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A király, aki elment
kölcsönt kérni
Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus a mesék szakértője. Rengeteg mesét ismer, tanulmányozza a gyerekek által írt
történeteket, és pszichológiai
szempontból vizsgálja is azokat. Azt mondja, a mese amellett, hogy jó kikacsolódás, játék és szórakozás, rendkívül
nagy hatással van a lelki életre, fejleszthető vele az érzelmi intelligencia.
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Dübörgött az Omega
Negyvenöt évvel ezelőtt
Vas megyében először Körmenden adott máig emlékezetes koncertet az Omega
együttes. A művelődési ház
(színházterem, lovarda) összes
termében rajongók lógtak, kutyás rendőrök, markos körzeti
megbízottak cirkáltak.

n 9. oldal

A jó magyar pálinkának
nincsen párja
Javában tart a pálinkafőzés
szezonja. A Rába parton található körmendi szeszfőzde felé
is megnőtt a forgalom.
Cefréshordókkal megrakott
utánfutókat naponta többször
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rövid hírek

Újévi fúvóskoncert
Körmend város fúvószenekara
2015. január 3-án 17 órakor tartja
a mára már hagyománnyá vált újévi koncertjét, a megújult sportcsarnokban. Az előző évekhez hasonlóan színvonalas és karakte
reiben gazdag repertoárral, teljesen megújult programmal várják
az érdeklődőket. Felcsendül majd
Sinatra, Strauss, modern és klas�szikus zene és a már megszokott
szórakoztató feldolgozások, magyar dalok egyaránt. A belépés
ingyenes, a szünetben pezsgővel
kíván a város boldog új évet.

Cipősdoboz akció
Városunkban is nagy sikere
van a cipősdoboz akciónak.
Ilyenkor bárki adományozhat a
szegényebb gyermekek javára, a
gyűjtést a Baptista Szeretetszolgálat fogja össze. Idén december
elejétől 18-ig tart a gyűjtés Körmenden. Helyszíne a Körmendi
Kulturális Központ. Hétfőtől
péntekig, naponta 9–15 óra között várják az adományokat.

Testvérvárosi
szerződés
November végén az ukrajnai,
Odessza megyei Juzsnijban aláírták a Körmend-Juzsnij testvérvárosi szerződést. Az eseményen
városunkból Bebes István polgármester, valamint Faragó Gábor és Csák Tamás bizottsági
elnök vett részt. Bebes István
mellett ukrán részről Novackij
Vlagyimir polgármester látta el
kézjegyével a dokumentumot.
Egy helyi online televízió szerint
a körmendiekkel való kapcsolat
túlmutat egy egyszeri protokolláris eseményen, hiszen számukra az életbevágóan fontos
uniós közeledést jelenti (Juzsnij
az oroszok által bekebelezett
Krím-félsziget egyik ukrajnai
határvárosává lett). Bebes István a kapcsolatokat említve a
sport, a gazdaság és a kultúra
n kg
fontosságát emelte ki. 
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A király, aki elment kölcsönt kérni a szomszédba

Ciklus- és évértékelő beszélgetés Bebes István polgármesterrel

Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus a mesék
szakértője. Rengeteg mesét ismer, tanulmányozza a gyerekek által írt történeteket, és pszichológiai szempontból vizsgálja is azokat. Azt mondja, a
mese amellett, hogy jó kikacsolódás,
játék és szórakozás, rendkívül nagy
hatással van a lelki életre, fejleszthető
vele az érzelmi intelligencia.
Dr. Kádár Annamária azt állítja,
hogy a mesemondás, mesehallgatás
segít a lélek karbantartásában. Éppen
ezért fontos, hogy a szülők meséljenek
gyerekeiknek. Nemcsak az együtt töltött idő miatt, hanem azért is, mert egy
jól kiválasztott mese segíti a csöppségeket abban, hogy szembenézzenek a
nehézségekkel. Emellett a mesélés
egyfajta szertartássá is válhat, amelyre nagy szükség van, hiszen arra
kényszeríti az embert, hogy a rohanó
világban megálljon egy kicsit. Az érzelmi intelligencia a legfontosabb képességünk, amellyel a mindennapi
életünkben boldogulunk. Ezáltal tudunk például kapcsolatot teremteni, a
saját érzéseinket kifejezni, másokét
felismerni, és a konfliktusokat kezelni. A gyerekek ugye nem tudják megjátszani az érzelmeiket, teljesen egocentrikusak, számukra csak pozitív
és negatív érzések vannak, pont úgy,
mint a mesehősök a mesékben, hiszen
ott is van jó és rossz. A mese arra jó
például, hogy a negatív érzéseket segít
feldolgozni a gyereknek. Óhatatlanul
előfordul, hogy megharagszik anyára
vagy dühös apára, mert ugye azért a
nevelésben szabályok mégiscsak vannak. Ilyenkor történik meg az, hogy
egy gonosz mesehősre, például egy
boszorkányra vetíti érzelmeit a gyerek – mondta a pszichológusnő.
Arra a kérdésre, hogy milyen a jó
mese, a szakértő így válaszolt: A mesélés tulajdonképpen már a méhen
belüli életben elkezdődik, a magzattal
való kapcsolatfelvétel a mesélésnek
egyik formája. Később jönnek a különféle altatódalok, mondókák, a döcögetők, höcögtetők, járogatók, arccsiklandozók. Ezek mind-mind a mesekorszak megalapozói. Kétéves kor körül
már az én-mesék következnek, ezek a
gyerek életéről, mindennapjairól szólnak. Ezekben a gyerek a főszereplő,
vagy egy hozzá hasonló kisfiú, illetve

– Rohanó világban élünk, alig tudunk a számtalan teendő
mellett egymásra figyelni. Ez az időszak felkészít az ünnepre,
s egy kicsit elgondolkodtat. Figyelmeztet is egy kicsit arra,
hogy a karácsonyi hangulat ne csak 2–3 napra szóljon, már
ebben az időszakban is törődjünk többet egymással. Ha
a feladatok sorát nézem, talán hosszabb napokat kellene
kívánnom – fogalmaz Bebes István polgármester, akit év végi
számvetésre kértünk.

A mese a lélek karbantartója

Meskó Anikó sokat mesél a gyermekeinek, Vandának és Márknak
kislány. Ezek a mesék abban segítenek, hogy a kicsik össze tudják kapcsolni a mindennapi életeseményeket.
Három-négyéves korban már jók az
állatmesék, láncmesék, csalimesék. A
lényeg az, hogy ezek rövidek legyenek,
körülbelül egyoldalnyiak, fontos, hogy
ne legyen bennük varázselem.
A pszichológus azt is elmondta,
hogy a varázselemekkel teli népmeséket négy és fél éves kor előtt nem szabad elővenni. Ez kétféleképpen árthat:
egyrészt a gyerek rövidtávú memóriája még nem annyira fejlett, hogy egy
bonyolult cselekménysort észben tudjon tartani. Másrészt ilyenkor még
nincs meg a kettős tudat, a gyerek még
beleéli magát a mesébe. Annyira egy
síkon van a fantázia és a valóság, hogy
az teljesen természetes, hogy például
a sárkány mindennap bemászhat az
ablakon. Ez szorongásokat okozhat,
így az életkori sajátosságokat igenis
figyelembe kell venni. Fontos, hogy ha
már a népmese korszaknál tartunk,
nem kell kilúgozni a történetet, hanem
benne kell hagyni a horrorisztikus elemeket is. Nem kell tartani a szülőknek
attól, hogy például felvágják a farkas
hasát. A gyerekek számára a rossznak nagyon nagy méreteket kell öltenie ahhoz, hogy a jó győzelme katartikus legyen.
A varázsmese-korszak körülbelül
nyolc-kilencéves korig tart, ekkorra
már annyira a valóságos elemek dominálnak, hogy kiszorulnak a varázsele-
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mek. Szóval ezt a rövid időt kell kihasználni a szülőknek, amelyet én
mindenképpen javaslok is, hiszen ez
egy soha vissza nem térő alkalom. Ez
egy olyan küzdőképességet, optimizmust, életrevalóságot tud megalapozni, ami örök életre meghatározó és
valóban igazi muníció – egy hamuban
sült pogácsa – lesz a gyerek számára.
Dr. Kádár Annamária a gyerekek
által írt meséket is tanulmányozza.
Megállapította, hogy pontosan nyomon lehet követni, melyik gyerek hallott, olvasott meséket, mert a különféle fordulatok visszaköszönnek saját
történeteikben is. Az optimista életfilozófia is érződik ezekben a mesékben. Teljesen másképpen fejezi be
egy olyan gyerek az írását, aki meséken szocializálódott, mint az, aki
rajzfilmeken nőtt fel. Utóbbinál sokkal súlyosabb és véresebb következményei vannak az eseményeknek.
Érdekes, hogy a mindennapok elemeit is beleszövik a meséikbe a gyerekek, így találkoztam már olyan királylánnyal, aki Maggi tyúkhúslevest
főzött, de előfordult pattanásos királyfi, sőt olyan király is, aki elment
kölcsönkérni a szomszédba fizetésig.
A szakember végül azt mondta,
mindenkit mesélésre, olvasásra buzdít. Különösen az év végén, amikor
talán többet lehet együtt a család. A
könyv ajándéknak sem utolsó, így
összeköthetjük a kellemeset a haszn Tóth Judit
nossal. 
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– Visszatekintve, mik voltak az elmúlt ciklus legfőbb eredményei? Mi
az, ami elmaradt, ami adósság?

– Az infrastrukturális fejlesztések
szintén jellemzőek voltak az elmúlt
időszakra.

– Mondható, hogy szokás a választási időszakok eredményeit
lajstromba venni, ami bizonyos
szemszögből érthető. De én sokkal
inkább folyamatokban és célokban
gondolkodom, aminek megvannak
nyilván a különböző szakaszokra
bontható eredményei. Ennek egyik
példája a belváros átalakítása,
amely a Vida József utcával kezdődött, a Szabadság térrel folytatódott, és a Batthyány-kastélynál
tart jelenleg. Szerves egységként
kezeljük ezeket a területeket. Az
átalakítások is azt a célt szolgálták
és szolgálják, hogy a különböző városi rendezvények során ezek a
helyszínek mindinkább összekapcsolódjanak. A kastélyban az egykori lovarda jelenlegi átalakítása,
a Batthyány Örökségközpont kialakítása szintén minőségi változást fog jelenteni, növeli a város
turisztikai vonzerejét, valamint
szó szerint és képletesen is kinyílik a városközpont és az emberek
felé. A Nyugati tisztilak, amelyben
a gyermekkönyvtári épületrész található, már 2013-ban elkészült, s
pályázatot nyújtottunk be további
felújításokra is. A kastélypark
ugyancsak említhető, ahol szintén
jelentős változások történtek, két
pályázat segítségével valósult meg
a fák vízutánpótlásának biztosítása, sétányok kialakítása és gondozása, a holt Rábából kialakított tó
megtisztítása, a balesetveszélyes
és elhalt fák kivágása és a megmenthetők ápolása. A folyamat
azonban itt sem zárult le, még sok
tennivalónk van. Ugyancsak jelentős változás történt a közösségi
közlekedés területén, ahol a vasúti
és az autóbusz-közlekedést biztosító társaságokkal összefog va korszerűbb és gyorsabb lett a közlekedés, mindehhez megújult és komfortosabb környezet is társul.

– Igen, de ezek megvalósítása
hosszabb időszakot ölel fel. Közülük
az egyik legjelentősebb a szennyvízhálózat kiépítése, amelyet még a
tisztítómű felújításával és kapacitásbővítésével kellett kezdenünk. A folyamatos hálózatbővítések során
idén fejeződött be az Alsóberki, Fel-

sőberki és Horvátnádalja városrészek bekötése a rendszerbe. Az utak
felújítása folyamatos feladat, amelyekre egyre nehezebb pályázati forrásokat találni, zömében önerőből
történtek a felújítások. Ez alól kivételt képezett a Batthyány-Stratt
mann és Bajcsy-Zsilinszky utcák átépítése, körforgalom kialakítása. Az
intézményrendszerünk feltételeinek
biztosítása is folyamatos figyelmet
igényel, a Batthyányné Coreth Mária, és a Mátyás király utcai Óvoda
esetén is jelentős fejlesztések történtek. A szociális területen az idősek
ellátását, gondozását szolgáló Unger
László Idősek Otthonának megépülése és működésének megindulása
mindenképp fontos történés volt. A
sport területén is folyamatos beruházások történtek a TAO programo-

kon keresztül, amelyek közül kiemelkedik a sportcsarnok felújítása.
A sportcsarnokhoz önkormányzati
forintokra nem volt szükség, viszont
az egyesületek programjainak megvalósítását, melyek során a pl. a városi sporttelep vagy a horvátnádaljai
sportöltöző is megújult, anyagi forrásokkal is támogatta.
Tekinthetjük adósságnak vagy
elmaradásnak, de mint mondtam,
hosszabb távú céljaink vannak minden területen, így lépünk tovább a
kastély esetében, ahol a nyugati és
keleti őrségépület, valamint a keleti
tisztilak megújítása van célkeresztben, a Várkertben a Vadászlak felújítása következhet. A szennyvízhálózatot a Rábán aluli területtel kell
folytatni, de lépéseket teszünk a
munkahelyek növelése érdekében is.
Biztosítani kell a város és az intézmények zavartalan működését, ami
szintén nagy odafigyelést kíván.

– Az ár- és belvizek próbára tették
az emberek türelmét. Enyhíthetők a
gondok?
–Ezen dolgozunk. A Rába áradásai mindig komoly próbatételeket jelentenek a fenyegetett területeken
élők és a védekezésben részt vevők
számára egyaránt. Sajnos kijutott
mindkettőből az elmúlt években, az
idén pedig különösen, hiszen az átlagosnál jóval csapadékosabb időjárás
volt. Ezek az időszakok azok, amelyek megmutatják számunkra, hogy
hol vannak hiányosságok, elmaradások a felkészültségben, és a mit
kell még tenni a megelőzés érdekében. Ez egy többszereplős tényező,
amelyben a vízügyi szerveknek, a
katasztrófavédelemnek és az önkormányzatnak egyaránt van feladata.

A vízelvezetési rendszerek karbantartását a vízügyi szervek elvégezték az elmúlt hetekben, az önkormányzat pedig kiépített eg y
védművet az északi városrészen a
megvédése érdekében. Az ilyen események komoly károkat és problémákat okoznak, ugyanakkor összefogást és a közösségek összetartását
is eredményezik. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a legkisebb
mértékben is hozzájárul a védekezés
feladatainak elvégzéséhez.

– Ez az esztendő a város életében
mozgalmas volt. Mi marad meg leginkább belőle?
– Nehéz egy évet belesűríteni egykét mondatba, így csak egy-két eseményt tudok kiragadni, inkább olyanokat, amikről még nem esett szó. Jól
indult az év a Körmendi Fúvószenekar nagysikerű újévi koncertjével. Az
év elején dőlt el az is, hogy a kórház
közel 1,5 milliárd forint összegből
újulhat meg. A szennyvízprojekt mellett 200 milliós pályázati támogatással ivóvízminőség-javító program valósult meg, a távhővezeték-rendszer
is felújításra került. Volt AlteRába
Fesztivál és Körmendi Napok, Szent
Iván-éji vigasságok, megünnepeltük
Körmend várossá nyilvánításának
770. évfordulóját is. Lebonyolódtak a
választások is, a megválasztott új
képviselő-testület elkezdte munkáját.
Folyamatos kapcsolatban voltunk
testvérvárosainkkal, amelyek száma
gyarapodott, hiszen az Ukrajnában
levő Juzsnijjal nemrég aláírtuk a testvérvárosi megállapodást. Visszatekintve az eltelt időszakra, szeretném
azt látni, hogy töretlen ívben folytatódjanak a város életét meghatározó
programok. Öt év – öt cél, fogalmaztuk meg, amelynek homlokterében a
Batthyány Örökségközpont, a fejlesztésközpontú szemlélet, a szolgáltatások bővítése, a munkahelyteremtés
előremozdítása és az együttműködés
áll. A programunkban nem véletlenül
mondtuk, hogy „A várossal dolgozunk!”, ennek szellemében fogunk
cselekedni. Ha a feladatok sorát nézem, talán hosszabb napokat kellene
kívánnom. Mivel ez nem lehetséges,
így leginkább az marad, hogy hatékonyabban végezzük munkánkat, döntéseink segítsék elő a város további
fejlődését. Hogy mindenki úgy érezze, jó itt élni. Végül áldott karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánok minden körmendi polgárnak!

n kozma gábor
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Őrzik a hagyományokat, alkalmazzák a korszerű technikát

Watt elvtárs telibe kapta a rendőröket

Iskola az időben – Negyvenéves a Somogyi

Dübörgött az Omega, gyöngyhajú lányok táncoltak

Negyvenesztendős városunk jelentős oktatási intézménye, a
Somogyi Béla Általános Iskola. Az elmúlt évtizedekben az itt
oktató tanári kar egy olyan intézményt épített fel, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és alkalmazza a legkorszerűbb
technikákat. Bebes István polgármester szerint a Somogyi
Körmend szellemi horizontjának egyik meghatározó alkotóeleme.

Negyvenöt évvel ezelőtt Vas megyében először Körmenden adott máig emlékezetes koncertet az Omega együttes.
A művelődési ház (színházterem, lovarda) összes termében
rajongók lógtak, kutyás rendőrök, markos körzeti megbízottak cirkáltak. Németh Sándor, a ház akkori igazgatója emlékezik
vissza a koncertre.

Karakai József igazgató szerint
is nagy szó a négy évtized. – Iskolánk jelentős jubileumához érkeztünk el: immár nég y évtizedes
múlt áll mögöttünk. Az intézmény
építése 1973 februárjában indult, a
város legfiatalabb általános iskolájaként 1974 szeptemberétől várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket – mondja a vezető. Hozzátéve: első tanulóik 15 környező településről jártak be az iskolába.
Amely 1992-ig körzeti általánosként működött, így a környező településekről azóta is sokan választják őket. Jelenleg az intézményben 318 diák tanul, őket 34
pedagógus és 4 nevelő-oktató segíti a mind eredményesebb felkészülésben. – Az eltelt 40 esztendőben rengeteg nehézséggel küzdöttünk meg. Ugyanakkor megszámlálhatatlanul sok szép sikert,
eredményt éltünk meg tanulóinkkal és szüleikkel közösen – folytatja a direktor. – Iskolánk évtizedes hag yományainak megőrzése
mellett folyamatosan törekszik a
megújulásra mind szakmai, mind

a tárgyi feltételek terén. Munkánkat a szülők, gyermekek, pedagógusok és a fenntartó optimális
eg y üttműködésével végezzük,
amelynek során igyekszünk minden igénynek eleget tenni. Ennek a
sikeres eg yüttműködésnek köszönhetően elmondhatjuk, hog y
gyermekeink a mai kornak megfelelő, modern környezetben, elfogadó, támogató légkörben végezhetik iskolai feladataikat, amelynek
során gazdag programkínálatból
választhatnak egyéni képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően. A szülőkkel való szoros
együttműködést jelzi az évről évre
sikeresen megrendezett szülő-nevelő bál. A szülők közösségének a
Tehetséggondozás Gyermekeinkért Alapítvány életében, valamint számos egyéb iskolai rendezvény szervezésében, lebonyolításában is fontos szerep jut – halljuk.
Az intézményben magas szintű
számítástechnikai, informatikai
oktatás folyik, a somogyisok évek
óta ECDL-vizsgaközpontként is
működnek. A digitális fejleszté-

Sokan vettek részt az ünnepi eseményen a felújított sportcsarnokban

Ünnepi műsor. Karakai József iskolaigazgató és Farkas Tiborné tankerületi vezető
Fotó: Jámbori Tamás
a lelátón
seknek köszönhetően szinte valamennyi osztály- és szaktantermükben használhatják a diákok
az interaktív táblákat, a multifunkcionális digitális eszközöket.
Kiválóan felszerelt szaktantermek, közte angol és német nyelvi
labor, vizuális kultúra szaktanterem, természettudományi előadó,
technika szaktanterem, fejlesztőszoba, szabadidőterem állnak a
tanulók rendelkezésére. Akik így
eredményesen készülhetnek fel a
különböző iskolai és országos versenyekre. Eredményeikről, a színes iskolai élet eseményeiről folyamatosan tájékoztatást adnak a
rendszeresen frissülő iskolai honlapjukon. Mindemellett időről időre szülői hírlevélben számolnak
be az elmúlt időszak történéseiről, az előttük álló programokról.
Az iskolában rendszeresen megjelenik a suliújság, Somog yis Diákok Lapja címmel. Külön is figyelnek a tehetségekre és a felzárkóztatásra. Számos szakkör, sportfoglalkozás, hobbikör közül választhatnak az érdeklődő diákok.
Gazdag a szabadidős kínálat, sok
a kulturális rendezvény, a kirándulás. Ez utóbbi nemcsak az egyéni érdeklődést, hanem a jó hangulatú közösségi élet megteremtését
is szolgálja.
– A mindennapos testnevelés bevezetésével maximálisan kihasználjuk iskolánk egyedülálló lehetőségeit – folytatja az igazgató. – A
megújult, minden igényt kielégítő

sportcsarnok, a tanuszoda, felkészült nevelőink munkája az egészséges életre nevelést, a különböző
sportágak, közte a labdarúgás,
kosárlabda, úszás, atlétika, torna,
megszerettetését és sportsikerek
elérését biztosítja. Nemcsak iskolánk, de annak környezete is folyamatosan szépül, fejlődik. A
szülői munkaközösség, dolgozóink és támogatóink segítségével
az elmúlt években átalakítottuk és
EU-konform játékokkal szereltük
fel mindkét udvarunkat. Intézményünkben az oktató munka mellett nag y hangsúlyt fektetünk a
nevelésre is. Az iskola g yermekközpontú légköre seg ít abban,
hogy az első négy évfolyam alapozó munkájával az újra nyitott, a
korszerű tudást befogadni képes
embereket, az idegen nyelv, a számítástechnika, a vizuális kultúra
és eg yéb szaktárg yaink segítségével a világban eligazodó, a gyorsan változó környezethez rugalmasan alkalmazkodni képes, felkészült és sikeres embereket neveljünk. Szeretnénk továbbá megteremteni az önálló, élethosszig
tartó tanuláshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátítását – fogalmaz Karakai
József. Aki még elmondja: a tanév
során számtalan rendezvénnyel
igyekeznek emlékezetessé tenni a
40 éves jubileumot, amelyre szeretettel várják minden volt tanítványunkat, dolgozóikat, illetve az
n kg
iskola iránt érdeklődőket.

– A körmendi művelődési házban volt akkor még a meg yében
az eg yetlen olyan nag y terem,
amely 5–600 embert fogadhatott.
Ezt a Batthyány kastélyban „ideiglenesen” állomásozó szovjet katonaságnak köszönhetjük, mivel
a kastély volt lovardáját kultúrteremmé építették át. A földszinten
meg kisebb helyiségek, irodák,
mosdók voltak, az emeleten pedig
a nag yterem óriási színpaddal és
a fent említett befogadóképesség ű nézőtérrel. Ez azért fontos,
mert kisebb házak eg yszerűen a
költségek miatt nem tudtak drágább produkciókat fogadni – eleveníti fel a múltat a körmendi
származású, Szombathelyen élő
Németh Sá ndor. A k i it ten i
igazgatóskodása után a Vasi
Moziüzemi Vállalat eg yik vezetője, majd a szombathelyi Savaria
Filmszínház igazgatója lett. A
történetet íg y folytatta: – Akkoriban eg y Déryné színházi előadás
3–4 ezer forintba került, attól függően, hog y prózai vag y zenés darab volt-e. Könnyűzenei hakniműsorokat is hasonló áron fogadtunk. Helyárak alig 10 forint felett
mozogtak...
Az Omega eg yüttes délutáni és
esti fellépése sokba, 12 ezer forintba került. Ebből a gázsi tette
ki a legnag yobb összeget 7–8 ezret, az utazási-szállítási költségek, 3–4 forintos benzinárral és
az engedélyek pedig a többit. Persze, hog y megrettentette a régebben ott dolgozókat ez az összeg.
De én ifjú titánként – pár hónapja
kerültem ki a Szombathelyi Tanítóképző Intézetből – végül is megg yőztem a főnökömet. Ő azzal
ijesztgetett, ha ráfizetünk, akkor
azt levonják a fizetésemből. Hát,
a kezdő bérem 1100 forint volt...
Mit tehettem, nekiláttam plakátokat festeni. Biciklivel jártam a
környező falvakat, Csákánydoroszlótól, Nádasdon át Molnaszecsőd, Rádócig ragasztottam plakátokat. Természetesen Körmendet is jól megszórtuk. A művelő-

dési ház második emeleti ablakából nag y szürke hangszóróból
bömböltek az Omega-slágerek és
a koncert hirdetései. Míg aztán
néhány nap múlva, akkor még
pont a főtér túlsó oldalán lévő tanácsról át nem szóltak, hog y a
nyitott ablakoknál nem tudnak
dolgozni. Vag y veg yük le a hangerőt, vag y munkaidő után zenéljünk.
A helyárakat az addig soha nem
látott 18, 20, 22 forintos magasságokba tettük. Gondoltam, ha
5–600 lesznek, akkor átlag 20 forinttal már nem lesz nag y veszteség. Mikor kértem a ház gondnokától, Rozner Laci bácsitól, hog y
rakjanak be 600 széket, azt mondta minek. Hiszen még a kötelező
állami ünnepekre sem jönnek
ilyen sokan...
Aztán beköszöntött a nagy nap,
telt ház lett. Jöttek a fiatalok,
ahogy illik: a lányok csinosan felöltözve, a fiuk sötét öltönyben, fehér ingben. És jöttek mások is.
Már korán délután 8–10 rendőr jelent meg nálunk, hogy ők a rendezvényt jöttek biztosítani. A vidékről
is berendelték a legmarkosabb
körzeti megbízottakat. Az épület
körül még két kutyás járőr is sétálgatott. Eg y kis moraj akkor
hallatszott, amikor közvetlenül a
kezdés előtt bevonult a 6–7 rendőr
a nézőtér hátsó falához, hog y
szemmel tartsák a nézőket. Szegények, mikor megszólalt a több ezer
watt, telibe kapta őket. Mivel ők
álltak, és az ülő nézők feje felett a
hangerő akadálytalanul áramlott
feléjük. Nem véletlenül kérték,
hogy szóljunk időben, ha legközelebb ilyen koncert lesz, mert inkább szabadságra mennek... Szóval megkezdődött a koncert. A
színpadon soha nem látott és hallott hangfalak, erősítők előtt-között az Omega sztárjaival és slágereivel. A közönség hamar tűzbe
jött, persze az akkori szolid módon. De ki tudott volna nyugodt
lenni a Régi csibészek, a Petróleumlámpa vagy a Trombitás Frédi

Az Omega együttes megmozgatta a fiatalokat Körmenden
hallatán. A színpadon tőlem pár
méterre a zongoránál és a trombitájával Benkő László, nyakában
törülközővel: mondja, ez kell, mert
egy igazi jó koncerten bizony lead
egy-két kilót. Hát akkor mennyit
ad le Mecky, Kóbor János, aki áttáncolja és énekli az egész színpadot és a kétszer másfél órát? És
akkor még csak 26 éves volt! Presser Gábor az elektromos orgonánál kápráztatta a közönséget. És
Laux József fergeteges dobszólói!
Úgy emlékszem őt a felesége, Adamis Anna, az együttes dalainak
akkori szövegírója is elkísérte.
Molnár György szóló-, Mihály
Tamás basszusg itár játékával
kápráztatta a közönséget.
A második előadás is óriási sikerrel ment le. Azóta klasszikusnak számító slágerekkel: többek
közt a Naplemente, Tízezer lépés
és a legnagyobb siker, a Gyöngyhajú lány. A csapat tényleg szívétlelkét beleadta, a közönség nagyon hálás volt. Jó zene, jó közönség, szóval minden összejött. És a
bevétel is, több mint 22 ezer forint:
az intézmény addigi fennállásának legnagyobb bevétele. Büszke
is volt rá a főnököm. Rozner papa
is elismerte, hog y érdemes volt
annyi széket bepakolni.
Ilyen jó indulás után aztán kön�nyebben jöttek a koncertek. Emlékszem, a Metrót Zoránék édesapjánál, a szerb-horvát szövetség
újságának szerkesztőségében, a
Nagymező utcában kellett egyeztetni. Az Illés együttes 1970 nyarán jött, Koncz Zsuzsával. Ekkor
voltak kitiltva Budapestről a Sza-

bad Európa Rádióban tett nyilatkozatuk miatt. Szokatlan volt,
hog y ahog y megérkeztek, Bródy
János bejön az irodába és azt kérdi: mennyi gázsit hagyott jóvá az
ORI? Ugyanis az Országos Rendező Iroda engedélyezte a műsorokat és a gázsikat. Mondtuk, hogy
400 forint nézőként. Ez nem stimmel válaszolta, az ORI már megint
trükközött és 600 helyett megint
az ún. kísérő gázsit hagyta jóvá,
mint Koncz kísérőzenekara. Pedig
ha ők nem tudom hány számot önállóan játszanak, akkor a nagyobb
összeg illeti őket. – Ha nem fizetünk, nem játszanak – szögezte le.
A problémát gazdasági vezetőnk,
Viktorné Julika oldotta meg: az
együttes írásba adta, hogy csak a
nagyobb pénzért állnak színpadra
és megígérték, az ORI-nál is lerendezik a dolgot – nevetett fel Németh Sándor. Felelevenítve azt is,
amikor a Hungária-koncerten Fenyő Miklós kipróbálta a hang versenyzongora teherbírását, mire
másnap hívni kellett Kulhaiékat
újrahangoltatni...
– Aztán következtek a többiek, a
Bergendy, a Juventus, az Express,
sikeres-sikertelen koncertek De
azt hiszem, hogy a sok közül annak a több mint ezer fiatalnak,
akik ma már többségében 60–70
évesek, a 45 évvel ezelőtti Omegakoncert máig tartó felejthetetlen,
örök élmény. Nekem legalábbis az
marad és örülök, hogy az együttes
fennállásának ötvenedik évfordulóját is megérhettem – zárta az
emlékezést az egykori igazgató.
n kozma gábor
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Az idén nagyon gyenge volt a gyümölcstermés

A polgár erkölcsi alapzaton áll, becsület, tisztesség, szorgalom jellemzi

A jó magyar pálinkának nincsen párja

A lekaszált széna, a karácsonyi hó illata

Javában tart a pálinkafőzés szezonja. A Rába-parton található körmendi szeszfőzde felé is megnőtt a forgalom.
Cefréshordókkal megrakott utánfutókat naponta többször
is láthatunk.

Kósa Csaba sok szállal kötődik szülőföldjéhez, de városunkhoz is. A híres
ornitológus, Molnár Lajos dédunokája.
Ó maga ismert író, újságíró, a Magyar
Újságírók Közössége elnöke. Andrásfán született, jelenleg Budapesten él.
Legújabb kötete, az Apák és apanyomok most hagyta el a nyomdát.
– Mostanában eltűnődöm, hogy dédpapa – a híres ornitológus és a
molnaszecsődi körjegyző – miként vélekedne a mai világunkról. A munkáját,
a ránk hagyott örökségét, pontosabban
annak, sajnos, csak töredékét a Rába
Múzeumban láthatjuk. Az ő életvitele,
gondolkodásmódja egyre fontosabb
most nekem. Pontos napi munkabeosztással élt, minden percet kihasznált.
Délelőtt a hivatali ügyek intézése, délután a Rába árterének járása, esténként, vasárnaponként a kis madárpreparátori szobájában való művészi munkálkodás – kezdi a beszélgetést, majd
folytatódik a családi visszaemlékezés.
– Körjegyzőként is végtelenül szeretetreméltó ember volt, megértő, az emberek szolgálatát küldetésnek tekintő.
Szeretném, ha ma olyan hivatalokba
mehetnék ügyeimet intézni, ahol az ő
stílusában tevékenykedő ügyintézőket
találnék. Újkori basák, vallatótiszti
modorban kaffogó lények helyett. Tehát, amiről magam is nem eleget írtam
még: Molnár Lajos dédapám emberként is ama szellemiséget képviselte,
amelyet európaiságnak nevezünk. A
partikuláris gondolkodásmódot megvetette, balkániságnak tartotta. Arról
már sokat írtam, hogy milyen izzó hazafi volt. Tudta egyeztetni e kettőt: európaiság és magyarság. Mint láthatjuk,
nem mindig megy ez olyan könnyen. A
humorérzékét is szeretném kiemelni. A
latin nyelv ismerőjeként csak úgy ontotta a szállóigéket. Minden helyzetre
talált rögtön megfelelő idézetet. Bár
feljegyezte volna az aforizmáit, az adomáit, amelyekkel a vendégeit szórakoztatta, elkápráztatta! Nos, ez is olyan�nyira hiányzik az életünkből, a humorérzék. Amely feltételezi, hogy nem csak
mi humorizálunk – mert ez a könnyebb
–, hanem álljuk is a humort. Régóta hajtogatom, amit ő éppen úgy tudott, mint
legkedvesebb költője, Arany János,
hogy a humorral nemcsak felerősödik,
hanem láthatóvá, érthető is válik a valóság. Édesanyám mesélte mindig,
hogy dédpapa fejből tudott versszakokat a Nagyidai cigányokból.
A vidéki polgárosodás egyik mintaképe volt anno Molnár Lajos. Milyen értékek mentén alakult ez ki? –
kérdeztük.

Horváth István, a körmendi főzde vezetője Sárváron él. Nem mes�sze onnan, Káldon üzemeltet saját
főzdét, immár több évtizede. – Nagyon régóta csinálom, a káldi főzdében 1989. november elsején
kezdtem dolgozni. Most már több
mint négy éve én viszem a körmendit is, két segítőm van, Papp Imre
és Miletics Antal – mondta a pálinkafőző szakember, aki eg yébként egy véletlen folytán lett főzdés hosszú évekkel ezelőtt. Úg y
történt, hogy a káldi szeszfőzdés
leesett a g yümölcsfáról, comb
nyaktörést szenvett, és g yorsan
kellett valaki, hog y átveg ye a
mun kát. Eg y öreg sza k itól,
Kárpátfalvi Károly bácsitól tanulta az alapokat, majd szeszfőzde-vezetői bizonyítványt szerzett.

Horváth István azt tapasztalja,
hogy a legtöbben vegyes gyümölcsből
főzetnek, de népszerű a kajszibarack
és a szilva is. Néhány extrém esettel
is találkozott, készített már narancs-,
szőlő-, sőt banánpálinkát is. A főzdés
a régi módon, üstökben teszi fel a kiforrott gyümölcsmasszát, a cefrét.
Nem egyoszlopos aromatornyos berendezést használ. Ki erre esküszik,
ki arra – mondta. A szakember többször részt vett már versenyeken, a
Vas Megyei Pálinkaversenyen almaés narancspálinkával szerzett ezüstérmet, szilvával bronzot.
A körmendi szeszfőzdében augusztus 16-án indul a menet és körülbelül
május végéig tart. Most még főszezon
van, általában szeptember, október,
november és december hónapokban
főzetnek a legtöbben. Reggel öttől

Horváth István a véletlen folytán lett főzdés 

Fotó: Jámbori Tamás

Papp Imre, az egyik segítő

este tízig, tizenegyig megy a munka,
van úgy, hogy vasárnap is dolgoznak.
Két hatalmas üstben rotyog a cefre,
az egyik kétszáznegyven, a másik
kétszáznyolcvan literes. Az idén nagyon gyenge a gyümölcstermés, a
legtöbben almát hoznak, többen körtével vegyítik. Az elmúlt év kiemelkedő volt, nagyon sok volt a gyümölcs,
így pálinka is volt bőven. A körmendi
szeszfőző egység vezetője végül azt is
hozzátette, hogy a környéken több
főzde van, de nem panaszkodik, mert
az emberek szeretik a körmendit, sokan ide jönnek.
A pálinkafőzésben – csakúgy, mint
más területeken – vannak divatok.
Ma már nem 51 vagy 52 fokos pálinkát
kérnek, mint régebben, hanem 47–
48–49 fokosat. Ezt a főzdés nem bánja, mert a gyümölcs így dobja ki legjobban az aromáját. A divat azonban
mit sem változtatott a pálinka népszerűségén. Ezt Horváth István is
megerősítette, bizton állította, hogy a
jó magyar pálinkának a világban
n t.j.
nincsen párja. 

Stojcsics Kálmán köszöntése

Adventi hangulat Körmenden

Bebes István polgármester
90. születésnapján köszöntötte
városunk polgárát, Stojcsics
Kálmánt. Az 1924. november
11- én született férfinak 3 g yermeke, 7 unokája, 5 dédunokája
van, 1987 óta özveg y. A díszoklevél átadása után az idős úr
elbeszélgetett a polgármesterrel, szólva gazdag életútjának
fontosabb állomásairól.

Drágul a bérfőzetés
A pálinkafőzéssel kapcsolatos szabályok a jövő évtől
változnak valamelyest, de
az új adótörvény értelmében továbbra is szabad és
adómentes az otthoni pálinkafőzés. Csak minimális
mértékű átalányadót kell
majd fizetni. A saját g yümölccsel rendelkező magánszemélyek pálinkafőzőikkel évente 100 liter 50 fokos pálinkát főzhetnek háztartásuk részére.
A bérfőzetésnél szigorítás
várható, eg y liter 50 fokos
pálinka után 835 Ft lesz januártól a jövedéki adó. Ez
azt jelenti, hog y a főzési díj
mellett az említett adót is
meg kell fizetni, íg y a főzetők áremelkedésre számíthatnak.

– A polgárosodás a Molnár családban a körmendi ükapám, Molnár Imre
családjánál kezdődött. Takácsmester
volt ő, szigorú ember, aki a tizennégy
éves korában otthonról megszökött
dédapám után eredt, hogy fülön csípje,
és visszavigye a gimnáziumba. Dédapa ugyanis beállt Pápán vándorszínésznek. No, ha ott marad a társulatnál, minden lett volna, csak polgárember nem. De így polgár lett, mintaadó
módon, arról is írtam részletesen a
Kincstár összedől című kötetemben,
hogy milyen szabályok szerint zajlott
Molnaszecsődön az ötgyermekes Molnár család élete. Mind az öt gyermek
megtanulta, az Andrásfán tanítónő lett
nagyanyám is, ennek az életmódnak a
fontosságát. Ifjú Molnár Lajos például
körmendi polgárként élte le az életét,
sokoldalú művészként, festőként, karikaturistaként, fotóművészként, madárpreparátorként. Feleségét, a tündéri
Bözsi nénit nagy szeretettel őrzöm emlékeimben. Náluk, a második világháború után rájuk szakadt nyomorúságban is régi porceláncsészékben ittuk a
rossz frankkávét. És ettől valódi kávé
íze lett. A polgár a szegénységben is
polgár. A polgár erkölcsi alapzaton állt,
a becsületet, a tisztességet, a szorgalmat vallotta és gyakorolta. A törékeny,
vidéki magyar polgárság a Molnár Lajoséhoz hasonló módon élő, gondolkodó
családok sarjaiból alakulhatott volna
ki, ha megengedi a történelem. De nem
engedte meg – fogalmazott az író. De
vajon polgárosodunk-e ma?
– A polgári eszményekhez édeskevés
a pénz, a vagyon. Gondolkodásmód is
szükségeltetik hozzá. Műveltség, az értékek felismerése, a silány, a gagyi elvetése, az emberi bajok, fájdalmak
megértése, a kiszolgáltatottak segítése. A kíméletlen, a farkasétvágyú, a
másokat letaposó bármily gazdag is,
még nem polgár. Semmi köze ahhoz. A
fiatalok? Én elzárkózom a facebooktól,
de azt is tudom, hogy nem hunyhatom
be a szememet. Ha a fiatalok így találnak rá valami közösségi létre, ha így
adnak át egymásnak hasznosat is, jót
is, akkor adják át így. Ámbár túlságosan bizakodó nem vagyok – mondja.
A szűkebb haza, Andrásfa, a szülőfalu, az egykori barátok mennyiben érintik meg ma?
– Nincs olyan nap, hogy a vasi gyermek- és diákkor emlékei meg ne jelennének az emlékezetemben. A messziség, a távolság mindig megszépítő. A
lekaszált széna illata, a karácsonyi hó
illata, a kemencében sült kenyér, a sült
krumpli szaga egyszerre csak, váratla-

nul az orromba illan. Ahogy öregszem,
ahogy nehezedni kezd az utazás, egyre
ritkábban jutok haza Andrásfára. És
ezért szinte fizikai fájdalmat érzek. A
könyveimben, az írásaimban azonban
minduntalan hazautazom. Most, hogy
a kisunokám, Luca a Mikulás-várás
lázában él, eszembe jut az én utolsó
andrásfai Mikulásom. Sötétedés után
megverte a tanítólakás ablakát. A bundás, fehér szakállas Mikulás ott állt az
ablak előtt, és beadogatta az ajándékokat. Aztán távozott. Míg a nagyanyám
kiment a konyhába, bátorságot gyűjtöttem, és kiszaladtam az utcára, a Mikulás után. Megnézni, hogyan száll vissza
az angyalok röpítette szánkóba. De az
aranyszánkó sehol, a Mikulás besietett
előlem a közletbe. Utánalopakodtam.
És akkor a bakancsáról felismertem a
szomszédunkat, Déri Gyula bácsit.
Szinte átszúrta a szívemet ez a csalódás. Hatéves voltam. Ez volt az első élmény, ami aztán íróvá tett. És aztán
mind a következő andrásfai élmények.
Eltéphetetlen szálak ezek.
Az Apáim című kötete több fejezetből
áll. A legerősebb talán az első, amely az
édesapáról szól. – Kétéves voltam, amikor édesapám meghalt. Nincs róla emlékképem, csak fényképeim vannak
róla. 1944–45 telén még együtt volt a
család a kétszobás andrásfai tanítólakásban. Különös, drámai helyzet volt. A
tanítólakásba beszállásoltak két német tisztet. Hamarosan kiderült, hogy
megvetik Hitlert, és egyáltalán nem
hisznek a csodafegyverben. Édesapám
nővére és a férje, a keresztapám, hozzánk menekült a budai ostrom elől, ők
is nálunk laktak. A keresztapám hitt a
csodafegyverben, vitára kelt a két német tiszttel. Édesanyámtól ismerem
azoknak a heteknek a történetét, többek között azt a háborús andrásfai telet
írtam meg az egy éve megjelent Apáim

című könyvemben. És ha már a polgári
gondolkodásmódról beszéltünk: édesapám azért halt meg, mert a kötelességtudás erősebb volt a veszélyérzeténél. Mint polgári szolgálatot teljesítő
tartalékos hadnagy, 1944 decemberében, a hadi helyzet alakulásával az esztergomi hivatalából Vas megyébe, Vasvárra vezényelték. Április nyolcadikán
– minden kérlelés ellenére – innen indult vissza, gyalogszerrel Esztergomba. A romos, feldúlt Dunántúlon valahol
megfertőződött, elragadta őt a tífusz.
Az Apák és apanyomok című új könyvem a napokban hagyta el a nyomdát. E
kötetben nemcsak én írtam az édesapámról, hanem azok az író barátaim
is a magukéról, akik néhány éves korukban, szintén a második világháborúban veszítették el az édesapjukat.
Kerék Imre, Kovács István, Rigó Béla.
Utassy József és Bella István apaemlékeit – sajnos – már csak a feleségük
tudta felidézni. Ahogy Utassy Jóska
barátom írta az egyik apasirató versében: mi, apa nélkül felnőttek, fekete
trónon ülő árvák vagyunk egész életünkben. Régóta terveztem, formálgattam ezt a kötetet, és most azzal az érzéssel várhatom a karácsonyt, hogy
törlesztettem a legnagyobb írói adósságomat. Móricz Zsigmond írja a Naplójában: „Ady Endre vonatán ültem”. Erre
a vonatra kapaszkodhattam fel én is
ifjú koromban, és boldog vagyok, hogy
mindmáig rajta ülhetek. Ady számomra a megkerülhetetlen magyar géniusz.
Van egy írása, A Betlehem néma című
vezércikk, amely 1901 karácsonyára
jelent meg. Szinte fejből tudom: „Itt, ebben a kis, szerencsétlen országban el
kell felejtenie gondolkoznia ez embernek, ha nem akarja, hogy megfuttassák, hamar célhoz juttassák a kálváriájukon. Itt a segítség nem azoké, akik
segítségre szorulnak, de a bilincs sem
azoké, akik megérdemlik… Betlehem
néma. Mit sem ígér. Feketeség fekszik a
világon, s a koponyákon. Milliók jaja,
panasza száll ki a rettenetes éjszakába. Akinek istenük van, jajgatván, siránkozva fohászkodnak. Örömben, békességben csak a farizeusok s ő barátaik ünnepelnek.”
Mit tartok tehát igazán fontosnak?
A feketeség felszakadását, a segítségre szorulók megsegítését, a sötétség helyett betlehemi világosságot.
A körmendieknek sem kívánok mást:
igazságot, jóságot, emberségességet, naponként megtapasztalható
szeretetet.

n kozma gábor
Fotó: Déri Cecília
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Karácsonykor és szilveszterkor mindig van náluk valami hazai

Ünnepek a nagyvilágban – kipróbálják az újdonságokat is
Aki hosszabb időre külföldön telepedik le, az előbb-utóbb
felveszi az adott ország szokásait és a hagyományokat beépíti
mindennapjaiba. Különösen igaz ez akkor, ha az ünnepeket
nem hazai környezetben, hanem félig-meddig idegen kultúrában tölti az ember. Gátvölgyi Tünde, Hári Mária és Krisztina G.
Little körmendi születésűek, ám most már évek óta külföldön
élnek. Karácsonykor és szilveszterkor mindig van náluk valami
hazai, egy jó bejgli vagy egy finom töltött káposzta, de azért
kipróbálják az újdonságokat is, legyen szó ételről, italról vagy
különleges ünnepi szokásról. Amerikában például már november végén feldíszítik a fát, a spanyoloknál nemzeti lottósorsolás
van karácsonykor óriási nyereménnyel, a svédeknél pedig
homár kerül az asztalra szilveszterkor.

Gálvölgyi Tünde már 22. éve él Svédországban

Gátvölg yi Tünde 1992 januárja
óta Svédországban él. Két nag y
fia van, Dennis huszoneg y éves,
Kristian tizenhét. Három éve eg y
nag y városba, Norköppingbe költözött, ez Svédország tizedik legnag yobb városa, 135 ezer lakossal. Munkája nem mindennapi, tizenhét éve buszt vezet, távolsági
járatokat, sokszor emeletes buszokat is. Azt mondja, a svéd karácsony hasonló, mint a mag yar,
persze azért ételek terén vannak
különbségek. Vannak, akik hag yományos svéd húsgombócot
esznek ilyenkor is, amely hasonlít
a mag yar fasírthoz. Ezt a húsgombócot a svéd üzletláncból, az
Ikeából ismerik a világban, ez nag yon népszerű étel. Akik megadják a módját az étkezésnek, azok
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sült, füstölt és pácolt halakat fog yasztanak. A svédeknél az egész
főtt sonka is karácsonyi étel, míg
Mag yarországon ez a húsvéti finomság. Az édességek közül tejberizst és túrós süteményt készítenek, utóbbit eperlekvárral és
tejszínhabbal tálalják. Általában
svéd és mag yar jellegű ételeket is
készítek ilyenkor, nálunk mindig
van töltött káposzta, rántott hús,
sült hal. A krumpliköretet svédesen készítem el, néha a süteményeket is. A bejgli sosem marad
el, azt mindig sütök – mondta
Tündi a karácsonyi előkészültekről. A karácsonyfát – csakúg y,
mint Mag yarországon –, itt is de
cember 24-én díszítik fel, de nincs
rajta se szaloncukor, se habkarika, ami Mag yarországon megszokott. Az ajándékokat a svéd Manó
hozza. Azért, hog y a Manónak
kedveskedjenek – sok helyen, de
inkább most már csak falun – süteményt és tejet tesznek ki neki
az ajtó elé. A szilveszter bulizásal
telik, az italok közül a sör a legnépszerűbb és a keményebb égetett szeszek, de eg yre többen isznak bort. Karácsonykor a forralt
bort mandulával ízesítik és mézeskalácsot esznek hozzá. Az év
utolsó napján homár kerül az asztalokra, a virsli és a kolbász inkább karácsonykor kelendő. A
svédek eg yébként nag yon szeretnek szórakozni, míg a karácsony
a családról szól, amikor a família
apraja-nag yja öszejön, addig a

tavaly. Velük és a férjemmel meghitt az élet ilyenkor, és az még
hab a tortán, hog y nekem éppen
karácsonykor van a születésnapom – mondta Kriszti. Azt is hozzátette, hog y náluk korábban
kezdődik az ünnepi szezon. Már
Hálaadás után feldíszítik a fát,
ami általában műfenyő. Hatalmas ilyenkor a vásárlási láz, tömve vannak az üzletek. Az ünnepi
asztalra sonka, párolt zöldség,
édes krumli és pite kerül. Utóbbit
Kriszti is elkészíti, a bejglit és a
kalácsot pedig az ottani orosz üzletben veszi meg. Szaloncukrot a
körmendi nag yszülők küldenek,
íg y eg y kis hazait is csempésznek az ünnepi finomságok közé.
Az ajándékokat december 25-én
reggel a Mikulás hozza. A g yerekek örömét a mama és a papa is
láthatja Sk y pe - on keresztül.
Kriszti vég ül azt is elmondta,
hog y az ottani ételek elég eg yszerűek, nem foghatók a hazai konyhához. Ig yekszik tartani a mag yar hag yományokat, ha tudnak,
többször haza is látogatnak, íg y
g yerekei meg ismerhetik a mag yar szokásokat is.
Hári Mária lassan két éve Spanyolországban, Albacete-ben él.
Spanyol származású párját évekkel ezelőtt Londonban ismerte
meg, vele költözött a mediterrán
országba. Jelenleg eg y vállalkozásban dolgozik és eg yetemre
jár. Azt mondja, a spanyol ünnepi
szokások azért nag yban különböznek a mag yarok hag yományaitól, főleg az ételeket tekintve. Az ország adottságai miatt
karácsonykor is tenger g yümölcseit fog yasztanak, főként különféle kag ylókat és garnélát, de
g yakori a lazac és a bárány is
ilyenkor. Á ltalában mandulás

Hári Márta Londonból költözött Spanyolországba a párjával
édességgel zárják az étkezést és
van szerencsesütijük is, amelyből az ember megtudhatja, mi vár
rá a következő évben. Itt nem
december 24-én vag y 25-én van
az ajándékozás, hanem január
6-án, reyes magos, vag yis a mágikus királyok napján. Ez az én
esetemben nem túl jó, mert aznap
van a születésnapom is. Érdekes,
hog y itt december 26-a nem is
ünnepnap. A karácsonyfát – ami
a leg több családnál műfenyő –
már december 22-én feldíszítik,
azért, mert aznap van a nemzeti
karácsonyi lottósorsolás, amelynek főnyereménye 4 millió euró.
Betlehem minden családnál van,

Krisztina G. Little Washingtonban él a családjával
szilveszter a barátoké, mindig
annál van a buli, akinek a legnag yobb háza vag y nyaralója van.

Vannak, akik hagyományos svéd húsgombócot esznek ilyenkor is

Krisztina G. Little (lánykori nevén Gergely Krisztina) 2002-ben
ment ki először Washing tonba,
utána három évig hajón dolgozott, majd családot alapított. Jelenleg férjével és két kisfiával él
Washing ton D.C.-ben, az Eg yesült Államok fővárosában. Kriszti az első külföldön töltött ünnepekkel kapcsolatban elmondta,
hog y igen változatosan teltek akkoriban a karácsonyok és a szil-

veszterek. Volt olyan, hog y Mexikóban a strandon ült és napolajjal kenegtette magát karácsonykor eg y felállított betlehem mellett. Előfordult az is, hog y éppen
az óceán közepén hajózott, de
eg yszer már a forgalmas New
Yorkban is ünnepelt. Eleinte nehéz volt, mert nem a megszokott
módon teltek az ünnepek. A távolság a szülői háztól ilyenkor mindig nag yobbnak tűnt, de mióta
nekem is van családom, talán
könnyebb leküzdeni ezt a hiányérzetet. Két fiam van, Jancsika
2007-ben született, Jácint pedig
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Többnyire a mandulás édességekkel zárják az étkezést a spanyol családok többségében

itt ez a legelterjedtebb karácsonyi jelkép. Szilveszterkor különleges dolgok történnek itt. Minden városban rendeznek futást,
az emberek beöltözve és jó hangulatban futnak végig a településeken. Éjfél előtt tizenkét másodperccel pedig tizenkét szem szőlőt kell megenni, mert az szerencsét hoz – mondta a spanyol hag yományokról Marcsi. Szerinte a
mag yar karácsony sokkal szebb
és családiasabb, mint a spanyol.
A hazai hag yományokat nem felejti, veg yíti a spanyol és a mag yar szokásokat, íg y próbálja
széppé tenni az ünnepet.

n Tóth Judit

10 | 2014. december 13. |

emlékek

Körmendi Híradó

oktatás

Körmendi Híradó

Záró előadás a Várostörténeti Akadémián

Ha szeretet van, akkor minden van

Terítéken a Batthyányak zsidópolitikája

Karácsony gimnazista szemmel

Szántóné dr. Balázs Edit egyetemi docens szinte már hazajár
előadni a Várostörténeti Akadémiára, hiszen már többször tartott előadást Körmenden, legutóbb épp november közepén,
a holokausztra emlékező rendezvényen. December 2-án az
akadémia idei záró előadásán a Batthyányak zsidópolitikájáról
beszélt.

Nincs is szebb dolog az évben, mint izgalommal várni a
szeretet ünnepét, vagyis a karácsonyt. Ez a gondolat nagyon sok dolgot ébreszt fel bennem. Testvéremmel, Reginával kiskorunk óta az év legszebb napja ez, hiszen együtt
a család. Egyik rokonunktól rohanunk a másikhoz és végre
érezzük azt, ha csak egy pillanatra is, hogy mindenki elfelejti
a szürke hétköznapok nehézségeit. Együtt díszítjük a fát,
karácsonyi dalokat dúdolunk. Mézeskalácsillat van a konyhában és adventi koszorú az asztalon.

A Várostörténeti Akadémia de
cember 2-ai záró előadásán dr. Vörös Ottó, a Csaba József Honismereti
Egyesület elnöke emlékezett meg a
néhány hete elhunyt Tóth Lászlóról,
akit Körmend dokumentátorának
nevezett. Szántóné dr. Balázs Edit
egyetemi docens A Batthyányak zsidópolitikája című előadása elején elmondta, hogy mindig örömmel jön
Körmendre, hiszen első publikációjában a körmendi zsidóság történetét dolgozta fel. Zsidók már jó kétezer éve élnek ezen a területen, a
Batthyányaknak a XVII. századtól
kezdődően különös szerepük volt a
magyar zsidóság történetében. A török kiűzése utáni új beköltözésük
főleg Nyugat-Magyarországot érintette. Egészen a török kiűzéséig királyi védelem alatt álltak, de ekkor a
királyi hatalom meggyengült, így a
zsidók védelme is több helyen csorbát szenvedett. A Batthyányak birto-

kán öt zsidó község működött, köztük legjelentősebb a rohonci volt. A
község szó ebben az esetben ugyanazt jelenti, mint a XIX. század végétől a hitközség kifejezés, tehát vallási alapon működő közösségről van
szó, ami önálló közigazgatási egység. A birtokokon zsidó jobbágyok is
dolgoztak. A Batthyány birtokokon
végzett 1725-ös összeírás szerint
Rohoncon már 152 zsidó család élt,
Körmenden még nem szerepelnek a
nyilvántartásban. Viszont Batthyány Kristóf 1673-ben, Batthyány
Ádám 1687-ben már védlevelet bocsátott ki a zsidó községek tagjai
számára. Körmend esetében nem
maradt fenn védlevél. Ezeknek a
védleveleknek a rendelkezései lehetővé tették, hogy az uradalom összes
birtokán temetőt, iskolát, templomot
tarthattak fenn a községek. Batthyány Eleonóra háromszor szabályozta
a zsidók jogállásait és kötelezettsé-

Szántóné dr. Balázs Edit már többször volt a körmendiek vendége 
geit. Helyben fizettek adót, az országos adóktól védve voltak. 1732-ben
jelent meg a Juden Polizei elnevezésű rendelet, célja az volt, hogy az
adóikat mindenütt befizessék, és
minden őket megillető kedvezmény
után adózzanak, de a saját községüknek is adóztak. A Juden Polizeit
1737-ben módosították, évente kétszer fel kellett olvasni a zsinagógákban, ekkoriban már Körmenden
is éltek zsidók. Németújváron 1770-

Fotó: Jámbori Tamás

ben a lakosság 40%-a zsidó volt, ez
750 főt jelent. A zsidók a birtokokon
kereskedéssel, rongy, toll, bőr, tojás
összeg yűjtésével foglalkoztak.
Szombathely mezővárosa 1840-ig
nem engedte letelepedni a zsidókat,
ez a Batthyányak birtokain nem így
működött.
Összességében elmondható, hogy
a zsidóknak jó soruk volt a
Batthyányak földesúri birtokain.

n Csihar Tamás

Ünnepi ajándékként versét ajánlja a városnak
Nem kedveznek a mai idők a
költőknek. Más lett a világ és
vele a lélek. Pedig a költő a lélek
tükre, és lélek nélkül se haza, se
béke, se ünnep. Költő nélkül sem.
Talán majd eg yszer újra eljön
eg y olyan kor, amelyben fontossá
válnak az átlényegített szavak.
Ebben hisz Dobosi Valéria vasi
költőnő is, akit szakmai berkekben szonettkirálynőnek is becéznek. Polgári foglalkozása egészen hétköznapi, ám amikor tollat ragad és papírra veti rüg yként sorjázó sorait, akkor és attól valami megszépül, nemesül.
Magáról íg y ír: „Dobosi Valéria ként a nya köny veztetett az
apám 1961 tavaszán, amikor az
anyám hosszú és nehéz vajúdás
után világra hozott. Jeleit ma s
viseljük mind a ketten.
Gyerek koromat eg y g yönyö rű, eg y utcás kis faluban töltöttem, amihez aztán hűtlen lettem, mert rabul ejtett a város.

Meg jelenéséi g g ya kor i í rója
volta m a Győrött meg jelenő
Zsa rát folyói ratna k. Közölte
írásaimat a Vas Népe, a Szárnypróbá l g atók a ntológ ia , több
irodalmi folyóirat.
Legbüszkébb a PÁRV ERSEK
című kötetre vag yok, ahol eg yütt
szerepeltem Balogh Józseffel,

Devecsery Lászlóval. 2011 óta
tagja vag yok a Barátok Verslista
Irodalmi Társaság nak, amely
behálózza az egész országot”.
Az ünnep alkalmából írt és elsőként itt olvasható versét váro
sunk lakóinak ajánlotta a Körmendi Híradó által.
n Kozma Gábor


Karácsonyi
gondolatok
elcsendesítenek a téli esték,
homlokomra hull az idegnyugtató,
karácsonyi tűzben égetett festék,
fölösleges a mozdulat és a szó,
testünkben mélyen kódolt az üzenet,
pecsétet rakott rá a Mindenható,
amit olyan sok ember elfeledett,
te őrzöd velem-tudod, nem adható,
nem kapható árú ez, és nincs neve,
csillagporként szállt a Földre vagy talán
vajúdó anyánk kínjából született,
nem létezik, ha nem érted mit csinál,
de van s karácsony táján arcomra ül,
pirítja három napig s megsemmisül....
Dobosi Valéria

Sokszor hallani, hogy a fiataloknak egészen mást jelent az ünnep,
még nem igazán tudják értékelni.
Ezzel kapcsolatban kérdeztem osztálytársaimat a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Az első kérdés úgy szólt,
hogy mit jelent számukra a karácsony. A második pedig, hogy milyen
az általuk elképzelt, tökéletes karácsony? Elsőként Fábián Ádám válaszolt:
– Nekem a karácsony arról szól,
hogy együtt a család, békében, nyugalomban éljük át ezt a csodálatos
ünnepet. Nagyon szeretem ezt az
időszakot. Együtt díszítjük a fát, karácsonyi zenéket hallgatunk, szeretjük egymást és boldogok vagyunk
együtt. Számomra a karácsony nem
az ajándékokról szól. Ha szeretet
van, minden van. Apukám sajnos
már nincs velünk, így a karácsony
mindig egy kicsit szomorú is nekem,
mert visszaemlékezem a régi karácsonyokra, amikor még együtt bontogattuk az ajándékokat a karácsonyfa alatt. Van egy mondás, ami
nagyon megtetszett nekem: egy ember addig él, amíg van, ki emlékezzen rá. Szerintem ez egy nagyon
szép és igaz mondás. Számomra a
karácsonyi időszak a pihenésé is,
mivel egy kicsit megállunk ebben a
rohanó világban. Ilyenkor több időt
tudunk fordítani a családra, bará-

tokra, ismerősökre, mint az év többi
napján. A karácsony tehát a béke, a
szeretet és az együttlét időszaka.
Bár ne felejtsük el, hogy nemcsak karácsonykor kell egymást szeretni,
hanem egész évben. A tökéletes karácsony nekem a „filmbeli karácsonyt” jelenti. Amikor együtt a család, díszítik a házat, készülnek a
karácsonyi vacsorára. A család minden tagja kiveszi a részét a karácsonyi előkészületekből. Az apa előkészíti a kandallóba a tüzelőt, a fenyőfát belefaragja a tartóba, az anyuka
sürög-forog a konyhában, hogy estére minden rendben legyen. A gyerekek a szobában játszanak és izgatottan várják, hogy mit kapnak a Jézuskától! Aztán eljön az este, amikor az
ünnepi étkezés után leülnek a jó meleg kandalló mellé, körbeülik a karácsonyfát, kibontják az ajándékokat,
közben karácsonyi zene szól, történeteket mesélnek, énekelnek, nevetgélnek. A tökéletes karácsony elengedhetetlen része a gyertya, szerintem ez sosem hiányozhat. És persze
az ünnep nem az igazi hó nélkül. Én
ilyennek képzelem a tökéletes karácsonyt.
Solti Boglárka azzal kezdi, hogy
számára az ünnep a szeretetet jelenti. – Szerencsésnek tudhatom magam, hogy minden évben a családom
körében ünnepelhetem ezt az ese-
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A gimnazisták szerint az a legfontosabb, hogy együtt legyen a család 
ményt. Mit jelent nekem a tökéletes
karácsony? Mindenképpen a családommal, itthon és békében. A gyönyörű karácsonyfa mellett, a szokásos karácsonyi műsorok közepette
együtt lenni a meleg lakásban, míg
kint javában esik a hó – mondja. Tőle
Csák Máté veszi át a szót: – Nekem a
karácsony azt jelenti, hogy a család
együtt van és ünnepel, persze egy jó
vacsora mellett. Az én karácsonyom
már kiskorom óta úgy zajlik, hogy
szenteste együtt a nagyszülőkkel
vacsorázunk az otthonunkban. Boldog vagyok, hogy végre van egy nap
az évben, amikor, ha csak pillanatokra is, de elfelejtjük a rosszat. Ennél tökéletesebb már nem is lehetne
– fogalmaz. Végül Nagy Hanna
osztja meg velünk a véleményét: –
Nálunk a karácsonyi hangulat már
december elején elkezdődik. Az adventi időszakra meghirdetett
cipősdoboz akció igénybe veszi a
család szabadidejének nagy részét,
mivel nálunk is gyűjtjük. De ezt egyáltalán nem bánjuk. Mielőtt a dobozba zárt szeretetet továbbítjuk,
belekukkantunk annak mélységé-

Fotó: Jámbori Tamás

be. A szentestéhez közeledve már a
családi karácsonyra koncentrálunk, mindenki elvégzi az utolsó simításokat az ajándékokon. Sajnos a
karácsonyunk rohanásról szól, de
megéri. E napokat a távoli rokonokkal töltjük, hiszen ilyenkor tudunk
egymásnak mesélni az évi élményeinkről. Felemelő érzés a hatalmas
családdal együtt tölteni néhány vidám órát. Míg kicsi voltam, az ajándéknak tulajdonítottam nagy szerepet, de ez mára sokat változott. Mint
diáknak, a karácsony a szünetet és
a pihenést juttatja eszembe. A karácsony ma már leginkább a szeretettel teli családi összejöveteleket jelenti. Azonban nem lehet azt sem
elfelejteni, hogy ez elsősorban Jézus születésének ünnepe. Nem hiszem, hogy létezik tökéletes karácsony, de ha van, akkor azt is a szűk
vagy tág családi körrel képzelem el.
A legjobb azonban az lenne, ha legalább ilyenkor több idő állna rendelkezésünkre, hogy még több időt tölthessünk rokonainkkal, barátainkkal.

n Kálmán Viktória

Kincstári pont nyílt a Városházán – Államkötvények vásárolhatók
Kincstári pontot nyitottak a városházán, s ezzel a körmendiek számára is lehetővé vált, hogy helyben
vásárolhassanak államkötvényeket. A megnyitón a vendégeket
Bebes István polgármester és Gombásné Nardai Ibolya, a Körmendi
Járási Hivatal vezetője fogadta. A
Magyar Államkincstár részéről Balatoni Ildikó tájékoztatott. Sorolta

a befektetési lehetőségeket, külön is
kiemelve a babakötvényt. Mint
mondta, az intézmény már 800 milliárd forintot kezel. Ágh Ernőné, a
megyei kormányhivatal főigazgatója is méltatta kincstári pontot, hozzátéve: jövőre várhatóan megnyílik
a városban a kormányablak is.
Bebes István azt hangsúlyozta,
hogy a főtér mindenképpen vonzerő,

legyen szó rendezvényekről, turizmusról, üzleti világról. Ezért is jó,
hogy egy ilyen fontos intézmény itt
keresett helyet. Mint mondta, kemény munkával alakították ki a
helyiséget, amely kedden 8–16,
csütörtök-pénteken 8–12 óra között várja az ügyfeleket. A megyei
igazgatóság részről Magyarné
Vadász Irén számolt be munká-

jukról s az elmúlt időszakban elért
eredményekről. Tavaly 14,1 milliárd forint volt a forgalmuk, s ezzel
a megyék rangsorában a nyolcadik, előkelő pozíciót foglalták el.
Mint hangsúlyozta, Körmendről és
környékéről már több száz fős
ügyféltáborral rendelkeznek. Végül ünnepélyesen megnyitották az
irodát a Városházán.

Több mint ötven órán át tekert a 128 résztvevő

Egis Guinness-rekord a körmendi sportcsarnokban
Felállították hazánk első csoportos spinningrekordját: 50 óra 5
percen keresztül, óránkénti váltásban tekert a 128 résztvevő,
az Egis gyógyszergyár dolgozói, családtagjaik és barátaik, a
körmendi Szup(p)erbike Spinning Klub aktív tekerői.
A rekord résztvevői december
5-én, péntek délután kezdték a tekerést 21 biciklin, a kitűzött célt
vasárnap 18.00 órakor érték el: 50
óra 5 perces nonstop tekeréssel felállították Magyarország első csoportos spinningrekordját, amely
eg yben Guinness-rekordkísérlet
is. Az Egis-rekordkísérlet alatt változatos programok várták a szurkolókat és érdeklődőket, koncertek
és szórakoztató programok mellett
volt újraélesztési bemutató és oktatás, elsősegély-szimulációs játék,
érszűkületszűrés, véradás, családi
vetélkedő és táplálkozási tanácsadás, sztá red zők ta r totta k
spinning- és aerobikórákat, a gyerekek pedig a Mikulással is találkozhattak.

Az Egis több mint munkáltató
Körmenden, helyi civil és közösségi kezdeményezések támogatója és a város kosárlabdacsapatának, az Egis Körmendnek névadó
szponzora is eg yben. Mag yarország első csoportos spinningre
kordja a körmendiek széles körű
összefogásával, a g yóg yszerg yár,
a városvezetés és a tekerők támog at á s áv a l a Sz up( p)erbi ke
Spinning Klub szervezésében jött
létre. A rendezvény záróeseményeként vasárnap este neg yed hét
előtt a rekordot a Guinness-rekordok mag yarországi képviselője a helyszínen jeg yzőköny vbe
vette és hitelesítette. A hitelesítő
okiratot ezt követően eljuttatják a
nemzetközi bizottsághoz, ahol

Ünnepelhettek a körmendiek, sikerült a Guinness-rekordkísérlet 
döntenek a rekord eredményének
elismeréséről.
A spinningesek között ott volt városunk polgármestere, Bebes István is, aki a rekord megszületése
után köszönetet mondott a színpadon minden segítő támogatónak és
a jó társaságnak, amelynek tagjai

Fotó: Jámbori Tamás

egy világraszóló tettet hajtottak
végre akaraterejüknek és összefogásuknak köszönhetően. Szupper
Péter rövid záró beszédében a barátság erejét hangsúlyozta. Körmend december 7-e óta immár szerepel a rekordot felállító magyar
n Kéki
települések listáján. 

Remekeltek a horvátnádaljai birkózók
A horvátnádaljai kultúrházban gyakorló Kovács Vince Birkózó
SE tagjai szép eredményekkel tértek haza Bükről. A versengés
2014. november 23-án zajlott a Bükfürdő Kupa elnevezésű
tornán. Bartók Zsolt edző tájékoztatott a küzdelmekről.

A verseny célja lehetőséget biztosítani a g yerekeknek a megmérettetésre a fejlettségi szint ös�szehasonlítása érdekében. Eg yesületünk 3 fővel nevezett, a g yerekek nehezen rázódtak bele a versenybe, de a végére mindhárom
sportoló dobogóra állhatott.
Molnár Benedeknek – Kölcsey
Utcai Általános Iskola tanulója –
ez volt az első versenye. Súlycsoportjában rajta kívül nég y Haladás-versenyző szerepelt, amely
jelenleg az ország eg yik legjobb
és legnag yobb utánpótlásbázisával rendelkezik. Benedek első
mérkőzését a túlzott versenyláz
jellemezte, izgalom és görcsösség. Nem tudta tudása leg javát
adni, ezért első mérkőzésén pontozással kapott ki. A következő
mérkőzéseit azonban hozta, kettőt tusg yőzelemmel, eg yet pontozásos g yőzelemmel nyert. Az izgalom folytatódott a szőnyegen
kívül is, mivel Beni súlycsoportjában körbeverés történt. Íg y történhetett, hog y az a Haladás-versenyző nyert (mérkőzésekért kapott pontszáma: 12, Beninek: 11
pont) akit Beni pontozással leg yőzött.

Ezen a napon kiemelkedő teljesítményt nyújtottak:
– I. helyezett Molnár Benedek,
a Somog yi Béla Általános Iskola
tanulója,
– II. helyezett Molnár Benedek, a
Kölcsey Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézmény tanulója,
– III. helyezett Németh Levente,
a Csaba József Általános Iskola
tanulója.
A munka, amit a g yerekek az
edzéseken végeznek, eg yre inkább látszik. Természetesen rengeteg hiba jön elő a versenyeken,
hiszen az a légkör más, mint egy
edzés. Fontos a versenyeken való
részvétel, hiszen az edzésmunkát
leginkább a versenyeken lehet lemérni.
Nem mellékesen a két Molnár
Benedek édesapja, a két körmendi
Molnár Lajos, akik a Körmendi
Várkertért Egyesület tagjai, nemrégiben a városi ünnepségen kapták meg a Molnár Lajos ornitológusról elnevezett díjat, közérdekű
munkájukért.
Gratulálunk, további sok sikert
kívánunk!
n Kéki


sport-hirdetés

Körmendi Híradó
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Még nem jött ki a gödörből a kosárcsapat
November utolsó szombatján a sereghajtó-helyosztó viadalt
az Egis Körmend nyerte a MAFC ellenében, ezzel tíz lejátszott
mérkőzéséből, nyolc vereség mellett megvan a második, a
hazai bajnokságban szerzett győzelem.
Az EuroChallenge Kupában viszont visszavágtak a bolgárok. Az
eddig nyeretlen Lukoil Academic
13 ponttal nyert Körmenden. Ezzel
a Rába-parti együttes továbbjutási esélyei csökkentek. A látottak
alapján kosárcsapatunk még nem
talált rá a helyes útra. Darrin
Govens és Marko Kolarics elküldését követően új légiós érkezett
Charles Burgess személyében. Az
eredménytelenségek miatt szankciókat vezettek be a klubnál.
Az egykor szép sikereket produkáló fővárosi MAFC gárdája nem
okozott különösebb gondot az Egis
Körmend csapatának. A hazai
meccsen az első perctől az utolsóig vezettünk. Talán nem túlzás azt
állítani, hog y nem volt eg y súlycsoportban a két küzdő fél. A második félidő elején 11 pontra apadt
a tetemes, 20 pont fölötti hazai
előny, de most ez is belefért. A vége
95:61 lett. Biztató volt, hogy a válogatott Tóth Norbertnek vég re
akadtak jó megmozdulásai, eredményesen játszott. A közönség
örömmel fogadta a fiatal körmendiek pályára lépését: Sömenek
Martin, Doktor Péter és Molnár
Levente is belekóstolhatott a bajnoki derbi hangulatába. Ugyanakkor aggasztó volt például az, hogy
Hunter tetszés szerint dobálhatta

hárompontosait ug yanarról a
helyről… Azt hihettük, hogy talán
az EuroChallenge meccsre ez a
g yőzelem önbizalomnövelő lehet.
Nem így történt. A bolgárok már
az elejétől jobban akarták a győzelmet. A mérkőzésen Ante Perica
vezetőedzőt reklamálásért kiállították. Küzdött-küzdött a Körmend, de a Lukoil eredményesebb
napot fogott ki, valaki mindig betalált tőlük. Számunkra a harmadik hely nem továbbjutó pozíció. A
játékoskeretben változás, hogy a
szerb Momcilo Latinovics megkapta a magyar állampolgárságot.
Govens helyére Charles Burgess
az olasz Two Points üg ynökség
ajánlásával érkezett Körmendre,
aki a 30. életévét idén áprilisban
betöltő amerikai játékos.
A New York-i születésű, Charlie
becenévre hallgató hátvéd a neves
Texas Tech eg yetemen 2008-ban
fejezte be tanulmányait, ahol az
NCAA eg yik legnevesebb edzője,
Bobby Knight kezei alatt kosárlabdázott.
Első profi karrierjét Uruguayban töltötte, majd 2009 nyarán a
finn Salon Vilpas csapatához szerződött. Első európai szezonja jól
sikerült, 39 meccsen 16.6 pont, 7.1
lepattanó és 3.5 gólpasszt mutatott az átlaga. Egy évvel később a

dán Bakken Bears csapatához
igazolt, amellyel a 2010–11-es szezonban dán kupagyőzelmet és bajnoki címet ünnepelhetett. Charlie
meccsenként 14.7 ponttal, 7.1 lepattanóval és 4.2 gólpasszal segítette csapatát, ebben a szezonban
a liga legjobb játékosának is megválasztották. A 2011–12-es szezonban a német Heidelberg csapatát
erősítette, egy évvel később vis�szatért Finnországba, ahol a
Forssan Koripojat csapatában játszott: 34 mérkőzés, 17.0 pont, 6.8
lepattanó, 3.9 gólpassz volt az átlaga. 2013 nyarán két szezonra
szóló megállapodást kötött a dán
Randers Cimbria Basketball csapatával, amelyet tavaly a bajnoki
döntőig vezetett. 35 meccsen 18.6
pont, 7.0 lepattanó és 5.2 gólpassz
volt a mérlege, idén 10 mérkőzésen
19.6 pontot, 4.5 lepattanót és 3.6
gólpasszt átlagolt.Utolsó mérkőzésén,
november
2 7- é n
a
EuroChallenge résztvevő Bakken
Bears ellen 22 ponttal segítette
csapatát egy fontos győzelemhez.
A Randers Cimbria Basketball
vezetősége anyagi gondok miatt
járult hozzá Burgess távozásához.
Körmendi szerződése december
21-ig szól, amelyet a klub a szezon
végéig meghosszabbíthat.
Reméljük, hog y jól össze tudja
fogni, jól fogja mozgatni a csapatot
és végre elindulhatunk felfelé a tabellán… Ezt a célt szolgálja az is,
hog y az Egis Körmendnél a csapatra vonatkozó szankciók léptek
életbe: minden prémium kifizeté-

Ferencz Csaba a csapat meghatározó
játékosa
sét felfüggesztették a rájátszásig.
A visszatartott pénzeket csak a
nyolc közé jutáskor kaphatják meg
a játékosok. Ez az edzői stábra is
vonatkozik, méltányolandó, hog y
ők maguk is jelezték, hogy fizetésük eg y részét tartsák vissza.
Amennyiben december 20-ig, azaz
az év utolsó meccséig nem látni
pozitív változást a játékban, további szankciók, személycserék
várhatók.
Időközben lejátszotta soron következő EuroChallenge-mérkőzé
sét az Egis Körmend gárdája, s
Romániában izgalmas végjátékban egypontos vereséget szenvedett az Energia TG-Jiu csapatától.
n Kéki
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HIRDESSEN

Körmend város
megújult lapjában!

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 „Hull a pelyhes

fehér hó,
KARÁCSONYI
AKCIÓ!”

Hívja bizalommal

Takács Marietta
hirdetési tanácsadót!

Tel.: 06 30 285-9132

Békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

2014. 12. 12. 800-1600
2014. 12. 13. 800-1200

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák,szófák,
fotelek,franciaágyak,ülőkék,
akár 50-60% kedvezménnyel megvásárolhatóak!
Matracok,ágyrácsok kedvező
árakon!
Szövetek már 349,-Ft/m ártól!

Amíg a készlet tart!

14 | 2014. december 13. |

hirdetés

Körmendi Híradó

Szervezetfejlesztés az önkormányzatnál
Körmend város Önkormányzata
még 2013-ban nyújtott be pályázatot
az Államreform Operatív Program
keretében KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERV EZETFEJLESZTÉSE címmel (kódszáma:
Á ROP-1. A .5 -2013 -2013 - 0062),
mely támogatást nyert.
A pályázat megvalósítása még
2013-ban megkezdődött, s idén de
cemberben zárul a projekt. A benyújtáskor több célt fogalmazott
meg az önkormányzat, így például
az e-közigazgatásra való átállás
előkészítését, az átállás fokozatainak kidolgozásával, illetve a már
működő gyakorlatok megismerésével. A költségvetési hatékonyságnövelés további lehetőségeinek felmérése, stratégiájának kidolgozása
éppúgy szándék volt, mint a város
intézményeivel való kapcsolattartás és adatszolgáltatás korszerűsítése. A Hivatali és Képviselő-testületi munka hatékonyabbá tétele, az
intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazásának előkészítése,
melyekhez reprezentatív munka-

körelemzések elvégzése is társult,
ugyancsak szerepelt a feladatok kijelölésekor.
A pályázat végrehajtása során
szakemberek érkeztek Körmendre,
akik felmérték a jelenlegi működést, megbeszéléseket tartottak,
átvizsgálták a működést szabályozó jelenlegi kereteket, kilátogattak
intézményekbe, majd a tapasztalataikat szakmai anyagokban összegezték. Ebben kitértek arra is, hogy
a város a gazdaságos működés fokozása, az erőforrások hasznosításának javítása érdekében már korábban tett jelentős lépéseket. Az
intézmények gáz- és áramszükségleteinek piacról való beszerzése
több tízmilliós megtakarítást jelentett a működési költségekben úgy,
hogy a feladatellátás zavartalansága biztosított volt. Az intézmények
gazdasági irányítása és szigorú
kontrollja az Önkormányzati Hivatalon belül a Pénzügyi Bizottság felügyeletével zajlik. A pontos tervezés és szigorú számonkérés eredményeként a költségvetési kiadások
az előirányzott kereten belül tarthatóak. Egységesen történik a leg-

több beszerzés a város és intézményei vonatkozásában, ami a nagyobb mennyiségek miatt ármegtakarítást eredményez.
Az elkészült anyagban a további
eredmények elérése érdekében
több konkrét intézkedést fogalmaztak meg. Ilyen az Önkormányzati Hivatalban alkalmazott könyvelőprogram kiterjesztése az intézményekre, mely alkalmas lesz így a
vezetői információs rendszer (VIR)
működtetésére is. A karbantartással kapcsolatos szolgáltatások
megrendelésének központosítása,
az intézményi beszerzések teljes
körének egységben történő kialakítása a kedvezőbb árajánlatok, és
ezzel elérhető megtakarítások miatt szintén az ajánlások közt szerepelt. Bizonyos területeken a dolgozók képzésével olyan feladatok végezhetők el (pl. biztonságszervező
I. képzés a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához), melyek
kötelező feladatok ma már, külső
ellátásuk viszont jelentős összegbe
kerülne. Javaslat született a kintlévőségek behajtására irányuló
gyakorlat felülvizsgálatára, a köz-

v ilág ítás továbbfejlesztésének
(LED-es rendszerű), valamint az
intézmények épületeinek energiahatékonyság növelésének megvalósítására további pályázati források
feltérképezésével. Indokoltnak látták a pályázati team felállítását a
Közös Önkormányzati Hivatalon
belül, akárcsak a közoktatási intézmények működtetéssel kapcsolatos jelenlegi rendszerének átvizsgálást, a jobban centralizálható munkaterületek átgondolását.
Bemutatásra kerültek az E-közigazgatásra való átállás lépcsői és
feltételei, a munkaköri leírások átalakítására pedig mintát készítettek. Ismertetésre kerültek a Képviselő-testület munkájának, a testületi ülések archiválásának segítését szolgáló módszerek, és alkalmazásukban rejlő előnyök. Ennek
alapján a megvalósításhoz szükséges szoftver beszerzésre került.
A projekt fenntartási időszakban
az Önkormányzati Hivatal feladata
lesz az, hogy az elkészült tanulmányoknak az Önkormányzat által is
jóváhagyott és támogatott javaslatait megvalósítsa.

adomány-hirdetés

Körmendi Híradó

Ismét segítettek a körmendi oroszlánok

Életmentő műszereket kapott a mentőállomás
Két életmentő berendezéssel gazdagodott a körmendi mentőállomás. Az infúziós pumpát és a motoros szívót dokkoló
állomásokkal együtt a körmendi Lions Klub vásárolta. A két
eszköz több mint egymillió forintba került és óriási segítséget
jelent, hiszen a mentősök nagy területet látnak el, hozzájuk
tartozik a körmendi, az őrségi és a vasvári térség is.
A két korszerű eszközt ünnepélyes
keretek között adták át. Sütő Kálmán
szóvivő köszöntötte a megjelenteket,
köztük dr. Solymosiné dr. Kiss Ilonát, a Lions Klubok Magyarországi
Szövetségének kormányzóasszonyát
és Márkus Árpád alkormányzót.
A kormányzóasszony bevezetőjében elmondta, hogy a Lions Klub az

Egyesült Államokban alakult 1917ben, akkor a szervezet az első világháborúban megsérült katonák segítését határozta meg fő feladatának.
Mostanra kibővült a támogatási kör
és a szervezetek száma is jelentősen
megnőtt. A Lions mozgalom 206 országban van jelen, Magyarországon
25 éve dolgoznak és jelenleg az egyik

legaktívabb civil szerveződésnek tekinthetők.
A körmendi Lions Klubbal kapcsolatban Scheiber Mihály összegzett. Elmondta, hogy az 1989-es
fennállás óta kiemelt feladatnak
tekintik az egészségügyi ellátás
minőségének javítását, eszközállományának bővítését. Az elmúlt
évek során több mint 22 millió forint értékű adománnyal segítették
a Dr. Batthyány-Strattmann László
Kórház működését. Vettek többek
között szemvizsgáló berendezést,
EKG-t, színes ultrahangos készüléket és hozzájárultak ahhoz, hogy a
kórházban magas színvonalú legyen a kardiológiai ellátás. Hozzá-

VAS MEGYEI SZUPERINFÓ
40.000 példány – 17 település
Vas megyében otthon vagyunk!
Hirdetésfelvétel:
vas@szuperinfo.hu
06 20 215-9147
Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• 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
• Gumicsizmák gyerek méretben is
Minden kedves vásárlónknak
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
békés boldog karácsonyi

És minden, ami a ház körül kell!

LEGERO
minta-cipőbolt Körmenden!

ünnepeket kívánunk!

Áldott karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves
vásárlónknak!

Másodosztályú termékek akciós áron!
LEGERO Hungária Kft.

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

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta
eltelt 17 évben, 75 millió darab kuplungtárcsát, 71 millió darab kuplungot és 25 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
A 2014-es évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben a gyáregységekben, valamint bővítjük a
termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk pályakezdők illetve
többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Bognár Zoltán, a körmendi mentőállomás vezetője átveszi az ajándékot Marton Miklóstól, a Körmend Lions Klub alapítvány
Fotó: Szendi Péter
kuratóriumának elnökétől

Vasvár, Járdányi út 5. • Tel./Fax: 94/370-117
Nyitva: hétfő–péntek: 9–17 • szombat: 9–12

akinek feladata lesz:
• hagyományos vagy CNC vezérlésű gépek kezelése, alkatrészek mérése
• szerszámkorrekció
• gépek átszerelése

Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés,
Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális
környezetben. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, pályázati anyagát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály • 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

tette, hogy a jószolgálati klub nemcsak a kórházat támogatta jelentős
mértékben az elmúlt évtizedekben,
hanem sok olyan szervezetet és
magányszemély t is felkarolt,
akiknek szükségük volt segítségre. Az idén a körmendi mentősökre esett a választásunk, két berendezést vásároltunk nekik, amelyekre nag y szükség ük van. A
mentősöket igazából nem először
támogatjuk, a körmendi klub megalakulása után nem sokkal – mintegy huszonöt évvel ezelőtt –, mentőautót vettünk nekik – mondta
végül Scheiber Mihály.
Az ünnepélyes átadás után Bognár Zoltán, a körmendi mentőállomás vezetője mutatta be a két
készüléket, amelyek nagy segítséget jelentenek a sürgősségi munkában. Elmondta, hogy az új infúziós pumpa eg y tizenöt éves, elhasználódott készülék helyére kerül. Az eszköznek abban van nagy
szerepe, hogy gyógyszert adagoljanak a betegeknek. A másik berendezés egy motoros szívó, amely
szintén nélkülözhetetlen, hiszen
ezzel biztosítják a lég utakat.
Használatával a különféle váladékok és a vér leszívását tudják hatékonyan megoldani.
Az ünnepélyes összejövetel végén elhangzott, hogy a hazai Lions
Klubok nemcsak ünnepekkor adakoznak, hanem egész évben. Tevékenységük szerteágazó, s évente
több száz millió forinttal segítik a
rászorulókat. n t.j.

8-as Bútorház

forgácsoló_Ref. kód: SZI15

elvárásaink:
• gépi forgácsoló végzettség
• gyártástechnológia ismerete
• műszaki rajzok ismerete, értelmezése
• precíz, pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat hagyományos gépeken
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KARÁCSONYI AKCIÓK!
MINTABÚTOROK KEDVEZMÉNNYEL!

Fenyő,
laminált
komódok

Kárpitos
garnitúrák

Sarokgarnitúrák

RÁBA Bútorház
Körmend, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
(a Halászcsárdával szemben)
Nyitva: h–p: 8–12, 13–17, szo: 8–12

RÁBA Bútorház
Szekrénysorok

Szentgotthárd, Hunyadi u. 33.
(Lurotex Tüzéppel szemben)
Nyitva: h–p: 8–16, szo–v: zárva
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Körmendi Híradó

