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Városi lap

Körmendi Híradó
Másképp néz az égre aki közelről is látta már
Tuboly Vince kapcsolata az égbolttal még diákkorában kezdődött		

8-9. oldal

TARTALMUNKBÓL:

Majdnem csúcson a Rába
A többnapos és nagy mennyiségű esőzés óriási gondot okozott az országban. A Rába felső szakaszán összegyűlt hatalmas víztömeg Körmendnél
a harmadfokú készültségnek
megfelelő szintet is meghaladta Szeptember 14-én, a délutáni órákban 490 centiméteren
tetőzött a folyó. 
n 5. oldal

Ha vagyunk, legyünk
Berecz András Kossuth-díjas
énekes, mesemondó vendégeskedett Körmenden. Az előadó
a Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum munkatársainak meghívására érkezett a
városba, most első és második
világháborús történeteivel
aratott sikert. 
n 11. oldal

Újabb íjász sikerek
Népünkre sok mindent mondtak évezredek óta. Azt is mondták, hogy „lovas nemzet vagyunk”. Aztán meg azt, hogy „a
magyarok nyilaitól ments meg
Uram minket!”. 
n 12. oldal

CÍMLAPUNKON:
Négy órán át 180-an tekerték a
pedált a körmendi Spinning
Maratonon.

KŐSZEGI partnercégeinkhez keresünk munkavállalókat
BETANÍTOTT JELLEGŰ munkakörökbe!
Ingyenes céges buszjárat!
Önéletrajzokat a whc.szombathely@whc.hu
e-mail címre várjuk!

Par tner a sikerh ez!

Partner a sikerhez

30/587 5268
30/397-8376

•
•
•
•

Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002, XX-M-001/407/2013
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Legyetek húzóerők a KFG-ben

Négyen versengnek a
polgármesteri székért
Az októberi 12-ei önkormányzati
választáson négyen versengnek a
polgármesteri székért Körmenden.
A legtöbb ajánlást begyűjtött Bebes
István jelenlegi polgármester a
FIDESZ-KDNP színeiben méretteti
meg magát. Kihívója Bán Miklós az
MSZP, az Együtt, a Szolidaritás és a
Demokratikus Koalíció színeiben,
valamint Soós István a Pro Körmend
jelöltjeként és Szlávik Csaba függetlenként, a Jobbik támogatásával.

Harrach Péter Körmenden
Választási programismertetőt
tartott országjárása körmendi állomásán Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
frakciójának vezetője. A Városi Színházteremben szeptember 8-án 18
órától a FIDESZ-KDNP pártszövetség programját, főbb elképzeléseit
ismertette. A kormány elmúlt négy
évéből a rezsicsökkentést és a bankok valutahitel-szerződési gyakorlatával szembeni fellépést emelte
ki. Bebes István polgármester elmondta, hogy a FIDESZ-KDNP helyi
képviselőjelöltjeivel az elmúlt választási ciklusokban megkezdett
munkát szeretné folytatni, ehhez
kéri a szavazók támogatását az önkormányzati választásokon. n CST

Útlezárás
A Körmend környéki, közúti forgalmat érintő változások részeként
elkezdődik a 86-os főút Hegyaljai
út, valamint a főút csomópontjának
burkolat felújítása.
A munkálatok elvégzése érdekében, a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásával, az
építés idejére az útszakaszt lezárják.
A forgalom a 8-as és a 86-os főutakon
továbbra is mehet, de többszöri jelzőlámpás korlátozásokkal. Az építkezés idején a Hegyaljai út és az arról
leágazó önkormányzati utak zsákutcaként használhatók, így a 86-os főútról sem a kihajtás, sem a behajtást
nem engedi az illetékes hatóság. Az
útlezárás október 10-ig tart.

A Tanévnyitó a Himnusz hangjaival kezdődött. 
Minden nebuló életében a
szabadság, a strandolás és a
sok-sok élmény után a nyár idén
is lezárult. Elérkezett szeptember elseje és ismét becsengettek a körmendi gimibe. Úg y
gondolom, mégis az év első tanítási napján a leglelkesebbek a
diákok, hiszen 7 óra előtt már a
fél osztály a teremben volt. Bátran tehetjük fel a kérdést, na de
miért? Hát persze, hogy azért,
hogy az általa legjobbnak gondolt helyre tudjon ülni ebben a
tanévben. 8 órakor az osztályfőnökök meg jelentek tanítványaiknál és az üdvözlés után
tűzvédelmi, valamint munkavédelmi előadást tartottak.
Ezt követően mindenki megfogta a lila, kék, zöld vagy fekete esernyőjét, mert nem csak az
iskola, de úgy látszik az ősz is
beköszöntött. Átvonultunk a
színházterembe, ahol az ünnepélyes tanévnyitó vette kezdetét. Felcsendült a himnusz, amit
végzős diákjaink, Czene Kristóf
és Varga Richárd hangulatteremtő előadása követett. Intézményünk vezetője, Laczó Tamás köszöntött bennünket és
tanárainkat, körünkben megjelent vendégeket és szülőket. Beszédében elmondta, hogy 2014ben végzett diákjaink sikeresen a felsőoktatásba kerültek,
vagy számukra megfelelő szak-
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mát választottak. Örömmel tette hozzá, hogy helyükre két kilencedikes osztály érkezett, így
összesen 165 tanuló kezdheti az
idei esztendőt.
Leg yetek húzóerők a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Ez a mondat többször is
elhangzott az évnyitón, ami véleményem szerint nag yon fontos. Rajtunk múlik a legjobban,
hog y milyen hírnevet tudunk
„varázsolni” a giminek. Igazgató úr elmondta, hog y próbáljunk meg példát mutatni tanulásban, a diákélet szervezésében azoknak, akik félnek a mi
intézményünket választani. Ez
a kis vidéki gimi az elmúlt esztendőben is bebizonyította,
hog y k iválóbbnál k iválóbb
eredményeket tud elérni, akár
sportban, akár tanulásban.
Úgy gondolom, ezzel pedig igazán csalogatni tudjuk a nálunk
fiatalabbakat, döntés előtt álló
nyolcadikosokat, hog y ők is –
hozzánk hasonlóan- ezt a gimnáziumot válasszák. Befejezésként Laczó Tamás igazgató úr
Karinthy Frig yest idézte: „és
nektek, édes barátaim, kedves
középiskolai tanulók, újra megmutatom, és fig yelmeztetlek
benneteket, hog y mennyi szín
és furcsaság és élet mindez és
mennyi emlék és mennyi remény.” 
n KÁLMÁN VIKTÓRIA
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Körmendiség,
avagy amikor én még
kis srác voltam...

Példás körmendi összefogás az árhullám ellen

Minden falunak, városnak, országnak van egy számokban
nem, de érzésekben kifejezhető specifikuma. Vagyis,
annak érzete és tudata, ami
az adott települést egyedivé
teszi. Ahova tartozni egyszerre jelent életérzést, stílust
és kötelezettséget. Ilyen a
körmendiség is.

Ismét nehéz időszakon vagyunk
túl. Az idén immáron ötödször kényszerít védekezésre minket a Rába
áradása. A folyó megint próbára tett,
ám újfent bebizonyosodott, hogy a
körmendnyi közösség képes összefogni, megvédeni magát és értékeit.
Engedjék meg, hogy ezúton is elismerésemet fejezzem ki azon személyek,
intézmények, közösségek és szervezetek iránt, akik és amelyek napokon
át, ha kellett erőn felül is védték a várost a természeti csapástól.
Illesse köszönet a körmendi önkéntesen segítő emberek sokaságát,
a körmendi és a szentgotthárdi járásból érkező önkéntes tűzoltó
egyesületek egységeit, a körmendi
járásból és Körmendről érkező polgárőröket. Ugyanígy kijár az elismerés a körmendi vállalkozóknak, akik
teherautókkal, szállító járművekkel
tették eredményessé a küzdelmet.

Az a fajta életforma és érzés,
amelyről lapunk egy más helyén
fejti ki mag vas véleményét Papp
László - nem tagadva meg
katafaiságát sem. Nem is kell, hiszen a kettő összeér és összefügg.
Körmendiség... Régi képek ugranak be. A hatvanas évek végén
járunk, a városban zajlik az élet.
A neves virágkereskedőt rendőrök macerálják, a Mosonyi Antal
vezette gimnáziumban már-már
főiskolai szintű a képzés. Nem
mellékesen igazi főiskola is van,
sok pesti sráccal. Vagyis rengeteg
a diák és ez megbolygatja a köznapokat. Mindenkinek meg van a
maga dolga: Laci bácsi könyveket
és parancsokat oszt, K. meg pofonokat, ha úg y hozza a helyzet a
parkban. Az állomáson a fáradt
bulik végén hangos hajnali fiatalok várják az őrségi fapadost. A
vonaton szenes kályha, géppuskás határőrök és józanító hideg.
Másnap, lám, mégis milyen jó a jól
fűtött gimibe menni, szünetben
suttyomban cigizni és megbámulni a miniszoknyás felsős nagylányokat. Aztán a Rábában fürdőzős, önfeledt délutánok, az ötórai
teák a Németh Sanyi igazgatta
művelődési házban és a véget nem
érő foglalkozások: táborozás Katafán, számháború Szabó Lacival,
a tanár úrral a hegyaljai csárdánál és dögös beat koncertek a suliban...
Ezek a kis élmények hoztak ös�sze minket. Ezek összessége adta
ki azt a sűrítményt, amely életre
szóló muníció: a körmendiség.

n KOZMA

Tisztelt körmendi polgárok!

Köszönet illeti a körmendi Városgondnokság munkatársait és a közcélú foglalkoztatásban résztvevőket,
a körmendi Rendészeti Szakközépiskola rendőrtanulóit, valamint a katasztrófavédelmi tanulókat. Kifejezzük elismerésünket a körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének, munkatársainak, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
állományába tartozó egységeknek, a
Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének, munkatársainak, valamint a
Vas megyei Rendőrkapitányság állományába tartozó egységeknek, a
körmendi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak, a Vas megyei
Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal munkatársainak.
A védekezésben résztvevők élelmezéséért köszönet illeti a körmendi Berki
Vendéglőt, a körmendi Halászcsárdát, a
Katolikus Karitászt és mindenkit, aki segített. 
n BEBES ISTVÁN
KÖRMEND POLGÁRMESTERE
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Plazmafegyver – Feltaláló a Körmendi Kaszinóban
Különös dolgokról beszélt Csefkó Pál Tamás feltaláló a Körmendi Kaszinó őszi első rendezvényeként megtartott A
múlt és a jövő energiái című előadásában. Bár állításai eleinte
elképzelhetetlennek tűntek, a rendezvény végén bemutatott
néhányat a találmányaiból.
Huszonegy évvel ezelőtt alakult
meg a Körmendi Kulturális Műhely.
Ősztől tavaszig kaszinóesteket tartanak a színházteremben, illetve a városi kiállítóteremben, de rendezvény
helyszínük a veleméri Cserépmadár
Szállás is. Az egyesület elnöke Mosonyi András, a meghívott előadókkal a
beszélgetést Szabó Ferenc alpolgár-

mester moderálja. A rendezvények fő
feladata bemutatkozási lehetőség biztosítása neves körmendieknek, valamint a sport, az őstörténet, a kultúra
kimagasló személyiségeinek. Évente
egyszer jelentetik meg folyóiratukat, a
Körmendi Figyelőt. Szeptember 8-án
Csefkó Pál Tamás feltaláló volt az est
vendége, A múlt és a jövő energiái című

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja
Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.:06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.,
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Az idén már ötödször áradt meg a Rába. 

A kép bal szélén Szabó Ferenc alpolgármester, szemben a feltaláló. 

FOTÓ: JÁMBORI

előadása is felkerül az internetre,
akár néhány a korábbi kaszinós rendezvényekből. Két előző előadást már
tízezernél is többen tekintettek meg a
neten. Csefkó Pál Tamás szerteágazó
előadása elején a piramisnak, mint
mértani alakzatnak a molekularendező energiájáról beszélt, mivel kis piramisok képesek újraélezni a borotvákat. Ősi régészeti leletek képeit és keresztény festményeket mutatott az űrből érkező idegen lények földi látogatásairól, majd rejtélyes fotók következtek arról a 2012-ben bekövetkezett jelenségről, amikor egy mexikói és egy
boszniai piramis csúcsából egyszerre
lövellt fénynyaláb az égbe. Ma sem
tudni pontosan, miért is hálózza be
bolygónkat piramisoknak egy bizonyos rendszere. A frigyládák – mert
több is volt belőlük – nagyfeszültségű
kondenzátorként működtek. Az egyiptomiak ismerték az akkumulátorokat
és a világító fénycsöveket, hiszen a piramisokban nincs nyoma koromnak,
tehát nem a tűz szolgált fényforrásul.
Az előadáson szó esett még
antigravitáviós eszközökről és a teleportálásról is. Ehhez fényképeket mutatott igazolásul, és főként a kínaiak
ilyen vonatkozású kísérleteit emelte
ki. Csefkó Pál Tamás tértechnológiai
kutatásokkal foglalkozik, és energiacsökkentő berendezéseket készít,
fénycsövei 0,3 wattal működnek, és
nem teszik tönkre a szemet. A neon-

csövek villódzását ugyanis a szem
nem látja, de az agy érzékeli, ezért is
lettek egyik napról másikra fáradékonyabbak a gyerek az általános iskolákban, amikor a hagyományos izzószálas égőket neonokra cserélték.
Az estet néhány találmánya bemutatásával zárta. Összeszerelt három
napelemes cseréplapot, amelyek
inverterrel kiegészítve 220 voltot előállítva hoztak működésbe hoztak két
fúrógépeket, nem volt töltési idő, egyszerre forogni kezdett a fúrófej. Négy
perc alatt töltött fel spiráláram segítségével kettő teljesen rossz akkumulátort, majd bemutatta plazmaenergiával működtetett fénycsöveit, melyek
egészen eltörésükig használhatóak.
A spiráláram is az ő felfedezése. Egy
készülő amerikai film részletével
szemléltette, hogyan működik az általa megvalósított plazmafegyver és
plazmadetonátor. A játékfilmbe való
közreműködésre az amerikaiak kérték fel. Eközben hazánkban 160 találmányából 20-at adott be szabadalmaztatásra, de egyik felfedezését
sem ismerték el hivatalosan találmánynak.
A Körmendi Kaszinó még két rendezvénnyel várja az érdeklődőket, októberben Szabó Ferenc és ifj. Szabó
Ferenc beszél majd a titkos tanokról,
decemberben a Körmendi Figyelő idei
számát mutatják be a benne közölt tanulmányok szerzői. n CSIHAR TAMÁS

4 | 2014. szeptember 20. |

fókuszban

KÖRMENDI HÍRADÓ

A határnyitás 25. évfordulójára emlékeztek Körmenden

Túl gyorsan bontották el a vasfüggönyt
Országos konferencia helyszíne volt szeptember 11-én
városunk. Negyedszázada nyílt meg a magyar államhatár a keletnémetek előtt, ezen a napon megváltozott az
európai történelem. Más lett a diplomácia és a rendvédelem is. Erről tanácskoztak a Városházán.
A Városházán Janza Frigyes vezérőrnagy szavaival nyílt meg az
egynapos történeti konferencia,
amelyet a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT), Körmend
Önkormányzata és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola közösen
rendezett. A téma a határnyitás, az
osztrák-magyar kapcsolatok alakulása és a rendvédelem fejlődése volt.
Az MRTT főtitkára bevezetőjében
utalt arra, hogy a 25 évvel ezelőtt,
szeptember 11-én megnyitott államhatár több tízezer NDK-beli állampolgárnak tette lehetővé a kijutást
Ausztriába, a szabad világba. Mint
mondta, a németek máig hálásak
ezért. Bizonyítja ezt, hogy a német
egység napját szeptember 11-re hozták előre az októberi, szokásos dátumról. Így is tisztelegve a magyarok akkori, bátor tette előtt.
Ezt követően Bebes István polgármester kapott szót. Mint házigazda
üdvözölte a csaknem száz résztvevőt, közte a 25 évvel ezelőtti események szereplőit, egykori határőröket, rendőröket, valamint az utánpótlást, a rendészetiben tanuló fiatalokat. - Határokra szükség van, de
falakra nem - idézett, majd berlini
élményeit osztotta meg a közönséggel. Mint mondta, több éve részt vesz
egy ottani konferencián és jól látható

a fejlődés. - Először a különbségek,
mostanában pedig az egyezőségek
tűntek, tűnnek fel. A két nép egyesítése sikeres, bár a gondolkodásban
ma is akad különbség. Nekünk az
igazi váltást az adta, amikor újra
szabaddá vált a Körmend-Güssing,
vagyis Németújvár út, a megszűnt
határ nyomán. A 24 város együttműködés ékes bizonyítéka annak, hogy
az egykori határnyitás döntő változásokat hozott - mondta. A körmendi
polgármester kifejtette: a testvérvárosi együttműködés az unió keretein
belül a legjobb példa a fizikai és
szellemi határnélküli világra. Nyolc osztrák, 9 szlovén és 7 magyar
város tagja a szövetségnek. Ez a csapat már a jövő unióját vetíti elénk fogalmazott. Ezt követően Harangozó Bertalan vasi kormánymegbízott
méltatta az esemény jelentőségét,
személyes élményeket is említve.
Mint szentpéterfai, ő is megsínylette
sokakkal a bezártságot, az önkényt.
- Eltelt 25 év, felnőtt egy olyan generáció, amely nem tuja, mekkora érték a szabadság. Nekem az volt a
szabadság, amikor ráléphettem a
pinkavölgyi postaútra, amely elvitt
Ausztriába - mondta.
A konferencián felszólalt Papp Károly altábornagy, országos rendőrfőkapitány is. Átfogó képet adott a ren-

Sokan a szöges dróton való áthatolástól sem riadtak vissza
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Majdnem csúcson a Rába – Harmadfokú készültség
A többnapos és nagy mennyiségű esőzés óriási gondot
okozott az országban. A Rába felső szakaszán összegyűlt hatalmas víztömeg Körmendnél a harmadfokú készültségnek
megfelelő szintet is meghaladta. Szeptember 14-én, a délutáni órákban 490 centiméteren tetőzött a folyó, így mindössze
harminc centiméterrel maradt alatta az eddig mért legnagyobb vízállásnak.
Körmenden több száz önkéntes
vett részt a munkában, a Rába hidat lesúlyozták, lezárták a forgalmat, a jobb oldalon pedig 700 méteren megmagasították a töltést homokzsákokkal. A védekezésben
részt vettek a Vas Megyei Kataszt-

Bebes István Körmend város polgármestere is köszöntötte a konferencia résztvevőit

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
dészet szerepéről és helyzetéről, Horn Gyula találkozóra vissza kelmajd a határőrség integrációját ele- lett állítani a vasfüggöny egy darabvenítette fel. Mint mondta, nem volt ját - hogy legyen mit átvágni. - Olyan
egyszerű folyamat, de sikerrel zá- gyorsan dolgoztunk, hogy a terverult. A jelent említve jegyezte meg, zett időpontoknál sokkal korábban
hogy ismét nagy szükség van a hatá- elbontottunk mindent. Ma már
rok védelmére, immáron schengeni mindez történelem és kell egy kis
keretekben. A rendőrtábornok el- távlat, hogy a dolgok a helyükre kemondta, hyogy Szerbia felöl nagy rüljenek - fogalmazott.
mértékben megnőtt az illegálisan
Orbán Péter nyugalmazott altáhozzánk érkezők száma. - Nagyon bornagy, volt országos és vasi rendsok a család, a kisgyerek. Sokszor őrfőkapitány az osztrákokkal való
15-20 fős migráns csapatok jönnek, kapcsolatrendszer kiépítését vázolhavonta 3-400 embert fognak el ta fel, oldott hangulatban. Mint
határrendészeink- mondta. Bejelen- mondta, ma úgy tűnik, hogy minden
tette: a Készenléti Rendőrség, vala- flottul ment akkor, pedig dehogy:
mint a megyei rendőrkapitányságok nagy volt a zűrzavar. - Sok mindent
tagjaival megerősítették a szerbiai nekünk kellett kitalálni, rögtönözni.
határszakasz védelmét. Utalt rá, Szerencsére az osztrák társzervekhogy a migránsok már olyan, eddig kel nagyon hamar jó kapcsolatokat
érintetlen területeken is megjelen- építettünk ki és ez ma is tart - hallottek, mint Komárom-Esztergom me- tuk. Mindezt megerősítette a jelenlégye. - Több mint 4 milliárd forintot vő osztrák, burgenlandi tartományi
költhetünk a védelemre, fejleszté- rendőrparancsnok, Hans Peter
sekre. Újabb járőrkocsikat, Doskosil is.
hőkamerákat vásárolunk és állítunk
A konferencia végén a résztvevők a
fel. Új határrendészeti képzési bá- rendészeti szakközépiskolába menzist alakítunk ki Szegeden és egy új tek, ahol Papp Károly és Bebes István
helikoptert is vásárolunk - mondta.
megnyitott a keletnémetek meneküAz eseményen szót kapott Nováky léséről szóló, illetve a határőrizettel
Balázs nyugalmazott határőr altá- kapcsolatos szakkiállítást. A vendébornagy, aki a páneurópai piknikkel geket itt Hollósi Gábor ezredes, az
kapcsolatban elmondta: véget kell intézmény parancsnoka köszöntötte,
vetni a legendáknak. Annak, hogy hangsúlyozva: a rendészeti iskola
egyesek a saját emlékművüket épít- folytatja a korábbi jó hagyományogetik. - Amikor a piknik megtörtént, kat, s akik itt végeznek, azok a közösnem volt már érvényben tűzparancs, ség tiszteletét és szolgálatát vihetik
vagyis azt nem is adhatták volna ki. magukkal. A kiállítás október végéig
Szögezzük le: a magyar fegyveres tart nyitva és nyilvános. Végül Janza
erők része volt a határőrség és mint Frigyes köszönte meg a több mint
ilyennek, helye lenne egy szakirá- száz résztvevő nevében a vendéglányú múzeumban- jelentette ki. Rész- tást, hangsúlyozva: Körmend a koletesen szólt a műszaki zár felszá- sárlabda és a rendészeti képzés Mekmolásáról, megerősítve azt a szóbe- kája, a konferencia sikere is ezt bizoszédet, miszerint az Alois Mock- nyítja. 
n KOZMA GÁBOR

fókuszban
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rófavédelmi Igazgatóság munkatársai, a Körmendi Rendőrkapitányság állománya, az Őrség Mentőcsoport, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola tanulói, a készenléti rendőrség, az önkormányzat, a
járási hivatal, a városgondnokság,
A védekezésben részt vettek a katasztrófavédelem, a rendőrség, az önkormányzat, a
polgárőrség és a város lakó.
FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS

Szeptember 14-én 490 centiméteren tetőzött a Rába, harmadfokú volt a készültség.

a polgárőrség, valamint a körmendi lakosok. Többen jöttek segíteni a
városból is, de kétségkívül a Rábán
aluli városrész mozgósított a legaktívabban, nem véletlen, hiszen
ők a legérintettebbek veszélyhelyzetben. Voltak, akik munkagépekkel jöttek, mások különféle eszközöket, szerszámokat hoztak. Segítő kezet nyújtottak azok is, akik
ételt és italt kínáltak az önkénteseknek.
A város másik felén, a régi rádóci
út környékén is zsákoltak, ott a

szántóföldekről folyó víz árasztotta
el az ingatlanokat. Míg Csákánydoroszlóban többen kényszerültek
otthonaik elhagyására, Körmenden egy családot kellett kitelepíteni, de több helyre hívták szivat�tyúzni a tűzoltókat.
Az árhullám következtében jelentős völgyi elöntésekkel és belvízzel is kellett számolni. A gátőrök
és a műszaki szakemberek még készültségben lesznek, annál is inkább, mert a következő napokra is
várható csapadék.
n TÓTH J

A városban több per is volt, a néhány nőt megégettek
Körmenden nem éppen
szívbajos polgárok laktak a
18. században, hittek a babonákban és komolyan vették a
boszorkányságot. Alant erről
olvashatnak.
A többi között egy boszorkányságárul vádoltatott asszony, a Magyar
Nádallyán lakozó Ivánkovics Kata,
ki Horváth György házastársa, a vádakra ezt válaszolta: „Semmi
ollyast nem cselekedtem, sött a miben lehetett nyavalyajokbul, a
mint tudtam segétettem. …
Sz o m sz edim at
a
sz á ra z
fájdalombul gyogyitottam ki,
hidegh vizzel, és S.V. óo sertvés hájjal megh kenven; és ezen szokat
mondván reá: JEZUS nevében
megh mosom ezen Testet, nem
azért hogy szép legyen, hanem
hogy az rosz nyavaly a testébül ki
költözzék: Az Isten, Sz. Kozma es

Damján nevében.” Zanathy
Boldisár Tekintetes Nemes VassVármegyének Szolga Birája és
Anyos Imre Tekintetes Nemes VassVármegyének esküttje az ügyet kivizsgálták, a nyolc Fatenst (tanút)
meghallgatták Törvényes Inquisitio
során. Anna Varga, ki Magyar
Nádallyábul való azt vallotta, hogy
„Ivánkovics Kata husz tojást kért
tüle cserébe, mellyeket megh adván néki, az üdötül fogva az majorságának semmi hasznát nem
veheti, sem nemtojnak ugy mint
az elött, sem pedigh ha mit
toinakis, ki nem költik.”
Súlyos vádakkal illette a Horváth
Nádallyábul való Joannes Korbácsics
is a fenn említett asszonyt. „A Fatens
fiánok keze lábo öszvö zsugorodott,
s ennek gyogyittására le menvén a
Muraközben. … onnend visza tért
volna, Nádasi Plébános uramhoz
bé ment…onnend ebéd után haza
fele menvén az uton közel Horváth
Nádallyához, mint ha valaki

háttul hideg vizzel nyak szürt öntötte volna, minden teste felborsódzott… Házához érkezvén estve…
imadsagh közben halla a Fatens,
hogy az Istálo ajtaját valaki
erössen megh rugta, … másodszor
a konyha ajtaját harmadszor
pedigh a szoba ajtaját, hol a Fatens
volt erössen megrugván a megh
irrt Ivánkovics Kata ugyan Horváth Nádallyán lakozó Korbácsics
Marinka Sütő Mihály feleségével bé
ment a szobában, és illen szokkal
illette a fatenst: No megh jöttel vén
diszno, hol voltál ebéden, mitt
beszéllettel a Nádosdi papnak…, a
Fatens ujra megh szidván
Ivánkovics Katát, ugy csapta pofon a fatenst, hogy az ágyban
köllött neki dülni, s aztán rá ugorván, ugy megh nyomta, mint ha
egy malom kö lett volna raita, s
egy fertál ora mulva rula le szálván
a fejét, és a száját a bal vállához
fordétotta, és huszta. Ezt látván
Korbacsics Marinka, mondta

Ivánkovics Katának: Az Istenért ne
had igy, mert vilagh csufja lészen…
De addigh el nem ment tüle, migh
hittel megh nem fogatta néki, hogy
réá semmit sem vall…Catharina
Kovács Joannes Vainovics felesége
egyebet nem tudott mondani, „hanem hogy a Fatens szomszéd As�szonyának Ivánkovics Kata azt
mondotta, hogy Korbacsics Jánosnak fiát a Sáágh hegyen az boszorkányok megh ettik, soha nem
gyogyul megh.”
Körmenden az évszázadok folyamán több boszorkány-per is zajlott,
melyek nem ritkán halálos ítélettel
végződtek: például 1741 januárjában
egy boszorkányt égettek meg Körmenden. Részletes vizsgálati jegyzőkönyv csak egy 1751. évi boszorkányperről maradt fenn, melyben a vád
Ivánkovics Kata magyarnádaljai jobbágy boszorkányságát igyekezett
bizonyítani (Forrás: Schram Ferenc:
Magyarországi boszorkányperek II.
k. Bp., 1970). 
n KOZMA
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A végéhez érkezett a 425 milliós projekt

A körmendiség életforma – A Vasi Volántól a nagypályára

Települési érték a korszerű távhőszolgáltatás

A körmendi új buszpályaudvart Papp László körmendiként
és a Vasi Volán vezérigazgatójaként avatta. Ha most tenné
ugyanezt, a titulusa úgy kezdődne: regionális vezérigazgató,
6 Volán-társaság első ember. És mindezek mellett katafai,
körmendi lokálpatrióta.

Végéhez érkezett a RÉGIÓHŐ 425 millió forintos fejlesztési
projektje, amelynek köszönhetően nem csak Körmenden, de
Szentgotthárdon és Vasváron is korszerűbbé, biztonságosabbá és energiatakarékosabbá válik a távhőszolgáltatás.

- Valójában a hazai közösségi közlekedés átalakításának résztvevőjeként kaptam lehetőséget - mondja a
máris izgalmas szakmai pályát magáénak tudható Papp László, aki
1994-ben lépte át a Vasi Volán kapuját, s 2007-től a Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója. A Volán társaságok regionális összevonása révén szombathelyi székhellyel létrejött az Északnyugat magyarországi Közlekedési
Központ Zrt., (ÉNYKK) melyet
ugyancsak ő vezet. Ez utóbbiba olvad
be 6 Volán társaság, majd az új cég
szolgáltatja a közúti közösségi közlekedést Vas, Zala, Győr-Moson Sopron
és Veszprém megyékben. – A változás
tehát, ha ma lenne az esemény - talán
annyi, hogy egy méreteiben más dimenziót kitevő regionális társaságot
képviselnék. Több mint 4 ezer munkavállaló, 1400 autóbusz, de az ember
nem változott – teszi hozzá.

- Körmenden él családjával, sok a
barátja és sokan ismerik, tisztelik. Ön
szerint van olyan, hogy körmendiség,
körmendi szellem?
- Körmenden születtem, de életem
első 30 évében Katafán éltem. Harminc évesen alapítottam családot,
ekkor költöztünk Körmendre, ahol
ma is élünk. Én azt gondolom, a világ
folyamatosan változik, így adott kor
értékei is esetenként más megvilágításba eshetnek egy későbbi időszakban. Ha ezt a kérdést 25-30 évvel ezelőtt kapom, mosolygok. Miért is?
Hát azért, mert virult a Várkert, a
Rába parton hatalmas élet volt, de a
népszerű csapatsportágak körmendi
képviselői is hozták a szebbnél szebb
sikereket. Körmendinek lenni büszkeséget jelentett, tartozást egy közösséghez, mely lakosság számához
mérten ontotta a kivételes képességű
embereket. Egy kicsit elgondolkodva
nem nehéz felidéznem az első kosárlabda bajnoki győzelmet. Amikor már
3 órával a kezdés előtt bent zsúfolódtunk. Vagy a Pándorfalvi Attilával,
Sály Gyulával fémjelzett futball csapatunkat, Annyi szép emlék… A körmendiségről kérdez, én pedig nosztalgiázom egy kicsit. Igazából nem ok

nélkül. Az igazi, egymásért, ha kell
tűzbe menő, jó szellemű közösségek
– amelynek összessége jelentette valamikor az igazi, vagány körmendiséget – ma már csak elvétve találhatók.
Őket is leginkább az idősebb korosztály képviselői alkotják, akik megtartották, ma is őrzik korábbi értékeiket.
A fiatalabb generációban is jelen van
mindez természetesen, de én úgy érzem, hogy ők ma már lényegesen kevesebben vannak. Gondoljon csak
bele: minden ilyennek a hátterében
ott kell lenni egy közösségnek, amelynek belső értékei vannak, ahová jó
tartozni. Lehet sport, kultúra, vagy
akárcsak a szabadidő értelmes eltöltésére szerveződött társaság. Természetesen vannak ilyenek, de ahogy az
elején mondtam, az élet megváltozott
és ennek sajnos az ilyen értékek is
kárát látják. Annak őszintén örülök,
hogy Hegedüs Laci barátom - akire
mindannyian emlékezünk, hogy néhány éve még milyen gyönyörű hajkoronát viselt, de hát mondom: minden
változik – milyen sikeresen teljesíti
vállalását és egyre színvonalasabb
kulturális programokat tesz le a város asztalára. Összességében tehát
azt gondolom, hogy a körmendiség,
mint abszolút pozitív jelző él, létezik.
Kiváló képviselőit hosszasan sorolhatnánk, de, hogy ezt a következő generáció is elmondhassa majd, ahhoz
fontos lesz, hogy a jelenkor fiataljai is
megismerjék, megszeressék és tiszteljék ezt az érzést.

- Azt is sokan tudják, hogy imádja a
focit és műveli is. A kosárral, mint körmendi, hogyan áll?
- Hát igen. Ha Körmend, akkor kosárlabda. Igazából nem tudnám megmondani, hogy az én generációmból
van –e valaki a városban, aki nem
került kapcsolatba ezzel a csodálatos
játékkal. Én is 10 évig játszottam a
különböző korosztályos csapatokban, de be kellett látnom, hogy nem
tartoztam a tehetségesebbek közé. A
szívvel, akarattal nem volt baj, de az
ember a saját korlátait nehezen lépi
át. Pedig adottságok tekintetében
nem álltam rosszul, hiszen 13 éves

koromban már 186 cm voltam…, éppen annyi, mint most. Mára számomra elsődlegesen sok-sok nagyszerű
élményt, emléket, sportbarátságot jelent a pályán töltött időszakom, melyre talán azért is jó szívvel emlékszem,
mert fiatalságom elválaszthatatlan
tartozéka volt. Később aztán még jó

néhány alkalommal pattogtattam a
streetballon, de ma már csak a kertben felállított – minden tekintetben
szabványos – gyűrűre dobálunk a
gyermekeimmel. A kérdést azonban
nem akarom félreérteni, tudom, hogy
elsődlegesen arra vagy kíváncsi,
mennyire gondolom életszerűnek egy
ekkora városban ilyen szintű profizmus éltben tartását. Először is a legnagyobb tiszteletem mindazoknak,
akik a kezdetektől napjainkig ebben
kisebb/nagyobb szerepet vállaltak.
Ez egyaránt érvényes azokra, akik
sportszakmai és azokra is akik gazdasági vonalon tettek hozzá. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják,
hogy korábban sokkal könnyebb volt,
mert nem volt ennyire anyagias a világ… ma már a pénz játszik a pénz
ellen. Én azt gondolom minden korban nehéz kihívás volt, és mindenkor
más-más nehézségekkel szemben
kellett megfelelni. Volt, amikor a legtöbbet az jelentette, hogy a csapat egy
osztállyal feljebb kezdheti az új szezont, volt, amikor egy bajnoki arany,
volt, amikor a közterhek befizetése…
Olyan sportélményeket hozott az elmúlt három évtized, olyan sportemberek léptek a körmendi parkettre,
akik komoly bajnokságokban – például az NBA – is megállták a helyüket.
Az én véleményem szerint a kosárlabda csapat a város nagy értéke, életben tartása, működtetése nagy felelősség.

- Körmenden új állomás, vasútvonal,
autóbusz-pályaudvar működik. Ez az új
közösségi közlekedési modell?
- A városban elkészült intermodális
közlekedési csomópont szép példája
annak, amikor a vasúti és közúti szolgáltatók összefognak. A beruházások
során hatékony és értékteremtő volt a
körmendi önkormányzat is, kiválóan
tudtam együtt dolgozni például Bebes
István polgármester úrral. Cél, hogy
közösségi közlekedés legyen valós alternatívája az egyéni közlekedésnek,
ezért rendszerben kell látnunk a szolgáltatásunkat. Ennek egy eleme az infrastruktúrán belül az állomás, de legalább ilyen fontos a jármű, a menetrend, a díjszabás, az utas tájékoztatás
és végül, de abszolút nem utolsósorban
az utas kapcsolatban dolgozó kollégák
munkavégzése. Én azt a célt tartom helyesnek, amikor azt mondjuk, hogy akkor értünk el már valóban eredményt,
ha azok az emberek is bennünk választanak, akik számára ténylegesen biztosított az egyéni közlekedési eszköz
használata.

- Régiós vezérként rengeteget utazik.
Bírja a tempót? Mit szól ehhez a család?
- Az elmúlt két év valóban mozgalmas volt. Autóm éves szinten nagyjából
100 ezer kilométert fut, keveset vagyok
idehaza. De egyelőre nem gondolkozunk azon, hogy máshova költöznénk.
A gyermekeim elsős, illetve ötödik osztályosak a „Kölcseyben”, de itt, illetve a
város közvetlen közelében élnek a családtagjaink, édesanyám, testvérem,
barátaink. Itt van az öregfiúk csapatunk, amelyik nemritkán heti 3-4 nagypályás meccset is játszik, amiből legalább egyre én is nagyon igyekszem
eljutni. Számunkra az élet így, velük
együtt teljes. Körmendinek maradni
elsősorban nem azon múlik, hogy hol is
él az ember. Ezt nálam hitelesebben
tudnák megítélni azok, akik itt éltek
majd az élet máshova sodorta őket. Ebben az értelemben egy kicsit mindig
„katafai” is maradok, hiszen a gyökereim onnan származnak és ezekre én
– bármit hoz is az élet – mindvégig
büszke maradok. Azt tartom helyesnek, ha az ember mindig pontosan tudja, hogy hová tart, de soha nem felejti el,
hogy honnan indult. Ez a gondolkodás
az élet kereszteződéseiben sokszor
mutatja meg a helyes irányt. Bár mostanában a gyermekeimre is kevesebb
energiám jut, igyekszem őket is ezen
értékek mentén nevelni. 
n KOZMA

Hogy mit nyernek a települések a
beruházással, azzal kapcsolatban
Németh István, a RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatója két szempontot emelt ki:
egyrészt az üzembiztonság javítása
a cél. A beruházás keretében olyan
régi eszközök – hőcserélők, kazánok, szabályozó készülékek – cseréjére került sor, amelyek koruknál
fogva már nem felelnek meg a mai
kor követelményeinek; a régi berendezések már nem tudták garantálni
az üzembiztonságot.
Másfelől az energiatakarékos
működést célozták meg. A fejlesztésnek köszönhetően ugyanannyi
hőenergia előállításához kevesebb
földgázra és faaprítékra van szükség, mint korábban.
Jogos a kérdés, hogy ez a fogyasztóknál a számlákban jelentkezni
fog-e. Németh István úgy fogalmazott, hogy a korszerűsítésnek nincs
közvetlen hatása a számlákra, mivel a távhőszolgáltatás ára államilag rögzített, így hiába takarít meg
a cég, nem érvényesítheti ezt a fogyasztók felé. Emellett egyre több
szó esik az állami közműholding
létrehozásáról, amely országosan is
egységessé kívánja tenni a hőszol-

gáltatás díjai, vagyis abban nem
szabad reménykednünk, hogy itt
valóban annyival olcsóbb lesz a
távhő, mint amennyi a megtakarítás. Az azonban valószínű, hogy a
lakosság által fogyasztott energia
mennyisége csökkenni fog.
Ugyanakkor a környezetvédelmi
szempontokat se felejtsük el, a megyében mindenképp fontos előrelépés az alacsonyabb energiafelhasználás. A távhőszolgáltatás egyébként is az a fűtési mód, amely magas
komfortszintet biztosít, alacsony
károsanyag-kibocsátás mellett.
A beruházás befejezésének időpontjául 2014. szeptember 17-ét határozták meg. Az igazgató elmondása szerint a munkálatok 90 százalékban menetrend szerint haladnak. Az igen csapadékos időjárás
az, ami hátráltatja a szabad ég
alatt végzendő munkákat. Ennek
ellenére az üzemképességet az
eredetileg kitűzött határidőre biztosítani tudják.
Ami a lakosság számára fontos:
minden átállást úgy oldanak meg,
hogy azok ne járjanak észrevehető
szolgáltatáskimaradással.
A RÉGIÓHŐ Kft. által üzemeltetett távhőrendszerek korszerűsíté-

A projekt keretében az elöregedett csöveket mind kicserélték.
se című, KEOP-5.4.0/11-2011-0009
azonosítószámú projekt keretében
nem csak Körmend, de Vasvár és
Szentgotthárd távhőszolgáltatása
is megújul.
A kivitelezés rendkívül gyorsan
zajlott, Körmend utcáin idén július
elején kezdődtek meg a távhővezetékrendszer megújulásával
kapcsolatos munkálatok. A 425 millió forintos projekt összköltségvetésének fele érkezett támogatásból.
A vezetékek és más berendezések cseréjén kívül a városban 21 új
hőközpontot alakítottak ki, vala-

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

mint bővítették a távfelüg yeleti
rendszert, amelynek köszönhetően
nem csak korszerűbbé, de biztonságosabbá és hatékonyabbá is válik a távfűtés.
A fűtési szezon beköszöntére
megújított és kibővített rendszer áll
a lakosság szolgálatában, illetve befejeződnek a felbontott területeken
a járdák helyreállítása (aszfaltozása) is. Egy közelmúltban rendezett
projektbemutatón Bebes István polgármester azt is kiemelte, hogy a
korszerű távhőrendszer egyben települési értéket is jelent. 
n ROSE

A KASZT ismét színvonalas produkcióval rukkolt elő

A közönség hosszú ideig ünnepelte a szereplőgárdát. 

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Amikor megpillantottuk a szemtelenül fiatal Papp Virágot, már egyből
tudtuk, hogy Kate szerepe neki lett
kitalálva. A bájos, fiatal hölgy remekül
helyt állt a színpadon, büszkék vagyunk rá, hogy társulatunkhoz tartozik. John Tucker szerepére a Tejbegrízből már jól ismert Kovács Zalánt
kértük fel, aki teljes mértékben hozzájárult a próbák jó hangulatához.
A darabot Jóna Andrea rendezte,
aki megemlítette, hogy mindig öröm
lelkes és tehetséges fiatalokkal együtt
dolgozni .Külön megszeretnénk köszönni a sok-sok segítséget Pataki Péternek, Szemenyei Ákosnak és Molnár
Lászlónak.
Az alaptörténet egy tinédzser
lányról, Kate-ről szól, aki elvált
édesanyja, Lori zátonyra futott kap-

csolatai miatt kénytelen korábban
megszokott iskolájából egy másikba
sodródni.
Amikor Lori végre talál magának
egy megbízhatónak tűnő prédát,egy
békés amerikai városkában telepednek le, ahol Kate megismerkedik John
Tuckerrel, a középiskola híres szívtiprójával. Az ügyeletes szépfiú három
csinibabának is csapja a szelet, ami
természetesen Kate-nek is feltűnik.
Ám egy napon egyszer csak elérkezik a végzetes "fekete kedd", amikor a
lányok egy furcsa véletlennek köszönhetően tudomást szereznek egymásról és nyomban bosszút esküsznek, az
eszköz pedig maga a naiv Kate.
Azonban a szerencse mindig John
oldalára áll: a lányok bármit tesznek,
végül John kerül ki győztesen.
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Tuboy Vince kapcsolata az égbolttal még diákkorában kezdődött

Másként néz az égre, aki közelről is látta már
Még a hetvenes években szeretett bele a világűrbe
Tuboly Vince. Miközben "civilben" a körmendi könyvtárban dolgozik, szabadidejében a pár kilométerre
található Hegyhátsálon kémleli az égboltot, és az évtizedek alatt köré szerveződött csapattal lelkesen mutatja meg másoknak is, milyen csodákat rejt felettünk a
titokzatos égbolt.
Tuboly Vincével a köny vtárban találkozunk. A munkásságáért Körmend Városért díjjal is
elismert amatőr csillagász itt
dolgozik gazdaság i üg yintézőként. Amatőr csillagász, mondja
magáról elsőre, aztán pontosít:
az amatőr csak annyit tesz, hog y
nem iskolában tanult szakmája a
csillagászat. Mint ahog y eg y
horgász sem "amatőr horgász"...
Kapcsolata az égbolttal még
diákkorában kezdődött, 1971ben, amikor eg y újságcikk an�nyira felkeltette érdeklődését a
csillagászat iránt, hog y rendelt

eg y kis távcsövet magának. Teltek-mú lta k a z évek, eg y re
jiobban elmélyedt az égi jelenségek vizsgálatával, és ezermester
módjára, eg yre nag yobb és nag yobb távcsöveket szerelt össze.
Az Uránia csillag vizsgálóban
volt lehetőség akkoriban optikákat vásárolni. Komoly eszköznek
számított az a 30 centiméter tükörátmérőjű távcső, amit összeállított. Holdkrátereket, napfoltokat, csillagködöket, galaxisokat, gömbhalmazokat, nyílt halmazokat észlelt vele, illlet ve

2005-ben avatták fel az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb számítógép által vezérelt 50 centiméter tükörátmérőjű 4 méter fókusztávolságú teleszkópját.

A Hold egyik legszebb része a Clavius kráter és környéke. Nevét a jezsuta matematikus és asztronómus Christophorus Clavius
(1537/1538–1612) után kapta. A kráter éátmérője 225 kilométer, különösen érdekes a nagy kráteren belül a körív mentén elhelyezkedő, fokozatosan egyre kisebb kráterek láncolata. Korábban ezt a jelenséget előszeretettel magyarázták vulkanikus
eredettel — ma már azonban ezekről is kiderült, hogy becsapódások nyomai a holdfelszínben. A Clavius kráter nevét a
kultúrtörténetben is jegyzik: Arthur C. Clarke sci-fi regényében és abból készült filmben, a 2001: Űrodüsszeia címűben a
Clavius kráterben található az azonos nevű holdi állomás. A történet szerint innét startolt el az az expedíció, amely kiásta a
Tycho kráter monolitját.

rendszeres változócsillag-megfig yelő volt.
1975-ben eg y változócsillagészlelés közben "melléktermékként" felfedezett eg y üstököst,
ami még nag yobb lendületet
adott a csillagászati tevékenységnek. Ez a Kobayashi-BergenMilon üstökös volt, amely japán
kutatóktól a nevét. Mivel keleten
hamarabb sötétedik, addig ra
már ők is felfedezték. És bár nem
Tuboly Vince volt az első ember a
Földön, aki látta, a felfedezés élménye meg volt!
A Haley-üstökös felfedezésére
már kis csapatot szervezett Mag yarországon Tuboly Vince, kiadott eg y újságot is Komet Journal címmel. Ez 1976-tól 1986-ig
jelent meg előbb havi, később
kéthavi rendszerességgel, 10-16
oldalon.
1999. aug usztus 11-én volt a
teljes napfog yatkozás, amelynek
a teljességi sávjába Heg yhátsálon pont beleestek. Több mint
kettő percig volt totalitás, amely
alatt számos felvételt készítettek, színeset, felete-fehéret eg yaránt, polarizációs szűrővel készített felvételeket, videokamerával szintúg y. De más szakterületet érintő kísérleteket is végeztek: készülve a napfog yatkozásra olyan növényeket ültettek a
környéken, amelyek a fényre ér-
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zékenyek. Íg y azt is láthatták,
hog y eg yik virág kinyílott, a másik becsukódott abban a két
percben.
Hamarosan felvetődött a gondolat, hog y az évek során összeszerveződött társaság nak alapítványi keretek között volmna
érdemes folytatnia a tevékenységét, helyileg pedig Heg yhátsálon, ahol nag yon jó a mikroklíma, sok a derült éjszaka, alacsony a fényszennyezés, íg y kivá ló hely szí n nek bi zony u lt
csillagászkodásra. Műszereik,
fényképezőgépeik, távcsöveik,
számítógépeik már voltak, és
hog y nag yobb volumenben tudják foly tatni a tevékeynséget,
alapítványként már lehetőség vük
nyílt pályázni nag yobb eszközökre, épületre, fejlesztésekre.
Íg y 2002-ben megalakult a
Heg yhátsá l i Csi l la g v i zsg á ló
A lapítvány, vettek eg y telket
(eg y üres mezőgazdasági területet, kezdeti támogatásokból) is a
faluban, és eg y év múlva már ünnepélyesen letehették az alapkövet. 2005-ben avatták fel az
ország eg yik legnag yobb és legkorszerűbb, számítógép által vezérelt, 50 centiméter tükörátmérőjű, 4 méter fókusztávolság ú
teleszkópját.
A fejlesztéseket foly tatták,
2008-ban bemutató- és előadó-

termet avattak, ahol kiállításokat, előadásokat tartanak különféle témákban. Maga a csillag vizsgáló 2011-ben készült el.
Itt folyamatosan fogadják a látogatókat, csioportokat, eg yéni érdeklődőket eg yaránt. A látványos ég i jelenségekre koncentrálva távcsöves bemutatókat
szerveznek, ahol a vizuális megtekintés mellett az érdeklődők
saját fényképfelvételeket is készíthetnek.
Tuboly Vince azt mondja, az
emberek mindjárt máshog y
gondolnak a Földön kívüli világra, ha saját szemükkel látják például a Hold krátereit.
Harminc-neg y ven fős g yerekcsoportokat fogadnak, az óvodásoktól egészen a középiskolás korosztály ig. Több órás
prog rammal várják őket, projektoros vetítéssel, szabadtéri
programmal, piknikezéssel, illetve természetesen sötétedés
után megfelelőn szakmai vezetés mellett távcsöves bemutatókat tartanak. Ha nem nag y csoporttal szeretne valaki ellátogatni az obszer vatóriumba,
arra is biztosítanak lehetőséget, "mindig ráérünk, bármelyik nap", jeg yzi meg Tuboly
Vince.
Mostanában nem várható nag yobb égi jelenség, de aki még
sosem kémlelte a világ űrt távcsővel, annak mindenféleképpen
nag y élményt jelent eg y ilyen alkalom. A Hold az első neg yedben
a legszebb, mert akkor esnek be

úg y a Nap sugarai a Holdra, hog y
minden apró kis göröng y árnyé-
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a Marson, most választják ki a
jelentkezőket, akikre több éve

Nemzetközi szinten jegyzett munka

Tuboly Vincéék közhasznú
alapítványának munkájáról,
a csillagokról és égi jelenségekről folyamatosan beszámolnak honlapjukon, amely
az observatory.hu címen érhető
el. A megfig yelések eredményeit rendszeresen publikálják,
ezek többször felkerültek már a
NASA által üzemeltetett honlapokra is. A heg yhátsáli tudományos megfig yelések fő témái a
bolygók, csillagködök, galaxisok, szupernovák, Hold-alakzatok és üstökösök. Néhány évvel
kot vet, és nag yobn szépen látszik. Élesen, nag yon közelről,
teljesen részletesen lehet ezen
idősza kokban meg fig yel ni a
Hold felszínét.
Adja magát a kérdés, hog y a
földönkívüli élet bizonyítékait is
keresik-e, tapasztaltak-e erre
utaló jeleket. Tuboly Vince bevallja: jó harmincöt éve foglalkozik komolyan a csillagászattal, de még nem találkozott olyan
jelenséggel, amely földönkívüliekre, UFO-kra utalt volna. Mindig tudták, hog y mi az, amit látnak. Ug yanakkor teljesen bizonyosnak tartja, hog y máshol is
kialaklult élet a világ mindenségben, nem csak a mi bolygónkon. A most futó nemzetközi
Mars One projektről (amelynek
célja, hog y kolóniát létesítsenek

ezelőtt Körmenden rendezték
meg a Nemzetközi Üstökös Konferenciát, angol és mag yar
nyelvű előadásokkal. A konferencia anyagát köny v alakban
is meg jelentették, Exploration
of Asteroids and Comets in the
Beginning of the 21th Century
– in the Light of Some Recent
Results. Üstökös és kisbolygó
kutatás a 21. században címmel. Számos mag yar és külföldi
szer vezettel és intézménnyel
tartják a kapcsolatot, végeznek
közös tudományos munkát.
kiképzés vár) Tuboly Vince úg y
gondolja, hog y ez eg y jó kezdet,
eg y jó próbálkozás lehet arra,
hog y miképp lehet elköltözni, átköltözni eg y másik bolygóra.
Eg y olyan helyre, ahol nem olyan
életfeltételek vannak, nint a Földön, hiszen a Marson csak eg y
zárt helyen belül élhetnének emberek. "Meg kell próbálni. Lehet
eg y jó bázis a továbbug rásra",
véli a körmendi csillagász, arra
célozva, hog y a jövőben lehet,
hog y szükség lesz ilyen tapasztalatra.
A jövő ug yanis azt hozza, hog y
a szomszédos csillag város, az
Androméda-köd ütközni fog a mi
galaxisunkkal. Azért nem kell
megijedni, csak milliárd évben
mérhető, hog y ez mikor fog bekövetkezni... 
n ROSE

Tuboy Vince a körmendi könyvtárban dolgozik gazdasági ügyintézőként. Munkásságáért Körmend Városáért díjat is kapott.

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Berecz András vendégeskedett Körmenden

Ha vagyunk, legyünk – Játék a hamleti létigékkel
KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és
Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást
is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon
2014. szeptember 15-től december 15-ig
tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való
elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén
túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer
minőségének javításához.

Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó vendégeskedett Körmenden. Az előadó a Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum munkatársainak meghívására érkezett a
városba, most első és második világháborús történeteivel
aratott sikert. Humorból és vicces nótázásból most is jutott
bőven, csakúgy, mint megfontolandó mondatokból, melyekre nem árt, ha pár percet szán az ember.
Ha vag yunk, leg yünk! Többek
között ez a summázott mondat is
elhangzott az eg yik történetben.
Talán ma is aktuális lehet...
- Ez valóban eg y sűrű, megérlelt mondat a félig élet ellen. Játék a hamleti létigékkel. Azt fontolgatja, hog y amiben benne
vag y, abban egész mindeneddel

A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel választottuk
ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap:

www.ksh.hu/elef

E-mail cím:

elef@ksh.hu

Telefonszám:

06-1-487-4427 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét
kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első
adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Szombathely, 2014. szeptember 4.

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

lég y benne, tetőtől talpig. Ez az
élet minden területén igaz, mondjuk a szerelemben vag y a másikra való odafig yelésben. Utóbbihoz kapcsolódik a félig fig yelő
ember, ami eg y nag yon kellemetlen jelenség. Ez baráti összejöveteleken éppúg y meg fig yelhető,
mint mondjuk eg yetemi klubokban. Szól a zene, a tévé, vetítenek, miközben előadást tart valaki vag y meg y az aláfestő zene.
Szimultán mennek a programok,
és ennek eredménye az, hog y
nem tudunk teljesen jelen lenni,
száz százalékig fig yelni valamire. A mondatot - amire utalt Gyerg yóremetén hallottam, Madarász Gyuri bácsitól, aki talán
nem is gondolt ennyit ebbe a mondatba, amikor kimondta.

Ön bizonyára figyel erre a bizonyos száz százalékra, hiszen sikeres
munkásságot tudhat maga mögött.
Az előadása most is lendületes volt,
igazi élmény - biztos vagyok benne,
hogy a jövőre is vannak tervei.
- Ha elkészül egy felvételem, vis�szahallgatom. Ha van valami eltérés, valami oda nem illő zörej, zavar, és akkor kijavítom. Én hiszek
az élő szóban, azt tartom a legtöbbre. Sikeres-e a munkásságom vagy
sem, nem tudom, annyi bizonyos,
hogy örömömet leltem benne. Tervem, az mindig van, szeretném például feldolgozni az állathívó, állatterelő hangokat, mert az mind gyönyörű, dallamos. Ez minimum két
évemet töltené ki, utána kiadnék
egy könyvet vagy lemezt, és öt embert érdekelne. Hát nem tudom.
Nem vagyok ám borúlátó, á, dehogy.
Az én munkám örömteli, a legszebb
benne a gyűjtés, mert az a közösségből ered. A gyűjtés ma már úgy
megy, hogy üzennek értem, hogy
van egy tata, siessek, mert nem jó
egészségnek örvend. Ilyenkor mindig hagyok csapot-papot, és megyek. Régebben meg úgy volt, hogy
csak mentem az orrom után, mert
tudtam, hogy vannak vidékek, ahol
találhatok érdekes szót és különleges eredeti gondolatot. Engem mindig nagyon felkavart, hogy ismerős,
számomra nagyon kedves gondolatokat, ismeretlen nyelvi logikával és
helyesebb magyarsággal mondanak el, mint mi.

Kunhegyes híres táncosa, nótafája.
Pompás közösségi ember volt, pedagógus-alkat. Az első dalokat édesanyámtól tanultam. Talán innen jön
a tréfacsináláshoz és beszédhez
való kedv. A jogi egyetem véletlen
volt, azt a környezetemért tettem.
Engem mondjuk a festőművész pálya sokkal jobban érdekelt. Nem is
annyira az ábrázolásmód vagy a
technika hoz tűzbe, hanem az, amikor egy kész képről lehet beszélni.
De hát végső soron én is képekkel
bánok, amikor mesélek.

Manapság nagyon sok a mese,
mit ajánl a szülőknek, milyen meséket válasszanak?
- Jó meséből nem árt, ha sok van.
De van egy hírem a szülőknek: a válogatást nekik kell elvégezni. Azt
ajánlanám, hogy előbb a meséket
olvassák el maguk, aztán adják tovább gyermekeiknek. A korábbi
időkben ugyanis a mesék felnőtt
embereknek szóltak, telis-tele tündérekkel, varázslattal, boszorká-

nyokkal. Csak később kerültek azok
a gyerekek szintjére, mert ugye
amit a felnőtt nem ért, azt odalöki a
gyereknek. Rossz meséből olyan
nagyon sok van, hogy a szelektálást
nem lehet a gyerekre bízni, mert az
élet rövid ahhoz, hogy a rosszat
megismerjük, miközben annyi jó és
pompás dolog van benne. Elsőként
én mindenképpen a népmeséket
ajánlanám. Ha azoknak a végére
érünk, nem árt megismerni más népek meséit, különösen a kirgiz és
kazah meséket Buda Ferenc fordításában. Magam is érdeklődöm más
népek történetei, énekei iránt. A
számítógépet jobbára írógépnek
használom, de a gyerekekkel a
youtube-on is gyakran körülnézünk, a napokban török és macedón
dalokat hallgattunk. Na mármost,
visszatérve a mesékre, én azt mondom, hogy végül, persze nem utolsóként Lázár Ervint ajánlanám. Ő kikerülhetetlen. Amire meg ezeken
mind túljutunk, felnő a gyermek, és
hát sose baj, ha a felnőtt is elidőz
egy-egy történeten.
n T.J.

- Hogyan lesz az emberből gyűjtő,
mesemondó, főleg úgy, hogy eleinte
a jogi pályára készült?
Az ösztönben az benne van, már
az óvodában is az esett jól, ha a
csendes pihenőn botrány csinálhattam. Az iskolában is az órák alatt
állandóan locsogtam-fecsegtem. Ez
a mókamesterség szerintem valami
örökölt tulajdonság lehetett. Anyai
nagyapámról tudom, hogy ő volt

A körmendi közönség élményekkel gazdagodva térhetett haza.t.

FOTÓK: JÁMBORI TAMÁS
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Újabb körmendi íjász sikereknek örülhettnünk

Nagyon közel volt az álom Közös tekerés a főtéren

Népünkre sok mindent
mondtak évezredek óta.
Azt is mondták, hogy „lovas
nemzet vagyunk”. Aztán
meg azt, hogy „a magyarok
nyilaitól ments meg Uram
minket!”.

A magyar U16-os kosárlabda válogatott hetedik helyen végzett a 2014ben Strumicába (Macedóniába) megrendezett Európa-bajnokságon. A piros-feketéket, vagyis a körmendieket
négy tehetséges játékos Doktor Péter,
Laczó Levente, Molnár Levente és Németh Ákos képviselte.
Közülük hárman Doktor Péter,
Laczó Levente, valamint Németh
Ákos a Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanulói, így iskolánk igazán büszke lehet a fiatal sportolókra,
akik egész nyarukat, szabadidejüket
arra áldozták, hogy fejlődjenek és közelebb kerüljenek céljukhoz, mégpedig ahhoz, hogy később sikeres kosárlabdázókká váljanak. A fiúkkal
beszélgetve, úgy gondolom, kijelenthetem, hogy mindenben egyetértenek. . Elmondták, hogy a minimális
célkitűzésük a 8 közé jutás volt, de
titkon mindenki hitt az A-divízióba
jutásban, amelyhez az első 3 hely valamelyikének megszerzésére lett volna szükség. Sajnos ez az álmuk a csehek elleni drámai végjátékban - ahol
az utolsó 5 másodpercben kapott kosárral vesztettek- elszállt.
A körmendi fiúk nyáron nagyon kevés időt töltöttek itthon, ami ennyi idő-

Mára azt is megértük, hogy a prérik néhai félelmetes íjászó, lovas harcosai, az amerikai őslakos indiánok
leszármazottai a magyar Kassai Lajost kérik fel,- ugyan tanítsa meg őket
az általuk elfeledett lovas íjászatra…
Mindezt csak azért vezettem így elő,
mert itt, ahol élünk, Körmenden jeles
íjászokról hallhatunk lépten-nyomon.
Az előző számunkban a sikert-sikerre halmozó Molnár Ferenc íjászról
és annak tanítványáról, Kovácsné
Bulin Andreáról írtunk lapunkban.
Ferinek van egy József nevű testvére,
s néki egy Szilvi nevű neje. Nos, a körmendi házaspár országos csúccsal,
aranyérmekkel tért haza az Alsóőrsön rendezett országos terepíjászversenyről. Szilvi női vadász kategóriában, míg József longbow kategóriába győzött a több mint 130 indulót
felsorakoztató viadalon. Nem mellékesen saját készítésű íjakkal tüzel-

Bükön taroltak
A Meg yei I-ben szereplő
K ör me n d i
FC
B ü kön
meccselt. Tudni kell, hogy a
Bük mindössze egyetlen cserejátékossal tudott kiállni a
mérkőzésre. A körmendi focisták a harmadik percben
már 2:0-ra vezettek a félidő
8:0 volt ide. A büki cserejátékos már az első félidőben
kénytelen volt pályára lépni,
míg a második félidőben egy
újabb sérülés miatt 10-re fogyatkoztak. A Körmend különösebb erőfeszítés nélkül
(túl)simán 17 gólt pakolt ellenfele kapujába. Így 0:17-es
végeredménnyel szolgáltatta
forduló gólözönös találkozóját. Gólszerzők: Sipos (5),
Kósik (2) , Török (1), Kondor
(2), Wágner (3), Makai (1),
Osvald (2), Balikó (1). A körmendi csapat mérkőzése a
legutóbbi fordulóban a felázott pálya játékra való alkalmatlansága miatt elmaradt.

avagy a Molnár fivérek tudnak valami
olyat, amivel a saját és a társaik, a kezük alatt dolgozók csodát tesznek,erre csak kereshetjük a választ. Az
biztos, hogy nagyon tudatos, kemény
felkészülés, edzésmunka van a sikersorozatok mögött.
Nekünk pedig jó érzés, ha
„földieink” eredményességének örülhetünk. Reméljük, hogy még sokszor
örvendeztetnek meg bennünket diadalaikkal. S az ellenfeleik méltán
mondhatják: „a magyarok, a körmendiek, a Molnárék nyilaitól, íjaitól
ments meg Uram minket!”.
n KÉKI
Molnár József 2012-ben reflex-kategóriában Európa-Bajnokságot nyert, felesége
Szilvia ugyancsak ezzel büszkélkedhet. 
FOTÓK: A SZERZŐ
tek! József elmondta, hogy felesége a
helyi Régió Egyesület tagja, míg ő
maga 9 évvel ezelőtt a Régióból két
évre egy mosonmagyaróvári íjász
klubhoz ment, majd azt követően a
Budapesti Eleven Világ Íjász Egyesület versenyzője lett. Mint mondta Körmenden behatárolódott a helyzete,
fejlődni akarása miatt kényszerült a
változtatásra. De a hírekben mindig
ott van, hogy a „körmendi íjász” vagy
az „íjász házaspár”.
Mindenesetre a továbblépés irányába tett döntése bölcsnek bizonyult, hi-

szen nagyon sok szép eredményt ért,
értek el. Gondoljunk csak bele, hogy
első osztályú versenyzőkről van szó,
akik csúcstartók, válogatott kerettagok. József 2012-ben reflex-kategóriában Európa bajnokságot nyert, világbajnoki egyéniben és csapatban is
ezüstérmes. Szilvi ugyanígy Európa
bajnoki címmel, sokszoros hazai bajnoki címmel büszkélkedhet. Idén a
már megnyert négy hazai versenyen
pedig kvalifikálták magukat a szeptember 17-i tallini Európa bajnokságra.
Vajon a levegőben van itt valami,

sen nem megszokott. Idén nekik kevesebb jutott a strandolásból és a szórakozásból. Ennek ellenére hasonló véleményen vannak arról, hogy jót tett
mind a négyüknek az edzőtábor és az
EB egyaránt. A legjobbakkal készülhettek napról napra, tanultak egymástól, egymás hibáiból, ami néha a legtöbbet nyújtja egy- egy helyzetben. Az
edzőktől mindig támaszt kaptak és
rengeteget okosodtak, legfőképpen a
kosárlabdához való hozzáállásban.
Zárásként pedig megjegyezték,
hogy a 6 hetes felkészülés és az Európa-bajnokság végtelenül hasznos és
tanulságos volt, minden játékosnak
bőven volt lehetősége a fejlődésre, és
nagyon örülnek annak, hogy 16 évesen megérezhették a nemzetközi mezőny másságát. Edzőiknek köszönik
az önzetlen munkát, amit ezen a nyáron kaptak, közülük, pedig kiemelik
Érsek Istvánt, aki a válogatott csapat
egyik segítő edzője, és a Körmendi
Törpördögök együttesét is neveli napról napra.
Iskolánk és Körmend is méltán lehet büszke fiataljaira, hiszen ismét
bebizonyították, hogy a feltörekvő korosztály kezében van a jövő záloga.

n KÁLMÁN VIKTÓRIA

Felkészülési tornán vettek részt a kézilabdázók
Idén 15. alkalommal rendezték meg
Bükön a Bükfürdő Kupa női kézilabda
felkészülési tornát. Két csoportban
nyolc NBII-es csapat lépett pályára.
A péntek estétől vasárnap délutánig
tartó kupán a négy vas megyei egyesület: a Celldömölki VSE-Vulkánfürdő, a
Dr. Lupo– Büki TK és a Sárvárfürdő
Kinizsi mellett a Körmendi Dózsa MTE
is szerepelt. A győzelmet a BKLSE Győr
szerezte meg. A városunkból érkező lá-

nyok a 7. helyen végeztek. A Körmend
az erős A csoportban kezdte a kupa
küzdelmeket. A Büktől 20:14-re, a
VKLSE Győrtől 31:26-ra, a Hévíztől
17:9-re kaptunk ki. Az A csoport végeredménye: 1. Győr, 2. Bük, 3. Hévíz, 4.
Körmend. A Körmendi Dózsa MTE helyosztót játszott, s a 7. helyezésért 16:15-re
verte a Celldömölköt. A Bükfürdő-Kupa
végeredménye: 1. VKLSE Győr, 2. Kinizsi TTK Budapest, 3. Dr. Lupo – Büki

TK, 4. Mosonszolnok, 5. Sárvárfürdő
Kinizsi, 6. Hévíz, 7. Körmendi DMTE, 8.
Celldömölki VSE-Vulkánfürdő.
A hamarosan kezdődő bajnokság
előtt jó erőfelmérő volt a büki torna. Ennek szellemében hajtós, küzdelmes
meccseket játszottak a résztvevők. A
fiatal körmendi csapat tartását jól mutatja, hogy a mindössze egy góllal megnyerték az utolsó meccsüket, így nem
ők lettek a sereghajtók. 
n KÉKI

Göcsej Kupán tallérozódhat az Egis-Körmend
Tovább tart a játékos keringő,- új nevek bukkannak elő az Egis Körmend
kosárlabdacsatánál. Az obewarti felkészülési meccsen a Kolozsvár 93:74-re
verte a Rába-parti együttest. A második mérkőzésen a Güssing ellen két
hosszabbítást követően 98:93 lett a végeredmény. Szeptember 13-án az ausztriai Fürstenfelden játszott újra az Aaron Mitchell edzette különítmény, ez a
fellépés is vereséggel végződött.
Az ismert körülmények,- azaz a csarnokfelújítás miatt két hétig az osztrák
Niederöblarnban készül a bajnokságra
az Egis Körmend kosárlabdacsapat. Az

előzetesen csatasorba álló játékosok
összetétele már a Kolozsvár elleni mérkőzéskor változott. Malik Cooke távozott Körmendről. A szakvezetés megvált Nebojsa Kacanskitől is. A két honosított Marko Popadics és Marko
Kolarics élő szerződéssel rendelkezik,
csakúgy, mint Damen Bell- Holter. Az
irányító Darrin Govens a románok ellen
szemsérülést szenvedett, de ő továbbra
is próbajátékosként tagja a keretnek.
Csakúgy, mint a 25 éves 196cm magas
belgrádi Momcilo Latinovic (2-es 3-as
posztra), illetve a 21 éves 193cm-es volt
korosztályos román válogatott Baczó

Balázs Marosvásárhelyről, magyar állampolgársággal bírva igyekszik meggyőzni a szakmai stábot, hogy hasznos
tagja lehet a körmendi csapatnak.
A válogatott összetartásáról visszatért Ferenc Csaba, Tóth Norbert és Doktor Péter. A keret tagja még a Güssing
ellen nagyon hasznosan játszó Török
Rolland, Sonyák Béla illetve Sömenek
Martin. Malik Cooke helyére a chikágói
születésű 190cm magas Walter Lemon
Jr. érkezett próbajátékra. A csapat lapunk megjelenésével egyidőben a Göcsej Kupán szerepel, ez egy újabb lehetőség a gyakorlásra. 
n KÉKI

Akad még tennivaló bőven
A Körmendi Törpördögök edzője Érsek István is segítette Ferenczi Tamás
vezetőedző munkáját az U16-os fiú kosárlabda válogatott Macedóniai B divíziós Európa-bajnokságán. Nemzeti
válogatottunk a 7. helyen végzett. A
keretbe Körmendről kerültek négyen:
Doktor Péter, Laczó Levente, Molnár
Levente és Németh Ákos. Érsek István
összegezte tapasztalatait.
- Helytállónak mondhatjuk a magyar srácok 7. helyezését. A tornán
rengeteget tanultunk, a fiúkat minden dicséret megilleti, hiszen végig
dolgozták a nyarukat és mindent
megtettek a sikerért. A célkitűzésünket, hogy a nyolc közé kerüljünk, elér-

tük. A bolgárok és a hollandok legyőzése után a verhető csehektől mindössze egyetlen ponttal 65:64-re kaptunk ki. Az előző napi küzdelem láthatóan rengetget kivett a csapatból.
Ezen az egyetlen ponton múlt, hogy
nem lettünk csoportelsők,- győzelem
esetén a csehek helyett mi jutottunk
volna a négyes döntőbe. Sokat kell
még dolgozni, hogy fizikailag és fejben is fel tudjuk venni a versenyt nemzetközi szinten az előttünk járókkal.
A jövő az utánpótláson múlik. – mondta a tréner.
A felnőtt férfiválogatottunk Európabajnoki szereplése is mindössze
egyetlen ponton múlt…
n KÉKI

Bebes István polgármester is nyeregbe pattant.
Városunkban hag yománnyá
vált, hogy szeptemberben benépesül a Szabadság tér, -különleges
eszközökön bicikliznek a résztvevők. 2014. szeptember 6-án, szombaton zajlott a IV. Szup(p)perbike
Spinning Maraton. 180-an, négy
órán keresztül zenére tekertek.
Nagy meglepetést okozott a helyi
fúvószenekar részvétele. A sportág helyi atyja Szupper Péter
(Szupi) hozta létre Körmenden
ezt a mára népszerűvé vált tréning-formát.
A spinning teremkerékpáros
edzésmódszer. Egy amerikai ker ék pá r verseny ző, bi zonyos
Johnny G. alkotta meg a mára világszerte hódító edzésprogramot,
amellyel állóképességet lehet javítani, sikeres lehet a fogyásban,
és kifejezetten jó kardiotréning.
A körmendi maratonon zömében
a helyi klubtagok vettek részt, de
a környező településekről, sőt
még Pécsről is érkeztek a tekerni
vágyók. Mivel a spinning nemtől,
kortól, sőt fizikai adottságoktól
függetlenül űzhető, sok férfit, de
jónéhány nyugdíjast is láthattunk. Utóbbiakkal kb. másfél éve,
heti egy órában, külön edzéstervvel dolgozik Péter. Noha kétségtelen, hogy leginkább lányokat, as�szonyokat vonz e sportág, az idei

FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

látványos maratonon már a biciklizők negyede az erősebbik nem
képviselőiből került ki. A lebonyolítás zökkenőmentesen zajlott,
láthatóan jól összeszokott teamet
alkotnak a spinningesek.
A IV. Szup(p)perbike Spinning
Maratont Bebes István polgármester nyitotta meg, aki maga is
nyeregre pattant. A rendezvény
szenzációját a helyi Városi Fúvószenekar felbukkanása jelentette. Piros eg yenruhájukban
„fújták a talpalávalót”. Tudomásunk szerint hazánkban elsőként
fordult elő, hog y élő zenére, mi
több fúvós zenére sportoljanak
az emberek. Nem mehetünk el
szó nélkül a segítők mellett sem.
A Coca Cola Kft. látványos reklámfalain kívül a résztvevők kellő folyadék-utánpótlását is ők
biztosították,- már három éve
támogatják a spinning klub programjait. Mellettük Szupper Péter
köszönetet mond Körmend Város
Önkormányzatának, a Körmendi
Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár dolgozóinak, illetve a
baráti támogatóknak a sikeres
lebonyolításban nyújtott segítségükért. Hogyan tovább? Novemberre készül valami csuda dolog
megint a spinningeseknél…

n KÉKI

Elhalasztották a Rába-maratont
A szintén szeptemberben szokásos Rába-maraton kajak-kenu verseny a sok eső és az árvíz
miatt e hó 13-án elmaradt. A
szervezők a tervek szerint, bíz-

va a várva-várt szép őszi időjárásban, október 18-ra, szombatra halasztották a hagyományosan nagy érdeklődést kiváltó nemzetközi evezős túrát.
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Te is lehetsz világbajnok!

ÖNVÉDELEM? KICK-BOX? K-1? EGÉSZSÉGES MOZGÁS?
ALAKFORMÁLÁS? TE MELYIKET SZERETNÉD?

Edzések kedd és péntek: 17.00-18.00-ig a
Körmendi Kulturális Központ tükrös termében.
Az első edzés: 2014. október 3-án pénteken 17.00-kor.
Később is csatlakozhatsz!
Edző: Andorka Imre 3. dan.
Érdeklődni: Andorka Imre, Körmend Szabadság tér 12. ,,A” HÚSBOLTBAN.

Megbízható, fiatal takarítónőt
keresek hosszú távra Ausztriába.

HÖLGYEK, URAK, GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
FELSŐ KORHATÁR NINCS! ALSÓ KORHATÁR 7 ÉV!

40.000 példány – 17 település
Vas megyében otthon vagyunk!
Hirdetésfelvétel:
vas@szuperinfo.hu
06 20 215-9147

Tel: +36 20 419 8225

Körmenden, a Bástya utcában új építésű lakások

ELADÓK

Lakásméretek
2

42-60m
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VAS MEGYEI SZUPERINFÓ

Érdeklődni:
hétfő – péntek 19.00 után.

Ha bármelyiket kipróbálnád, és szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
gyere közénk! Légy egy SIKERES csapat tagja!

hirdetés

KÖRMENDI HÍRADÓ

195 000,- Ft/nm áron

LEGERO
Körmend, Vida . 8. (Centrál üzletház)
412-115; 06-30-44-77-882
Körmend, Rákóczi u. 13.
410-326; 06-30-26- 39-658

Tel.:

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvből
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből
vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem
veheti át diplomáját!

(20) 9-738-737

LEGYÉL TE IS A MUNKATÁRSUNK!
Mindenhol azt hallod, olvasod: egyre több Opelben dobog magyar szív?
Szeretnél közvetlenül is részese lenni ennek?
Jelenleg nagy létszámban keressük új kollégáinkat az alábbi munkakörökbe:

KARBANTARTÓ

Elvárások:
• Villamos / gépész középfokú végzettség
• Műszaki rajz ismeretek
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

OPERÁTOR

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Műszaki végzettség előny (pl.: CNC-forgácsoló, esztergályos,
géplakatos, egyéb gépipari)

JELENTKEZZ!
Email-ben: cv@gm.com
Postai úton: Opel Szentgotthárd Autóipari Kft.
Személyügyi Osztály
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.
További információ: +36 94 551 226 illetve
+36 94 551 229
Pályázati lap letölthető a www.opel.hu oldalról.

Amit kínálunk: műszaki belső képzésen való részvétel lehetősége

NÁLUNK MEGTALÁLOD A NEKED VALÓ ÁLLÁST,
AMENNYIBEN:

Hudi Tibor 06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a világ egyik
legsikeresebb nyelvtanulója! Eddig 13 középfokú
nyelvkönyvet írt. Tanulnál a módszerével?

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

• szeretnél egy lendületes és elkötelezett csapat tagja lenni
• éles szemed van a problémákra és motivációd a megoldásukra
• munkádat mindenkor a minőséget szem előtt tartva végzed.

OPEL SZENTGOTTHÁRD

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000
kétnyelvű mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi
honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a
titkot, hogyan lehet minden olyan emberből
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Körmenden a Művelődési Házban (Berzsenyi u. 11.)
www.opel.hu

2014. október 1-jén ( szerda) 17-19 óráig.

minta-cipőbolt Körmenden!

Másodosztályú termékek akciós áron!
LEGERO Hungária Kft.

Körmend, Dienes u. 7., Tel.: 94/594-071,
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00

Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból É s m in d e n ,
• Gumicsizmák gyerek méretben is
rül
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
ami a ház kö

kell!

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron
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KÖRMENDI HÍRADÓ

spóroljon meg sok tízezer forintot Ön is a

Vas megye kártyáVal!
10%

25%
20%

5%

8 Ft/l

HaszNálja
miNdeNNap!

– Vas megyében 278
– Országosan több mint 2300
elfogadóhely

· taNkOljON · ÖltÖzkÖdjÖN
· taNuljON És VásárOljON
kedVezmÉNyeseN!
*

a Vas megye kártyára díjmentesen jogosult minden olyan Vas Népe-előfizető,
aki 1 évnél régebb óta rendelkezik Vas Népe-előfizetéssel vagy szerződésben
vállalja, hogy 1 évig előfizető marad.

És ha még nem előfizetőnk, hívja a 94/999-120-as telefonszámot és részesüljön
Ön is a Vas Népe és a Vas megye kártya által nyújtott hihetetlen előnyökből!

Vas megye kártya – része a Vas Népe-előfizetésnek

