolgoz fel, így a közönségnek egy ismerős szituáció
jelenik majd meg a színpadon, amibe könnyen bele tudja magát képzelni a néző. A kiszolgáltatottság, a
szorongás, hogy megfeleljünk jövendőbeli munkaadónknak adott,
de mi van akkor, ha az az ember is
közöttünk ül, aki próbára tesz minket? A darab ugyanis ezzel igyekszik megteremteni az alaphangulatot és egy olyan szituációt kialakítani, amely biztosan okoz majd váratlan helyzeteket. A színpadon 4
szereplő és rengeteg izgalom, ez fogadja majd áprilisban a Batthyány
Kastély Örökségközpont Színháztermében az érdeklődőket.

Aktív időszak előtt állnak a
KASZT-osok egyébként, akik minden évben gazdagítják a város kulturális programjait. A társulat minden igényt igyekszik kiszolgálni,
így például az Alíz csodaországban
című mesejátékot is műsorra tűzik,
amit májusban mutatnak be a közönségnek és amely nemcsak a gyerekeknek nyújt szórakoztató kikapcsolódást – hangsúlyozta a KASZT
elnöke. A már korábban is bemutatott és nagy érdeklődést keltő Ales
sadro Baricco Novecento című monodrámája – Szép Dániel előadásában –, Yasmina Reza Az öldöklés
istene című vígjátéka és Csehov feldolgozott művei is a repertoárban
maradnak.

A tervek között szerepel még,
hogy neveznek a nyári színjátszó
találkozókra is. Pataki András, a
Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője, a KASZT fesztiváligazgatója 3 alkalommal is beválogatta
a körmendi társulatot, így Vasvár
mellett Komlón szeretnék ismét bizonyítani tudásukat. A nyár eleji
fesztiválokra az ország minden

pontjáról érkeznek amatőr színjátszók, hogy telt ház előtt bújjanak
különböző karakterek bőrébe. Továbbá évek óta jó barátságot ápolnak több színjátszó társulattal, így
ősszel vendégszerepelhetnek Homokbödögén, Márkón és Bükön is,
de a szezon elején a Felvidéki Örsújfalun is szeretnének minél több embert a nézőtérre csalni.

A csend gyümölcse az ima – Nagy Tamás káplán előadása
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Körmendi Csoportja
márciusi rendezvényének előadójául
Nagy Tamás zalaegerszegi káplánt
kérte fel, aki a csend és az ima kapcsolatáról tartott előadást. A fiatal
káplán még teológushallgatóként
városunkban töltötte gyakorlatát.
Az előadó azzal kezdte mondandóját, hogy bevallotta, eredetileg úgy
tervezte, hogy az előadás elején tart
egy félórás csendet, de aztán úgy
döntött, hogy inkább szavakkal
mondja el, hogy minden csoda csendben történik, hiszen a csodálatos
dolgok a csendből tudnak megszületni. A Biblia sok csodáról számol be,
az egyik ilyen rögtön az elején a világ teremtése. A csendből, a nyugalomból lett valami azáltal, hogy Isten
teremtő szava megszólalt. Érdemes
elolvasni Ábrahám meghívásának
történetét, Mózes megszólítását az
égő csipkebokorból. Ugyancsak elgondolkodtató a próféták elhívása a
szolgálatra, de Jézus élete is tele van
csendből származó csodákkal. Vajon mit is akar Isten a csenddel? A
csend megvalósítása ugyanis egyáltalán nem egyszerű az életünkben,
sok ember például egyáltalán nem

tud csendben lenni. Blaise Pascal ezt
úgy fogalmazta meg, hogy az emberiség összes problémája abból fakad,
hogy képtelenek vagyunk egyedül
leülni egy szobába és csendben maradni. Az igazi csendben megérthetjük, hogy mi a hivatásunk, miért vagyunk a Földön.
Meg kell tanulnunk azt is, hogy a
csendben miképp tudunk megnyílni
Isten igéje számára, mert a szavait
csak csendben lehet meghallani. Az
ima az Istennel való beszélgetés.

Szépek és tartalmasak a kötött
imádságok, de fontosabb, amit a saját szavainkkal fogalmazunk meg.
Az a leggyakoribb gond, hogy valójában nem Istenhez, hanem egy általunk létrehozott istenfogalomhoz intézzük az imában a szavainkat. Minden kérésünkhöz mindig hozzá kell
tenni, hogy „Legyen meg a Te akaratod!”. Fel kell fedezni minden hívőnek az elmélkedést, az elmélkedő
imádságot. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy olvassuk a Szentírást, majd

befelé figyelünk, hogy Isten mit akar
közölni számunkra az olvasottak által. Életünk minden problémás helyzetében Istennel együtt kellene döntést hozni, megoldást találni. Tanuljuk meg Jézus életéből, hogy hogyan
kell helyesen imádkozni. Jézus
csendje jel számunkra, hogy mi is
éljük meg az Istennel való mély és
szoros kapcsolat pillanatait.
A nagyböjti időszak remek alkalom az elcsendesedésre, imádkozásra. Az lenne az igazi, ha az életünk egyszer teljesen imádsággá
válna, mert minden szavunk, tettünk, gondolatunk lehet ima. A magasztalásunk nem Istent teszi nagyobbá, de üdvösségszerző a számunkra, az imádságnak pedig kegyelemközvetítő és megtartó ereje
van. Épp ezért minden egyes napba
férjen bele az igazi imádság. A lélek
csendjében az is felismerhető, hogy
milyenek az embertársi kapcsolataink és az Istennel való kapcsolatunk. Így már érthető, hogy az ima a
csendben születik, és ebből történhetnek a csodák. Legyünk tehát
rendes tékozló fiúk, és térjünk vis�sza az atyai házba.
n CS. T.
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Fókuszban a természet és a környezetvédelem – Víz világnapja, TeSzedd! akció, a víz élővilága, Rába-takarítás

Tavasszal a természet maga a csoda, nekünk kell vigyázni rá, hogy ez így is maradjon
A tavasz a környezetvédelmi és szemétgyűjtő akciók
évszaka is, emellett középpontba kerülnek ilyenkor a
természeti értékek, márciusban például kiemelten a víz.
A TeSzedd! országos szemétszedő akcióhoz Körmend az
idén is csatlakozott, több száz önkéntes szedte a szemetet
a város különböző pontjain. A víz világnapján pedig ismeretterjesztő előadásokat, játékos Rába-parti élményprogramokat tartottak elsősorban intézményi és civil kezdeményezésre, megszólítva különböző korosztályokat.
Tavasszal olyan a természet,
mint egy könnyű kis színes ékszerdoboz, talán ilyenkor mutatja a legszebb arcát. Márciusban még csak
éledni kezd a táj, de áprilisban és
májusban a természet maga a csoda. A természet védelme érdekében
néhány évvel ezelőtt felerősödtek
azok a kezdeményezések, amelyek
a szűkebb-tágabb környezet megtisztítását szolgálták önkéntesek
bevonásával. A szemétszedés nyolc
éve vált igazán szervezetté, a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Mag yarországért akcióval, amely
mára a legnagyobb hazai önkéntes
mozgalom lett. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
nagytakarítanak, az évek folyamán
kisebb-nagyobb települések csatlakoztak a TeSzedd! mozgalomhoz,
mindig többen. Körmend már a kezdetekben szerepet vállalt az önkéntes akcióban, az idén sem volt ez
másként. Rövid eligazítás és Bebes
István polgármester köszöntő szavai után iskolai közösségek, munkahelyi kollektívák járták be és takarították a város különböző részeit, így a belváros utcáit, a Várkertet,
a Rába-partot. Volt, aki távolabbi
helyszíneken, az ipari park környé-

kén vagy a vasúton túli utcákban
szedte a szemetet, szinte mindenhová jutottak önkéntes csoportok.
A szemétszedő akció mellett a város kiemelt programja volt a víz világnapja, amelyben a körmendi oktatási-nevelési intézmények évek
óta aktívan részt vesznek. Az iskolásoknak ismeretterjesztő előadásokat szerveznek, és kisebb projektek keretében dolgozzák fel a jeles
napot. Az óvodásoknál az a bevett
szokás, hogy a víz világnapjához
közeli időpontban, március 22-e
környékén mindig ellátogatnak a
Rába-partra. A folyóparti Bárkaháznál a Bereki Bárkás Egylet
Egyesület látja őket vendégül, a
program meg valósítását segíti a
Körmendi Kulturális Központ, valamint Körmend Város Önkormányzata. Ebben az évben új elem is került a programba. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre, Szekeres Zsófia a vizek – elsősorban a Rába – élővilágáról beszélt a gyerekeknek, akik
mikroszkópok, nagyítók segítségével is megvizsgálhatták a vízben élő
parányi növényeket és állatokat.
A Bereki Bárkás Egylet Egyesület
pedig a vízi sportok népszerűsítését

vállalta fel. Az óvodások felpróbálhatták a mentőmellényeket, kezükbe vehették a kajak- és kenulapátokat, sőt szárazföldön még a hajókba
is beszállhattak. Megismerhették,
hogy mennyiben különbözik egy
versenykenu a túrakenutól, megtudhatták, miért kell sisak a szlalomversenyzőknek vagy éppenséggel miért szükséges a vízhatlan
zsák vagy hordó a túrázóknak. Az
előző évek gyakorlatához hasonlóan az idén sem maradt el a hajókázás, ezúttal is óvó nénik szálltak
kenuba, akik vízre bocsátották az
óvodai csoportok által készített kis
vízi járműveket, tutajokat. A prog-

ram zárásaként egy kis csemegére
és üdítőre látták vendégül a Bereki
Bárkás Egylet tagjai a város óvodásait, akik szép számmal – több mint
kétszázan – vettek részt a víz világnapjához kapcsolódó programon.
Az idén új kezdeményezés volt a
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király utcai
Tagóvodájának rajzpályázata,
amelyet szintén a víz világnapjához
kapcsolódóan hirdettek meg. A
téma – A víz élővilága – nagyon népszerű volt az óvodások körében, ezt
jelzi, hogy nagyon sok rajz – közel
száz – érkezett a pályázatra. Az értékelést Simon Attiláné, Iván Ivett

és Simon István rajztanárok vállalták. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Vadász Mária óvodavezető
elmondta, hogy az összes tagintézményben kiemelten kezelik a természeti kincsek megóvását. A víz világnapja a tavaszi programok közül
a legfontosabb, ilyenkor még jobban
ráirányítják a gyermekek figyelmét
a környezetvédelemre, a vizek tisztaságának megőrzésére. Elviszik
az óvodásokat a Rába-partra, figyelik a víz mozgását, beszélgetnek a
benne élő növényekről, állatokról. A
Mátyás Király utcai Tagóvoda most
első alkalommal hirdetett rajzpályázatot, reményeink szerint hagyo-

mányteremtő szándékkal. Ez egyrészt a tehetséggondozást szolgálja, másrészt azt, hogy így is felhívjuk a gyermekek figyelmét a víz
fontosságára és arra, hogy a vízben
élő élőlényeknek is nagyon fontos,
hogy tiszta vízben élhessenek –
mondta Vadász Mária a rajzpályázat eredményhirdetésekor.
A 2019-es víz világnapja nemzetközi szlogenje, a Vizet mindenkinek!
olyan problémára irányítja a figyelmet, amit mi, itt Magyarországon
talán észre sem veszünk. Milliók élhetnek úgy a világban, hogy nincs
számukra elegendő és megfelelő vízmennyiség. A probléma valós és igen
aktuális, ezért jó, ha már a kisgyermekek is érzik ennek fontosságát –
mondta a zárszóban az óvodavezető.
A rajzpályázaton első helyezést ért
el Molnár Csenge Anna (Mátyás Király utcai Tagóvoda, Aranyhal csoport) és Horváth Mihály (Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, Napocska csoport). Második lett Mé
száros Máté Milán (Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, Pipitér csoport) és Gerencsér Ádám (Mátyás
Király utcai Tagóvoda, Napsugár
csoport), a harmadik helyen pedig
Szalai Sára (Dienes Lajos Utcai
Tagóvoda, Csiga csoport) és Spaits
Júlia (Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, Katica csoport) végzett.
Különdíjat kapott Török Hédi (Molnaszecsődi Tagóvoda), Székely Gré
ta (Mátyás Király utcai Tagóvoda,
Aranyvár csoport) és Ganyu Sára
(Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda, Vackor Mackó csoport).
A vizes programoknak koránt
sincs vége, sőt, most kezdődik igazán a vízi szezon. Április utolsó hétvégéjén – április 26–28. között –
tartják a közel két évtizedes múltra

visszatekintő Rába-takarítást,
amely a hazai vízi csapatok szolidáris akciója. A körmendi koordinátor
és az idei Rába-takarítás házigazdája a Bereki Bárkás Egylet lesz. A
rábai szemétszedésre az ország különböző pontjairól érkeznek vízi
csapatok, akik Alsószölnöktől Püspökmolnáriig tisztítják a folyómedret és a partoldalt, mintegy 100 folyamkilométeren. Aktív szerepet
vállalnak a környékbeli civil csoportok is, a molnaszecsődi Bayou
Bönhööö Somogyi László vezetésével, a Vízi Vándor Táborhely és
Kemping Csákánydoroszlóból, szintén innen a Kormorán Kenu Klub, a
leányfalui Vadkacsa Vízi Flotta, a
magyarszecsődi Vágtázó Kenu Tábor, a Rába Völgye Egyesület, valamint a szombathelyi WeKingek. Az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai is fontosnak érzi a
kezdeményezést, így ők is mindig
képviseltetik magukat egy kisebb
delegációval.
Nagy öröm, hogy évről évre több
az önkéntes Körmendről is. Olyanok
is jönnek szemetet szedni, akik nem
tatoznak egyetlen vízi csapathoz
sem, de fontosnak érzik a Rába
ügyét. A vízitúrázás az utóbbi években egyre népszerűbb, nem véletlenül fejlesztik a megállóhelyeket országszerte, ezért sem mindegy, hogyan várjuk a szezont. A háromna-

pos Rába-takarításon nagyjából
kétszáz önkéntes fordul meg, munkájukat egy tál meleg étellel és barátsággal tudjuk honorálni. A szombat, április 27-e lesz a fő nap, mivel
pénteken még kevesebben vagyunk
munkahelyi kötelezettségek miatt.
A vasárnap általában már az öröm
evezésé szokott lenni, addigra általában elvégezzük a munka nagy részét. Az idén Dunavarsányból is jön
egy kisebb önkéntes csoport, mi velük együtt a Rábagyarmat–Csákánydoroszló szakaszt takarítjuk –
mondta Varga Gábor István, a Bereki Bárkás Egylet elnöke. És hogy
mi minden kerül ilyenkor elő a folyóból? Hűtőgépek, biciklik, műanyag
székek, televíziók, autó- és traktorgumik, ipari és műanyag hulladék
– nagyon sokféle szemét. Két éve a
Rábát takarító önkéntesek egy palackpostát is kifogtak, amiben szerelmes német nyelvű üzenetet találtak. Ez a ritkább eset, inkább mindig szeméttel telnek meg a kenuk,
évről évre változó a mennyiség. Talán az utóbbi időben kicsit kevesebb, de még mindig van, és soha
nem telik el úgy év, hogy ne botránkoznánk meg azon, hogy mi mindent képesek az emberek a folyóba
dobni – mondta végül a körmendi
vízi csapat vezetője.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Érmek a békéscsabai kick-box diákbajnokság országos döntőjéről

Címvédés: országos diákolimpiai aranyat szereztek a gimnazisták

Két arany, három bronz a körmendiek mérlege

Évek óta az élmezőnyben a körmendiek

Nagyszabású diáksportrendezvénynek adott otthont
március 23-án Békéscsaba. Az ország minden pontjáról
érkeztek karatékák, akik a kick-box diákbajnokság országos
döntőjén mérték össze tudásukat. A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzője két arany- és három
bronzéremmel érkezett haza.
Az esemény a Magyar Kick-Box
Szövetség legrangosabb versenye,
amely válogató és ranglista pontszerző verseny is egyben a nyári,
győri WAKO Kadet és Junior Kickbox Európa-bajnokság ra. A
Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzőt indított és
öt nevezést adott le. Horváth Sza
bolcs kadet 1-es korcsoportban –32
kg-os súlycsoportban, light-contact
szabályrendszerben magabiztosan
versenyzett. Az első ellenfele, akit
maga mögé utasított, Matuska
Máté, a Debreczeni Team versenyzője volt. Ennek köszönhetően a
négy között Bereczki Máté (Fontána Sportegyesület) versenyzővel
szemben húzhatott kesztyűt, akit
magabiztos és jó iramú mérkőzésen
győzött le 3:0 arányban. Ezután következett a döntő, amit szintén deb-

receni versenyzővel, Gyeraj Ákos
sal vívhatott. A pontozás egyhangúan mutatta Szabolcs fölényét, 3:0
arányban győzött, így megszerezte
a light-contact diákbajnoki címet.
Kicklight szabályrendszerben is
megmérettetett. Első ellenfele Debrecenből, a DBSKE versenyzőjeként
Kiss Bence volt. Szabolcs esélyt
sem adva neki 3:0 arányú pontozással jutott a döntőbe, ahol Bereczki
Máté szeretett volna revansot venni
Szabolcson. Nagyon jól kezdett a
debreceni fiú, az első menetet végig
vezette, és ezzel nagyon feladta a
körmendi legénynek a leckét. A szünetben sikerült jól átbeszélni a taktikát, és 2:1 arányban Szabolcs kezét emelték a magasba, ami azt jelenti, hogy kicklight szabályrendszerben is ő szerezte meg a diákbajnoki címet.

Újabb körmendi birkózósiker
Eger adott otthont a kötöttfogású országos bajnokságnak, ahol
Gelányi Erik (Olcsai-Kiss Zoltán
Általános Iskola tanulója) a +69
kg-os súlycsoportban, a döntőbe
jutást követően megszerezte a 2.
helyezést.

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata az elmúlt
esztendő után újra magabiztosan nyerte meg a Dr. Mező
Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőjét. A címvédő
négyes – Tompa Dominika, Varga Gréta Janka, Kolozsváry
Máté és Tompa Márk – csaknem hibátlan versenyzéssel
egyértelműen rászolgált az aranyéremre.

Tóth Levente kadet 2-es korcsoportban, –52 kg-os súlycsoportban,
light-contact szabályrendszerben
indult. Első ellenfeleként a szegedi
Balogh Krisztiánt kapta, akit sikerült egyhangú pontozással maga
mögé utasítania magabiztos küzdelmével. A döntőbe jutásért Baráth
Patriktól, a Király Team versenyzőjétől kikapott, és ezzel a bronzérmet
szerezte meg. Lakosi Márton kadet
2-es korcsoportban, +69 kg-os súlycsoportban, light-contact szabályrendszerben lépett tatamira. A döntőbe jutásért Kóbori Kovács Sán
dorral, a Dragon Sportegyesület

versenyzőjével került szembe, és kikapott, de a harmadik helyen végzett. Ő is megmérettette magát
kicklight szabályrendszerben. Márton itt először a B&G Angels versenyzőjével nézett farkasszemet. Ez
volt az első ilyen szintű versenye,
kezdett magára találni. Egyhangú
3:0 arányban győzte le ellenfelét, de
a döntőbe jutásért most is Kóbori
Kovács Sándorral kellett megvívnia. A mérkőzés végén az ellenfél
kezét emelték magasba, így Marci
kicklight szabályrendszerben is a
dobogó harmadik fokára állhatott.
n CST

Iskolások járási tornaversenye

Bartók Zsolt edző tájékoztatott a
fiatal sportoló versenyzéséről:
„Erik első mérkőzése kívülről kön�nyűnek, magabiztosnak látszott, de
a srácot ismerve láttam, hogy nehezen hangolódik rá a birkózásra. Az
első félidőben egy csípődobással
négy nullára vezetett, majd szünet
után a dunaújvárosi birkózó válldobását levédve tussal nyert. A második fordulóban egy szintén dunaújvárosi ellenféllel birkózott, akit 40
másodperc alatt egy fejlefogást,
majd egy mögé kerülést követően
féljárom technikával betussolt. Harmadik, budapesti ellenfelét technikai tussal győzte le, miután egy
négypontos csípődobást, majd ezt
követően szintén négypontos válldobást dobott ellenfelén, így 8:0-val
győzött. A döntőben püspökladányi
birkózóval került szembe, aki Erik
csípődobását megkontrázva betussolta. Súlycsoportjában Erik kezdeményezte, hajtotta végre a legtöbb
technikát. A jövőre nézve a tanult
technikákat kell tökéletesíteni.”
n KÉKI

Ahogy arról már beszámoltunk, a
körmendi gimnazisták 97 százalékos teljesítménnyel simán jutottak a
tatai döntőbe, eredményük országos szinten is magasan a legjobb
volt. A körmendi csapatot dr. Hol
lerné Mecséri Annamária készítette fel a versenyre, lelkiismeretes
és kitartó munkájának köszönhetően a siker nem ért véget az elődöntőnél. Március végén a tatai olimpiai
edzőközpontban a döntőt is magabiztosan hozta a körmendi különítmény. A műhelymunka sikere megkérdőjelezhetetlen. A mostani körmendi győztesek az ellenfelek tiszteletét is kivívták, hiszen a döntőben megszerezhető 339 pontból 337
pontot szereztek. Két feladatban
vesztettek 1–1 pontot, ami egyedülálló és kimagasló teljesítmény. A
versenyen tudni kellett az összes
magyar olimpiai bajnok életrajzát

A harmadik helyen a focisták
A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóján az éllovas Celldömölk jött
Körmendre. A közvetlen üldöző vendéglátók mindjárt a találkozó elején,

2019-ben is megrendezték három járás, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár alapszintű tornaversenyét, ahol a járások általános iskoláinak alsó tagozatosai
versengtek. A résztvevők azok
közül kerülhettek ki, akik nem
vettek részt a diákolimpia torna-

és eredményeit, vagyis a 177 magyar aranyérem történetét és a 302
bajnok életútját (születés, halál,
egyesület, eredmények). Emellett
az 1948-as londoni olimpia magyar
pontszerzőit (1–6. helyezettek) és a
2018-as phjongcshangi téli olimpia
magyar résztvevőinek eredményeit.
Valamennyi témában a sportolókat
képről is fel kellett ismerni.
A döntőn a versenyzőknek tíz
változatos feladat kellett megoldaniuk. Ezek között több nagyon ös�szetett és gondolkoztató feladvány
volt, ezért is hatalmas dolog, hogy
majdnem hibátlanul sikerült teljesíteni az egész versenyt a körmendieknek. Nagyon boldogok voltunk,
hogy sikerült a címvédés és hogy
ilyen tökéleteshez közeli eredmén�nyel nyertük meg a versenyt. Bebizonyosodott, hogy a kemény munka mindig kifizetődik. A döntő na-

gyon hosszúra nyúlt, több mint négyórás volt, így fáradtan, de megkönnyebbülten és felszabadultan
utaztunk haza. A jó hangulatot jellemezte, hogy rengeteget énekeltünk a hazaúton, és még egy ismert
magyar slágerdal szövegét is átírtuk a diákolimpiával kapcsolatosan. Megénekeltük benne sikereinket, érmeinket, a gimnáziumot és
az olimpiai bajnokokat is. Számunkra ez a dal egy örök emlék

marad – mondta dr. Hollerné
Mecséri Annamária felkészítő.
Az országos döntőn a második helyet a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium szerezte meg ugyancsak
tiszteletreméltó, 320 pontos teljesítménnyel. A harmadik helyezett a
monoriak csapata lett 302 ponttal. A
másik döntős vasi együttes, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium a
hatodik helyen végzett, ők 249 ponn T. J.
tot gyűjtöttek.

Tavaszünnepi íjászverseny

versenyén. Tizenhárom leány- és
hét fiúcsapat mérte össze tudását. A Városi Sportcsarnokban
lebonyolított sporteseményen iskoláink jól helytálltak, s több kiváló eredményt Körmenden tartottak.

az 5. és a 7. percben egy átlőtt labdából, illetve egy szabadrúgásból kaptak két gólt. Ez a szituáció aztán kihatott a forduló végkimenetelére.
Továbbra is a celliek uralták a játékot, a Körmend térfelén járt a labda.
Aztán egy ígéretes kontrát mégis a
hazaiak vezettek, de sajnos ezt most
Niksz kihagyta. A második játékrészben feltámadni látszott a Körmend, ám egy 11-es végül 0-3-ra alakította a végeredményt. Megérdemelten nyert a CVSE. A vendéglátók
így a harmadik helyre csúsztak, mivel az őket üldöző Király SzE nyert
Kőszegen, s feljött a második helyre.
Március utolsó napján az 5. helyen
álló Véphez látogattak focistáink. Az
első félidei 1-0-s eredményt követően
Niksz egyenlített, sőt Kurucz bombafejese révén a vezetést is megszerezték (1-2). Sajnos a 86. percben a
Vép egalizált (2-2). A következő fordulóban a kiesés elől menekülő Rumhoz mennek a körmendi labdarúgók.

n KÉKI

n KÉKI

A Régió Egyesület idén már XV.
alkalommal rendezte meg hagyományos íjászversenyét a Várkertben. A honi versenyzőkön kívül
most is eljöttek szlovén, felvidéki
és osztrák sportolók is. A mérkőzők életkora a kisgyermekektől a
szépkorúakig volt behatárolható.

26 darab 2D-s és 3D-s célokra lőttek. Noha idén a Hagyományőrző
Régió Egyesület nem szervezett
egyéb kulturális programokat a
Tavaszünnepre, a résztvevők számát illetően elégedett lehet, mivel
jócskán meghaladta egy átlagos
íjászverseny létszámát.
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A listavezető Szolnokot is elpáholta az Egis Körmend

Hét győzelmet arattak zsinórban a kosarasok

szót Kiss távolija mondta ki (88-66).
A találkozó nagy részében jól működött a Körmend védekezése, a játékosok nagy kedvvel játszottak, De
las (15) is egyre megbízhatóbb.

(39-24). Elég volt néhány figyelmetlenség és a ZTE a szünetre közelebb
lopózott (50-41). A fordulás után, ha
lehet, még keményebben, olykor durván védekezett az Egerszeg. Ware
(20/18) ötödik távolijával 74-67-re
módosult az eredmény. A záró etapban Durázi hárompontosával 74-70re feljöttek a vendégek. Hammonds
és Thames (21/6) eredményes dobásainak köszönhetően maradt a tízpontos előny (96-86). Ezzel a győzelemmel pedig megtartotta hazai veretlenségét az Egis, s akár az alapszakasz-elsősége is meglehet, ha az
utolsó fordulóban, április 6-án,
szombaton Pakson sikerülne nyerni,
a Szolnoki Olaj pedig kikapna a
n KÉKI
Jászberénytől. 

Sport 775 a jubileum évében

Átrohant a Győr a kéziseinken

A Körmendi Kulturális Központ
hagyományteremtő szándékkal
április 26-án nagyszabású sport
eseményt szervez. A program
egyfelől része a 775 éves Körmend
jubileumi rendezvénysorozatának, másfelől egyik kiemelt eleme
a Tavasz Közös Napoknak.
Az intézmény két kategóriában hirdette meg a versenyt. A
professzionális kategóriában
biztosan ott lesznek a kézilabdázók, a labdarúgók, a kosarasok,
a kenusok, a kick-boxosok, a vívók és a dartsosok. A tízfős csapatok minden esetben kiegészülnek két edzővel és egy sztárvendéggel is, így neves sportolók –
világbajnokok, magyar bajnokok
– is jelen lesznek a sporteseményen. A könnyed kategória népszerűségét jelzi, hogy erre is

Hazai pályán várta a Győri Audi
ETO KC U22 csapatát a Dózsa MTE
női kézilabda-együttese múlt hétvégén. A fiatal vendéggárda hamar
dűlőre vitte a dolgot: a 12. percben
már 3-8 volt az állás, és a félidei 10-19
nem sok jót ígért a folytatásra. A
Győr szinte állva hagyta lányainkat,

több mint 150 amatőr sportoló
jelentkezett, többek között baráti
társaságok, iskolai csapatok,
munkahelyi közösségek. Az
egész napos sportrendezvényt
Katus Attila aerobik világbajnok
reggeli tornájával nyitják a csapatok, majd több helyszínen kell
szellemi, erőnléti és ügyességi
vetélkedőkön teljesíteni. A verseny főként a professzionális kategóriában hozhat nagy küzdelmet, hiszen értékes díjakért
megy majd a csata. Nem utolsósorban a győztes lesz a Körmend
Sport 775 Bajnoka cím birtokosa.
A legkisebbek sem maradnak ki
a programból, az óvodásokat is
várják a szervezők a Szabadság
térre, ahol nekik is Katus Attila
vezet egy mozgásos foglalkozást.

BABAVÁRÓ
TÁMOGATÁST KAPNAK
A FIATAL HÁZASOK
Családvédelmi Akcióterv

villámgyors indításokból tovább növelte előnyét, a 37. perc 17-23. A Körmendet gyakran sújtotta emberhátrány, szelíden szólva sem kaptunk
hazai pályát. Szabó Alexandrát kiállították. A hajrában összekapta
magát némileg a DMTE, de így is tíz
n KÉKI
lett közte (21-31). 

271259

A 24. fordulóban a Kaposvári KK
eg yüttese érkezett a körmendi
sportcsarnokba. A vendégeknél két
stabil kezdőjátékos, Spica és Mar
kovics sérülés miatt volt kénytelen
kihagyni a meccset. Az Egis nagyon
bekezdett, főleg az amerikai légiósoknak köszönhetően az első negyedben dűlőre vitték a dolgot (329). A második tíz perc is szép jeleneteket hozott, Bradford (13) hol sapkázott, hol betört, hol pedig zsákolt.
Price (22/6) labdaszerzésből ért el
pontot. Takács beállásakor mindjárt dobott egy jó távolit. A félidőben
48-27 volt az állás. A fordulás után
kicsit kiengedett az MTE, próbált
zárkózni a Kaposvár. Az ex-körmendi Halász hárompontosával 5641-ig jutottak. A záró etapnak 64-51g yel álltak neki a mérkőzők.
Thames (11/3) is felpörgött, a vég-

Március 30-án a Zalaegerszeg jött
megtapasztalni a Kossuth Lajos utcai „oroszlánbarlangot”. 132. alkalommal mérkőzött meg egymással a
két örök rivális nyugat-dunántúli
csapat. Nagy elánnal, az alkalomhoz méltóan felpörögve estek egymásnak a küzdők. Ennek köszönhetően mindkét oldalon kihagyott
helyzetek jelentették a kezdetet. Aztán Price (22/9) hármassal nyitott.
Hammonds (23/9) és Bradford
(12/3) is jól tüzelt távolról, sőt Né
meth is dobott egy ilyent (21-12). Időt
is kért a vendégek trénere, Bencze
Tamás. Tíz perc múltával 25-15 volt
az állás. A mérkőzők keményen dolgoztak a pályán, a hazai előny némileg nőtt, egy Delas (13/3) horoggal

INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

A Falco elleni szombathelyi diadal után a bajnokságot
vezető Szolnokot is alaposan elpáholta az Egis Körmend
férfi kosárlabdacsapata (104-72). A Kaposvár sem járt sokkal jobban, ők 88-66-os vereséggel távoztak. A következő
nagy falat az örök rivális ZTE volt, ők az öt közé igyekeztek,
de a mérkőzés nagy részében jól játszó hazaiak tíz ponttal
győzedelmeskedtek (96-86). A piros-fekete alakulat megtartotta hazai veretlenségét az alapszakaszban, és még
harcolhat az elsőségért Pakson az utolsó fordulóban.

K ORM ÁNY

n T. J.
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ZENIT KFT

9900 Körmend,
Mikes Kelemen u. 2
Tel: 94/594-346

276137

Férfi, női és
gyermekfodrászat

ZENIT KFT

Balogh Eszter

277768

• Melegollós hajvágás
• Keratin terápia
• Növényi őssejtes kezelések
• Különböző festési technikák

9900 Körmend,
Mikes Kelemen u. 2
Szeretettel várjuk üzletünkben, ahol energiaosztály
Tel: 94/594-346 szerint válogathat a háztartási nagykészülékeink közül.

+36 30 496 3752
Körmend, Dózsa György u. 36.
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HIRDESSEN 2019-BEN MEGJELENŐ
ÚJ KIADVÁNYUNKBAN!

Vas-Infó

DÉL
Példányszám:
25 000

Celldömölk, Celldömölk-Izsákfa, Csákánydoroszló, Csörötnek,
Egyházashollós, Egyházasrádóc, Hegyhátsál, Jánosháza, Káld,
Katafa, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén,
Körmend, Körmend‑Horvátnádalja, Magyarlak, Magyarszecsőd,
Molnaszecsőd, Nádasd, Nagysimonyi, Őriszentpéter, Pornóapáti,
Püspökmolnári, Rábagyarmat, Rábahidvég, Rönök, Rum,
Szakonyfalu, Szentgotthárd, Szentgotthárd-Máriaújfalu,
Szentgotthárd-Rábatótfalu, Szentpéterfa, Vasvár

278029

275715

Terjesztési területe:
Vas megye 32 települése:

0630/500-6191 • info@vas-info.hu

LEATHER, VALUE OF NATURE
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító.
Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém
megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT SZABÁSZ

15% kedvezménnyel.
Részletek az üzletben.

Nyitvatartás: H.-P.: 9-12, 13-17; Sz.: 9-12
9900 Körmend
Rákóczi út 13. 30/263 9658; 94/410-326
Rákóczi út 18. 30/4477882, 94/412-115

278044

Zeiss és Essilor multifokális lencsék 25%
márkás szemüvegkeretek

Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott telefonszámokon, vagy az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

ADÓBEVALLÁSÁT. MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából
270633

.

április 30-ig

Amit kínálni tudunk
• Versenyképes juttatások
• Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
• Béren kívüli juttatások
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek
(szombat 100%, vasárnap 150%)
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Szombathely,
Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és vonzáskörzetükből)
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• min. általános iskolai végzettség
• tesztíráson való megfelelés

276244

HÚSVÉTI
AKCIÓ

AKÁR ITT IS KIEGÉSZÍTHETI
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275177

46 m2-es 1 szoba + nappali konyhás vagy
1 szoba + nappali, + külön konyhás
lakások leköthetők,
a Fsz-en, még 9 m2-es udvarra néző terasszal is!
Tetőtérben, 44-48 m2 és 80 m2-es lakásokat
kedvezményes áron ajánljuk!

275727

Új társasház
Körmenden, a belvárosi
Bercsényi utcában!

Igénylés: Joó Gyula 06/20/9-738-737

BIZTONSÁGRA
HANGOLVA
MOST AJÁNDÉK
NAVIGÁCIÓVAL!

4.090.000 Ft-tól

*A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek márkakereskedésünkben, vagy a suzuki.hu oldalon.
Az akció 2019.03.27–től 04.15–ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Szombathely, Körmendi út 98. Tel.: 94/506-891,
30/945-2944, suzukicastrum.hu

MOTORRA,
TURBÓRA,
VÁLTÓRA*

278172

SUZUKI Castrum

