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Körmendi Híradó
A tudomány, a művészet, a nyelv értékteremtő erő
Sikeres volt a kultúra napjára időzített pályázat

			4. oldal

Tartalmunkból:

Kevesebb lesz
az állami pénz
A képviselő-testület elfogadta
az idei költségvetést, s ez biztonságot, stabilitást jelent a városnak. Bebes István polgármester
szerint adottak a feltételek a tartalmas munkához.  n 3. oldal

Ungváry Krisztián
történészprofesszor
előadása
A neves történész, Ungváry
Krisztián professzor volt a
Várostörténeti Akadémia idei
első előadója. A Lakosságcsere, kitelepítés, holokauszt
című előadása sok érdeklődőt
vonzott a Polgármesteri Hivatal nagytermébe.  n 6. oldal

Ötven év munkája
Horváth István salköveskúti festő munkáiból nyílt kiállítás a Városi
n 7. oldal
Kiállítóteremben. 

Akinek nagyon fontos
pont a Várkert
Dr. habil. Török Péter egyetemi docens, ökológus-botanikus, munkahelye a Debreceni
Egyetem Természettudományi
és Technológiai Kar Ökológiai
n 10. oldal
Tanszék. 

Gasztronómiai
időutazás
A Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden
című projekt keretében gasztronómiai időutazásra csábítjuk
az érdeklődőket.  n 13. oldal

Címlapunkon:
Színpompás volt az idei rönkhúzás a város utcáin
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Kultúra-díj
Rangos elismerésben részesült Sabáli László zenetanár. A szombathelyi MMIKban vehette át a Közösségi
Kultúráért-díjat a Dr. Kiss
Gyula Kulturális Egyesülettől. Ez a díj kifejezetten
szakmai, erkölcsi elismerés,
anyagi javadalmazással nem
jár. Annak adományozható,
aki hosszú időn át kiemelkedőt alkotott környezetében.
A díjátadón kiemelték, hogy
Sabáli László mind pedagógusként, mint közéleti személyiségként maradandót
alkotott, hozzájárulva Körmend kulturális, ezen belül
zenei fejlődéséhez.

Drága roncsok
A heg yhátsáli Horváth
Tibor autószerelő mester
bontójába vitték a szükséges hatóság i eljárások és
engedélyek után az emlékezetes autópálya-balesetben
teljesen kiégett Lamborghini
olasz sportautót. Elterjedt,
hog y a kocsit a mester vezette, ami nem igaz. Horváth Tibor elmondta, hog y
nag y az érdeklődés a ritka
járgány maradványai után.

Közlemény
A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal kereskedelmi és birtokvédelmi üg yintézéssel kapcsolatos üg yfélfogadási rendje 2015. 02.
01. napjától az alábbiak szerint változik:
Hétfő: 8–12, 13–16
Kedd: nincs
Szerda: 8–12, 13–16
Csütörtök: nincs
Péntek: nincs
Üg yfélfogadási időn kívül
kereskedelmi és birtokvédelmi üg yintézéssel kapcsolatosan felvilágosítást a
94/592-925/926, 94/542-002
telefonszámokon kaphatnak.
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Megalakult az ifjúsági kerekasztal

Otthon lennének a városukban
Ifjúsági kerekasztalt alapítottak helyi fiatalok, elképzeléseikről
a Berki vendéglőben számoltak be. Molnár Dániel, az egyik
alapító, önkormányzati referens fogadta a meghívottakat,
köztük Bebes István polgármestert.
– Jómagam azt várom ettől a kezdeményezéstől, hogy szorosabbra
fűzze a generációs kötelékeket a városban. Úgy vélem, hogy nem igazán jó, ha a fiatalok nincsenek ott a
közéletben, miközben nekik épül a
jövő. A magam részéről szívesen látnék fiatalokat az önkormányzati
munkában, bevonásukat elősegítjük – mondta el a városvezető. Hozzátéve: a testvérvárosi kapcsolatok
terén vagy a kisközösségekben sokat segíthetnek, aktív résztvevők
lehetnek a fiatalok. Molnár Dániel a
tájékoztatón elmondta: cél a fiatalok bevonása Körmend közéletébe
az őket érintő ügyekben. – Megszólítjuk azon civil szervezeteket is,
amelyek kötődnek e réteghez, foglalkoznak sorsával, helyzetével. Azt
szeretnénk elérni, hogy dolgozzunk
együtt a város javára. Figyelünk az
önkormányzat működésére, támogatjuk városépítő törekvéseit. A
szakbizottság révén kifejthetjük

majd véleményünket is. A lényeg,
hogy felkészítsük generációnkat az
aktívabb társadalmi életre – húzta
alá a fiatalember. Akit a Kölcsey Fe-

renc Gimnázium tanulója, Csendes
Máté követett a felszólalásban.
A diák-önkormányzati vezető ekképpen foglalta össze elképzeléseit,
illetve feladatait a kerekasztallal
kapcsolatban: – Érezzük otthon magunkat Körmenden, ez a cél. Sokan
sürgették már, hogy megszülessen
ez a fórum, s mi nem szeretnénk
n KG
csalódást okozni. 

Bebes István polgármester (középen) tájékoztat a kerekasztalról. Jobbra MolFotó: Kozma Gábor
nár Dániel, balra Csendes Máté 

Teljes a program az idei Alterába Fesztiválon
Idén sem csalódnak azok, akik
július 14. és 18. között ellátogatnak
az egyre népszerűbb AlteRába fesztiválra.
Számos zenekar jubilál, így a Vad
Fruttik, Kiscsillag 10, az Ismerős
Arcok, 30Y, Depresszió 15, a Heaven

Street Seven pedig 20 éves születésnapját ünnepli! Rajtuk kívül még itt
lesz a fesztiválon, a Rába Szabadidőcentrumban a Péterfy Bori &
LOVE Band, Anna and the Barbies,
Ossian, Lord, Pál Utcai Fiúk, PASO,
Alvin és a Mókusok, Supernem,

A jó hangulat idén is garantált az AlteRába Fesztiválon

FISH!, Ivan and the Parazol, Ocho
Macho, Magashegyi Underground,
Odett, Firkin, Ed Philips and the
Memphis Patrol, Kardos Horváth
János, Mátyás Attila Band, Auróra,
Hetedik Ég, ZPZ, Haelo, Anonym
Projekt, Zaporozsec, Soulwave,
Karak, Tesco Disco, Whitenegro,
Johnny. A zárónapon fellép a 10 éves
Senior Néptáncegyüttes.
Amint azt Hegedüs László főszervező elmondta, az idei fesztiválra a kedvezményes bérletek 8 óra
alatt elfogytak, ám február 15-től
már lehet kapni az országos viszonylatban még mindig olcsónak
számító 5 napos bérleteket a honlapon megjelölt helyeken. A fesztivál
részleteit, napi bontást, bérlet- és
napijegy-árakat, információkat a
www.alterabafesztival.hu oldalon
lehet figyelemmel kísérni.

büdzsé
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Bebes István: Tiszta lappal indulunk és dolgozni kell ezerrel

Elfogadták a költségvetést, kevesebb lesz az állami pénz
A képviselő-testület elfogadta az idei költségvetést, s ez biztonságot, stabilitást jelent a városnak. Bebes István polgármester
szerint adottak a feltételek a tartalmas munkához. Mint mondta, a jövőben akár havi több alkalommal is ülésezhet a mostani
egy helyett a testület, ha az elvégzendő feladat úgy hozza.
– Meg változott a világ körülöttünk, s hogy sikeresek lehessünk,
az eddiginél jóval nag yobb helyi
erőket kell meg mozgatnunk –
mondta el Bebes István polgármester a január 29-ei testületi
ülés kapcsán. Hozzátéve: eddig
általában az volt a gyakorlat, hogy
havi eg y alkalommal üléseztek,
bár többször is tartottak rendkívüli testületi ülést. – Mostantól ez
is változik. Annyiszor ülünk ös�sze, ahányszor az adott feladat ezt
megkívánja a város érdekében.
Leginkább a pályázatokról, benyújtásukról és a rólunk való döntésekről lesz szó. Hiszen látható:
fogy az állami támogatás, márpedig a város működtetéséhez a
pénzt elő kell teremteni.
A testületi ülésen számos napirend szerepelt, de a leginkább fajsúlyos az idei költség vetés, az erről szóló határozat volt. A polgármester expozéjában elemezte a
költség vetés sarkalatos pontjait,
kitért a feladatokra és az eg yes
források bevonására. Bebes Ist-

ván megállapította: – Tavaly befejeződött az államadósság konszolidációja, a hitelünket leírhattuk.
Ez tiszta lapot eredményezett, de
szó sincs pihenésről. Dolgozni kell
ezerrel továbbra is. Nag y tanulság, hogy tavaly éppen a sikeres
pályázatok révén őrizhettük meg
likviditásunkat. Ezt a vonalat vis�szük tovább a 2015-ös büdzsében
is – fogalmazott. A költség vetés az
adott település gazdasági bibliája,
hiszen mindenről szól, ami a működéshez, az élethez kell. Nem véletlenül emelte ki a városvezető,
hogy a helyi adók minden eddiginél fontosabb szerepet töltenek
majd be a bevételi oldalon. – Iparűzési adóból csaknem 700 millió
forintot tervezünk, gépjárműadóból pedig 32 milliót. A talajterhelési díj is milliós tétel, nem úgy az
idegenforgalmi adó. Ebből 750
ezer forinttal számolunk. Megemlíteném, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez Csákánydoroszló 4,5 millióval járul
hozzá. Elmondható, hogy továbbra

Bebes István polgármester tájékoztatta lapunkat a 2015-ös év költségvetéséről
is stabil, kieg yensúlyozott költség vetésre törekedünk. Addig
nyújtózunk, ameddig a takarónk
ér. Többször is egyeztettem a büdzséről az önkormányzathoz tartozó hivatalokkal, intézményekkel, közte iskolákkal, szociális
szervezetekkel. Arra kértem mindenkit, hogy lehetőségei függ vényében és határain belül tervezzen, illetve takarékos gazdálkodást folytasson. Körmendet eddig
még nem fenyegette költség vetési
anomália és a jövőben sem fogja –
fejtette ki Bebes István. S mintha a
polgármestert igazolta volna a napirend, pályázatról is döntöttek a

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja
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Ünnepeltek a Somogyiban. Biztonságosan működhetnek a város intézményei 

Fotók: Jámbori Tamás

képviselők. A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia
régiókban című pályázat elsősorban a fiatalok vállalkozóvá válását segítheti elő. Csakhogy az önkormányzat erre nem pályázhat.
Ezért felkéri a tulajdonában lévő
egyik nonprofit szervezetet, hogy
ezt teg ye meg az önkormányzat
hathatós szakmai segítségével.
Mint elhangzott, a városvezetésnek elhatározott célja, hogy segítse a fiatalok letelepedését és ehhez a legrövidebb út a tartós munkalehetőség megteremtése.
A polgármester részletesen
szólt az önkormányzati feladatellátásról. Az önkormányzat működteti továbbra is a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtárt, valamint Körmend Város
Gondnokságát. A városban működő további intézményeket, közte a
Szociális Szolgáltató és Információs Központot, a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulást,
az óvodákkal és a telephelyekkel
együtt a Körmend és Mikrotérsége
Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás működteti. A társulásoknak pedig az intézményei működéséhez az önkormányzat juttat
pénzt a központi támogatás által.
Idén is közös hivatalt tart a város
Csákánydoroszlóval. A Városgondnokság pedig az eddigi feladatai mellett ellátja három általános iskola, valamit a Kölcsey
Ferenc Gimnázium működtetését
és az élelmezést is. A testületi ülésen még döntöttek a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság megválasztásáról, majd interpellációk
hangzottak el és kitüntetésekre
tettek javaslatokat.
n Kozma Gábor
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Dr. Vörös Ottó: A tudomány, a művészet, a nyelv értékteremtő erő

Sikeres volt a kultúra napjára időzített pályázat
A hagyományokhoz híven idén is a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kezdődött a kultúra napjának köszöntése. Január
22-én egész nap zajlottak az események. A gimnáziumban
számosan versengtek, a művelődési házban pedig dr. Vörös
Ottó tartott tanulmány értékű előadást, nívós kulturális műsorral övezve. Méltó volt a folytatás a gimnáziumban, így a
Kölcsey-szobor megkoszorúzása és Kamper Lajos szombathelyi grafikusművész kiállításnyitója.
Irodalmi és képzőművészeti pályázatok, vetélkedők, előadói versengés
és verselés – mindez a nagy magyar,
Kölcsey Ferenc szellemében és a róla
elnevezett körmendi gimnáziumban. A
kultúra napjának délelőttje a verseny
zárásával, a győztesek kihirdetésével
telt el. Laczó Tamás igazgató utalt
arra, hogy az intézmény már 25 éve
emlékezik a Himnusz születésének
napjára, s azért is fontos ez, mert jövőre ünneplik a gimnázium fennállásá-

nak 70. esztendejét. Bemutatta azt a 25
évvel ezelőtt kiadott brosúrát, amely
az akkori ünnep anyagát tartalmazza.
Mind mondta, a névadó szellemében és
szellemiségében jártak és járnak el a
jövőben is. a minőségi oktatás elsőségével.
A színházterem felújítása miatt a
Körmendi Kulturális Központ nagytermében fogadták az ünneplőket, köztük
Bebes István polgármestert, Gombásné Nardai Ibolyát, a Körmendi Járási

Laczó Tamás igazgató, Farkas Tiborné KLIK-vezető, Kondicsné dr. Kovács Éva nyugdíjas igazgatóhelyettes, valamint Kálmán Viktória és Kálmán Regina diákok koszorúztak Kölcsey Ferenc szobránál

Hivatal vezetőjét és Farkas Tiborné
tankerületi vezetőt. Dr. Vörös Ottó
nyugalmazott főiskolai tanár, a nyelvtudományok kandidátusa mondott beszédet. A tanulmány értékű szónoklat
a tárgyi és a szellemi kultúra eredőjét
elemezte, rámutatva a tudomány és a
művészet, mint a szép és jó jelentőségére, értékteremtő erejére. A tudós elmondta: korábban a Kárpát medencében a magyar nyelv azt a szerepet töltötte be, amit az angol a világban. – Ha
egy román és szlovák meg akarta érteni egymást, akkor közvetítő nyelvként
a magyart használta. Bár ez már nincs
így, de a magyar még mindig fontos
nyelv a világon: negyvenedik a rangsorban, s ezzel erős középmezőnyös –
húzta alá Vörös Ottó. Aki szerint az
igazi veszélyt jelenleg a – szavaival élve
– kibocsátás jelenti a magyar nyelvre
nézve. – Ha az a 4–500 ezer ember, aki
most külföldön él és dolgozik, kint is
marad, ott alapít családot, akkor asszimilálódik és elveszíti anyanyelvét. Ezáltal a nemzeti nyelv keretei és lehetőségei is nagyban szűkülnek – húzta alá
a kandidátus. Aki azt is hangsúlyozta,
hogy a magyar nyelv sohasem volt kirekesztő vagy egyeduralomra törő. Mint
mondta, mi is sok nyelvi kifejezést és
fogalmat átvettünk a szomszéd népektől, mint ahogy az ő nyelvi kultúrájukat
is gazdagítottuk. Dr. Vörös Ottó, aki
évtizedekkel ezelőtt az intézmény jogelődjében tanított, végül Márai Sándort
idézte, aki egy, az emigrációban írt versében fájdalmas szomorúsággal ír
anyanyelve elvesztéséről.
A jeles nap folyamán megkoszorúzták Kölcsey Ferenc szobrát a gimnázium kertjében, majd Szabó Ferenc alpolgármester nyitotta meg az
intézmény galériáján Kamper Lajos
szombathelyi grafikusművész kiállí-

rönkhúzás

Körmendi Híradó

Sokan tapsoltak a látványos farsangi menetnek

Rönkre tették az ifjú párt – vidám rigmusok
Hát csak egybekelt végül a Foga Dóra meg a Fütty Imre!
No, de ne szaladjunk ennyire az események elébe, menjünk
csak szépen sorjában. Úgy volt az, hogy a farsangi időszak
végén – nevezetesen február 14-én, szombaton, így idén
épp egybeesett Bálint napjával –, ahogy az már csak szokás
ezen a vidéken, rönkhúzás volt Körmenden.

Dr. Vörös Ottó tanulmány értékű előFotók: Jámbori Tamás
adást tartott 
tását. A szónok méltatta az alkotó
munkásságát, kiemelve: azon kérdésekre, amelyet az egyes művek feltesznek, a befogadónak kell válaszolnia. Kamper Lajos művészete sajátos
szintézise a megélt valóságnak, a látomásnak és az elvonatkoztatásnak.
Műveiben állandó témaként feltűnik
a szépség, amely a nő ezernyi, nem
ritkán erotikus alakjában ölt testet.
Szabó Ferenc utalt a művész történelmi témáira, jelesül a magyarság
ősi gyökereinek, nyelvének és kultúrájának, népi kapcsolatainak kifejezésére. Mint mondta, a finn-ugor rokonságunk ma is tanított eszméje
legalábbis kérdőjeles, így azt ajánlotta a szép számban jelen lévő diákság
figyelmébe, hogy „tanulmányaitok
során több forrásból is merítsetek,
tájékozódjatok”. Az ünnepen köszöntötték a kultúra napszámosait is, mivel a kultúra napja a közművelődésben dolgozók napja is. 
n KG

A farsangi néphagyományt az Őrségben és a Rábavidéken lakodalmi
szokással ötvözték: a rönk (más néven szégyenfa) húzásán túl tréfaesküvőt és maskaralakodalmat is rendeznek. A rönkhúzást a Nyugat-Dunántúlon élő németek hozták magukkal őshazájukból. Tőlük vette át
a magyar és szlovén lakosság, akik
saját szokásaikkal tették egyedivé.
A rönkhúzás eredeti funkciója,
hogy figyelmeztessék azokat a fiatalokat, akik már elérték a megfelelő kort – és még nem házasodtak
meg –, hogy nem teljesítették életkori kötelességüket.
Délután gyűlt össze a maskarás
társaság a kastélyudvaron, hogy
megházasítsanak két fiatalt, ha
már maguktól nem ment ez nekik.
Jól odamondogatott hát nekik a
„község bírája”!
Elsőként a leányokhoz intézte
intő szavait: „hát idehallgassatok, ti
kencefice öreganyáitoknak lánygyerek unokái! Szüleiteknek életetekben csak egyszer szereztetek
örömet: születésetek előtt kilenc
hónappal! Igaz, hogy sokan vagytok, meg azt hiszitek, hogy szépek is

vagytok, ügyesek, háziasak, takarékosak, meg vagytok arról győződve, hogy otthon nélkülözhetetlen
segítőtársai vagytok drága jó anyátoknak. Háziasak se vagytok, a legények azért kényszerülnek az üzemi konyhára. Varrni se tudtok! Elszakad? Inkább veszünk másikat!
Harisnyát stoppolni minek? Inkább
harisnyát se húztok!”
Persze a fiúk is megkapták a magukét: „Csak ne vinnyogjatok! Aki
nem talál magának való lányt, az
húzza be a... hasát!”
Ha a farsang alatt, azaz vízkereszttől hamvazószerdáig nincs
esküvő, akkor bizony rendezni kell
egyet. Egy ilyen szokatlant. Hamar
elő is vezették a vőlegényt, Fütty
Imrét, akit egy lány alakított. Következett a lánykérés, s bár a menyecskét (őt természetesen egy fiú
játszotta el) nem adta könnyen a
kedves mama, végül csak sikerrel
jártak. „Itt van ez a két fiatal, kapcsolatuk diadal! Esküvő lesz ebből,
akárki láthatja, estére a vőlegény
aráját nászhatja!”
A jegyespárt (hejj, szépek voltak
ám, elhihetik!) a rönkre ültették,

Egybekelt a szépséges Foga Dóra és Fütty Imre
úgy húzták őket végig a városon.
Ez ma igazán remek szórakozás,
de régen megszégyenítő volt a rönkön gubbasztani. A Szabadság téren, majd a Batthány és a Hunyadi
utcákon haladt a sokadalom, egész
a vasútig.
A jelmezes lakodalmi menet – no,
csak hogy meg ne fázzon senki –
meg-megállt az úton, egy jó pohár
borra, pálinkára. A sokszoknyás
menyecskék farsangi fánkkal kínálták, aki megéhezett a nagy eseményen. Persze, ahol megálltak,
ott már nótázás is volt, táncra is
perdültek. Ropta az utcán Piroska
és a farkas, Ludas Matyi, a cowboy,
a bohóc, a tarka ruhás cigánylá-

Magyar kultúra napja – 2015. pályázatok eredménye
Irodalmi pályázatok értékelése:
• Általános iskolások
1. helyezés: Dolgos Kata 5.a – Kölcsey Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2. helyezés: Gazsi Margaréta 5.a –
Kölcsey Utcai Általános Iskola
3. helyezés: Sánta Dávid 5.a – Kölcsey Utcai Általános Iskola
• Középiskolások
1. helyezés: Dobrovics Bálint 11.a
– Szombathelyi Műszaki Szakkép-

ző Iskola és Kollégium Gépipari
Szakközépiskolája
Képzőművészeti pályázat értékelése:
• Középiskola:
1. hely: Pataki Péter – Körmendi
Kölcsey Ferenc Gimnázium
2. hely: Fekete Tibor – Körmendi
Kölcsey Ferenc Gimnázium
3. hely: (megosztott) Cságoly Márk
– Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Tornyos Ádám – Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
• Általános iskola:

1. hely: (megosztott) Kőházy
Anna – Olcsay-Kiss Zoltán Ált.
Iskola és Kondora Kata – Somog yi Béla Ált. Iskola
2. hely: Németh Kinga – Somog yi
Béla Ált. Iskola
3. hely: Stipkovics Zsófia – Somog yi Béla Ált. Iskola
Előadói verseny:
1. hely: Agg Richárd 11.b – Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
2. hely: Tornyos Ádám 9.a – Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
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3. hely: Fekete Tibor 11.b – Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Csapatverseny:
1. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium – 11.a (Herczeg Vanda,
Bálint Máté, Csendes Máté)
2. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium – 12. évfolyam fakt. (Ágel
Zita, Keeling Endre, Marton
András)
3. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium – 12.a (Balogh Eszter,
Horváth Ágnes, Varga Richárd)

Több településről is érkeztek a bohókás eseményre 

Fotók: Jámbori Tamás

nyok, kereplős, subás, gumicsizmás alakok.
Muzsikaszóval, lovas kísérettel,
kényelmes tempóban haladt a tarka násznép az esketés helyszínére,
a vasútállomáshoz. A zsúfolásig
megtelt váróteremben aztán megkezdődött a ceremónia. Végállomás...
Megadtak a módját: volt „anyakönyvvezető” és képviseltette magát a „független egyház” is. „Én,
mint a kancanyilvántartónak hivatalból iderendelt hivatalos képviselője, kérem a násznépet, hogy rohanjon, meneküljön, amíg lehet,
mert itt most esküvő lesz. Ha törik,
ha szakad. Elérkezett ez a rettegett nap, hog y farsangi aránk,
Foga Dóra retkes kezét nyújtja
Fütty Imre körmendi lakosnak.”
És bevégeztetett: nyújtotta. A
pajzánságoktól sem mentes köszöntések és áldások elhangoztát
követően a állomásépület előtt volt
aztán nagy dínom-dánom, ereszd
el a hajamat, menyasszonytánc,
hangos zene és énekszó.
A rönköt árverésre bocsátották,
az 5000 forintos kikiáltási ár gyorsan kúszott felfelé, akadt, aki a bemondott összeget még egy kiló rézzel is megtoldotta volna. Végül
32 000 forintért kelt el a termetes
törzsök. Az egybegyűltek számára
a támogató cégeknek köszönhetően tombolasorsolás is volt, a szerencsések értékes hastámogatás
sal (ez vacsorameghívást takar),
fürdőbelépővel távozhattak, sőt,
még a maradék fánkok is új gazdán Rózsa Melinda
ra találtak. 
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Várostörténeti Akadémia: lakosságcsere, kitelepítés, holokauszt

Ungváry Krisztián történészprofesszor előadása
A neves történész, Ungváry Krisztián professzor volt a Várostörténeti Akadémia idei első előadója. A Lakosságcsere, kitelepítés, holokauszt című előadása sok érdeklődőt
vonzott a Polgármesteri Hivatal nagytermébe.
Ungváry Krisztián történészprofesszor ismert és elismert alakja a magyar történelemtudománynak. Megszámlálhatatlanul sok publikáció fémjelzi munkásságát, végre a körmendi
közönség is hallhatta őt előadni, hiszen január 12-én ő volt a vendége a
Várostörténeti Akadémiának. Lakosságcsere, kitelepítés, holokauszt című
előadása 18 órakor kezdődött a Polgármesteri Hivatal nagytermében, amelyet számos érdeklődő töltött meg, alig
voltak foghíjas széksorok. Előadása
elején megköszönte a meghívást, majd
arról beszélt, hogy a címadó három szó
szoros összefüggésben áll egymással.
Egy 1942 nyarán készült filmhíradó
részletét hozta fel példának arra, hogy
Magyarország nagyhatalomnak tartotta magát, és sokan hittek itt abban,
hogy hazánk világpolitikai tényező.
Ekkor a magyar hivatalosságok még
nagyon optimisták voltak, pedig az
1942/43-as tél a Don-kanyart hozta a
magyar katonaságnak. Amit ekkor a
Szent Korona szerepéről írtak, az
pusztán visszavetített projekció a magyar történelemre. A katonai hősök
viszonya amúgy is mindig ambivalens
volt a koronához, lásd például Rákóczi
kurucait. Bibó István ekkor a politikai
élet jellemzésére pszichológiai szakszavakat használt: hisztéria, túlkompenzálás, egyensúlyvesztés. Akkoriban Németország volt valójában nagyhatalom. A Molotov-Ribbentroppaktum után Ribbentrop azt mondta

hazatérve, hogy olyan volt a szovjet
vezetőkkel való találkozás, mintha
régi párttársakkal találkozott volna.
Sztálin viszont csak annyit jegyzett
meg, hogy végre be tudta csapni a németeket. A paktum kimondta, hogy a
szovjet érdekszféra területén élő német nemzetiségű embereket Németországba kell visszatelepíteni. Hitler
1939. szeptember 1-jei beszédében már
az összes zsidó állampolgár megsemmisítéséről beszélt. Az első áldozat
származástól függetlenül hetvenezer
értelmi fogyatékos volt. A kivégzések a
katolikus egyház tiltakozására álltak
le. Ezután a szovjet hadifoglyok megsemmisítése következett, százezreket
halasztottak éhen közülük. 1939 szep
tembere előtt félmillió német menekült
jelent meg Németországban. A letelepítésük a lengyel korridoron kezdődött.
Úgy számoltak, hogy három lengyel
családot kell elkergetni ahhoz, hogy
egy német családot letelepíthessenek.
A lengyelek a zsidó lakosság helyére
kerültek, akiket gettókba zártak. Csak
a varsói gettóban havonta négyezren
haltak éhen. A nácik a keleti általános
terv szerint 50 év alatt egészen az Urálig harmincmillió németet akartak letelepíteni, amihez ötvenmillió ember
legyilkolását tervezték. A Madagaszkár-terv szerint a mindenüktől megfosztott zsidóknak a lágerekből saját
pénzen kellett volna Madagaszkárra
utazni és ott letelepedni. Erről aztán
letettek, helyette olyan területekre

Dr. Stipkovits Ferenc mutatta be az előadót a hallgatóságnak 
akarták küldeni őket, ahol az éghajlat
miatt hamarosan elpusztultak volna.
Magyarországon Hóman Bálint a magyar szlovákokat akarta szlovákiai
magyarokra cserélni. A népi írók közül Szabó Dezső azt írta, hogy falun a
svábok, városon a zsidók akadályozzák a magyar érdekérvényesítést. A
nemzeti kérdés újszerű megoldásának
tűnt a lakosságcsere és a kitelepítés. A
magyar svábok azonban nem akartak
Németországba költözni. Horthy Miklós 1938-ban találkozott Hitlerrel, aki
szemére vetette, hogy védi a zsidókat.
Horthyt viszont svábellenesség jellemezte. Még 1945. május 19-én, már
amerikai fogságban is a svábok ellen
írt. A népi írók azzal vádolták a zsidókat, hogy miattuk vándorolt másfél
millió magyar az Amerikai Egyesült
Államokba. Ez hazug vád volt, hiszen a
keleti zsidóság letelepülése 1850-ig lezajlott, a kivándorlók 60%-a nem volt
magyar származású, és a másfél millió
között lélekszámát tekintve felülreprezentált volt a zsidóság. Hollywood so-

Fotó: Jámbori Tamás

kukkal jól járt. A kivándorlás már 1870
után elkezdődött. A második világháború idején úgy képzelték, hogy az
amerikai magyarok, főként a munkanélküliek hazajönnek, és a helyükre
majd zsidók mennének, és értük az
USA kormánya fizetne. Hivatalosan
mégsem merült fel sem a kitelepítés,
sem a lakosságcsere. A magyar politikai elit harmincmillió ember fölött
akart kormányozni, de tizenhat
millióan eleve nem voltak magyarok.
Az eredeti terv az volt, hogy egy idő
után csak magyarok éljenek a Kárpátmedencében. Ehhez 1941-től az uráli
nyelvrokonokat is haza akarták telepíteni. Ebből az elképzelésből semmi
nem vált valóra. A bukovinai székelyeket is becsapták. Ők eleve azért jöttek
volna vissza, hogy színmagyar területen éljenek. Ehelyett bácskai szerbek
házait kapták, illetve elűzött baranyai
svábok helyére kerültek. A Délvidéken
élő százhatvannégyezer szerbet viszont teljesen deportálni akarták.
n Csihar Tamás


„Adj innom!” Ökumenikus imahét Körmenden
Ökumenikus imahét volt január 21.
és 23. között a három történelmi egyház templomában. A rendezvénysorozat témája a samáriai asszony története és a víz kapcsolata volt.
Az ökumenikus imahét záró istentiszteletét a református templomban
tartották január 23-án 18 órától. Először Szabadi István református lelkész köszöntötte a megjelent római
katolikus, evangélikus, református
és baptista híveket. Mivel az imahét
tematikáját – a samáriai asszony és a
víz kapcsolata – brazil keresztények
Benedek János evangélikus lelkész a há- állították össze, így megemlékezett
rom nap fő mondanivalóját foglalta egy magyar református lelkészről,
Fotó: Jámbori Tamás
össze
aki misszionáriusként szolgált Brazí-

liában, és életét vesztette, amikor
megpróbált egy kisgyermeket kimenteni az óceánból. Szavait követően
Nagy Gábor római katolikus plébános imádkozott a keresztény egységért, toleranciáért, isteni kegyelemért. A bűnbánati imát Németh Zoltán plébános mondta.
Benedek János evangélikus lelkész
a három nap fő mondanivalóit foglalta
össze prédikációja elején. Első nap a
katolikus templomban Szabadi István
arról beszélt, hogy mindannyian a
samáriai asszonyra hasonlítunk: Jézusra, az élet vizére van szükségünk.
Jézus kérte az asszonyt, hogy adjon
innia – ez az „Adj innom!” mondat volt

egyébként az imahét mottója. A második napon a hívő ember odaszánása
volt a téma az Óra Krisztián káplán
által tartott istentiszteleten az evangélikus templomban. Benedek János azt
hangsúlyozta beszédében, hogy a többiek rossz cselekedeteit minősítjük,
hibáit észrevesszük. A megváltozáshoz az élet vizéért Jézushoz kell járulni, de Istené a kezdeményező szerep, ő
vonzza magához kegyelmével az embert, ő találja meg és ő formálja át.
Gondviselésével képes a bajból kimenteni bennünket. A cél az, hogy boldogan éljük életünket Isten áldott hatalmába rejtve.
n cst


kultúra
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Idén jubilálnak a körmendi senior táncosok
Tíz éve alakult a Senior Néptáncegyüttes, azóta a városi rendezvények legtöbbjén szerepelnek, sőt az elmúlt időszakban
arra is lehetőségük nyílt, hogy külföldön bemutatkozzanak. A
jubileumi évfordulóra komoly tervekkel álltak elő, szinte minden hónapra jut egy-egy senior táncos megmozdulás ebben
az esztendőben. Szakmai munkájukban a maximumra törekednek, ez meg is látszik azon a népszerűségen és elismertségen, amelyet a fennállás óta vívtak ki maguknak.
A Senior Néptáncegyüttes önálló
egyesületként működik, jelenleg tizenhét tagjuk van. Az együttes összetétele a kezdetektől szinte nem is változott,
a jelenlegi tizenhét fő a megalakulás
óta kitartó volt, ahogy az egyesület
művészeti vezetője, Kiss Gábor fogalmazott, ők a kemény mag: A legelején
még többen voltunk, nagy volt a lelkesedés, de páran lemorzsolódtak, így
alakult ki a mostani létszám. A vezető
azt is hozzátette, hogy mindannyian
munka mellett járnak próbákra, hetente egyszer, péntekenként. A színházi átépítés miatt mostanában a szakközépiskolában próbálnak, olykorolykor pedig Nádasdon jönnek össze.
Azt mondják, ők lelkesek és mindig
találnak megfelelő helyszínt a próbákhoz. Két nyugdíjas korú tagjuk is van,
az egyik Ferencz Gyuláné (Percsák
Mari, Madár), akinek a személye évtizedek óta egybeforr a néptánccal. A
másik Sasvári László, a Rázsó Imre

Szakközépiskola és Szakiskola korábbi tanára, aki egyébként az egyesület
elnöke is jelenleg.
Az egyesület tagjai szinte egytől
egyig a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tagjai voltak korábban, most
pedig néhányuk gyermeke jár a régi
hagyományokkal rendelkező tánccsoportba.
A seniorok szakmai munkáját a neves szakember, Antal László segíti.
Koreográfiáival, tanácsaival járul hozzá az együttes sikereihez.
A Senior Néptáncegyüttes tízéves
fennállását ünnepli az idén, s erre a
jubileumra hirdettek egy egész éves
rendezvénysorozatot, amely a Tíz év,
tíz program elnevezést kapta. Az első
rendezvényt február 21-én, szombaton
délután tartják a Művelődési Ház
nagytermében. Óvodásoknak és kisiskolásoknak, valamint felnőtteknek
hirdettek táncházat, amelyre bárki elmehet táncolni vagy akár kikapcso-

lódni. A muzsikáról a Tulipánt zenekar gondoskodik, a hangulatra, csakúgy, mint az egyesület más rendezvényein, bizonyára most sem lesz panasz.
Az éves tervek között több fellépés is
szerepel, többek között szervezői lesznek a Tánc Világnapjának Körmenden, és természetesen itt be is mutatkoznak. Emellett óvodai rendezvényekre, gyereknapokra is szeretnének elmenni. Nem utolsósorban kiállítást is rendeznek majd, és persze a jeles évfordulóhoz kapcsolódó nagyműsor sem maradhat el. A programokról
mindig előre tájékoztatják majd a közönséget, plakátokon és internetes felületeken népszerűsítik majd rendezvényeiket.
Az egyesület egy nagy dobásra is
készül, amelyről még nem árultak el
részleteket. Ez lesz a plusz egy program, és talán megkoronázása is az
egész jubileumi esztendőnek.
A Senior Néptáncegyüttes tíz éve
azzal a céllal alakult, hogy a hagyományokat megőrizze, ápolja. A csapat
igazi jó hangulatú produkciókkal örvendeztette meg a közönséget az elmúlt években, s bizonyára ez a jókedv
az egyesületben is jelen van. Együttműködnek a várossal, a Körmendi
Kulturális Központtal, szereplői, szervezői különféle kulturális eseményeknek. Fellépnek rendezvényeken, legyen szó akár nemzeti ünnepről, akár
különleges városi alkalomról vagy

Kiss Gábor úgy fogalmazott: ők a keFotó: Jámbori Tamás
mény mag 
szórakoztató programról. Produkcióik igényesek, kreatívak, impulzívak.
Nemcsak a városban élők és a környékbeliek tudnak róluk, hanem már
külföldön is ismerik őket. Felléptek
Körmend holland testvérvárosában
és vendégszerepeltek Ausztriában is.
Érdemes figyelni a programjaikat, az
n Tóth J.
idén lesz belőlük bőven. 

Ötven év munkája: tájképek, csendéletek és portrék
Horváth István salköveskúti festő
munkáiból nyílt kiállítás a Városi
Kiállítóteremben. A megnyitón rengetegen voltak, és ez jó alkalom volt
arra, hogy az érdeklődők a festményekben gyönyörködjenek és beszélgessenek az alkotó több mint fél évszázadot felölelő munkásságáról.
Horváth István tájképeket, csendéleteket és portrékat is hozott a körmendi kiállításra, azt mondta, szinte
minden érdekli, az összes műfajt kedveli. Legtöbbet mégis talán tájképekkel foglalkozik, és nagyon szereti
megörökíteni a lovakat. Ennek gyökerei a gyermekkorig nyúlnak vissza,
édesapja állatokat tartott, köztük lovakat is.
A festő 1963-tól évtizedekig járt a
szombathelyi képzőművész szakkörbe, Burány Nándor, Radnóti Kovács Árpád és Mészáros Szabolcs
segítették a munkáját.
István foglalkozása kőműves, néhány éve vonult nyugdíjba, egy ko-

moly térdprobléma miatt nem tudott
tovább dolgozni. Mostanában minden
idejét a festésnek szenteli, jelenleg
egy szürkemarhacsorda megörökítésén fáradozik. Egyébként mindent le-

fest, amit szépnek talál, kedvencei az
őszi színek és a hozzá tartozó őszi
hangulat.
Az alkotónak több kiállítása is volt
az elmúlt években, többek között Rép-

Pődör György költő nyitotta meg a tárlatot, mellette Horváth István festőművész
Fotó: Jámbori Tamás


celakon, Meszlenben és Salköveskúton. A körmendi lehetőségnek nagyon
örül, hiszen feleségének itteni kötődései vannak. Egy korábbi osztálytalálkozón merült felt az ötlet, hogy kellene egy körmendi kiállítás is, és ebben
a Körmendi Kulturális Központ támogató partnernek bizonyult.
A Városi Kiállítóteremben bemutatott képek közül a portrék is nagyon érdekesek. Némelyik ötven évvel ezelőtt készült, mára már megsárgult a papírja. Sophia Loren,
Brigitte Bardot és Halász Judit
portréja is a kiállítottak között van,
csakúgy, mint az alkotó feleségének
arcképe. Emellett egy Zolika nevű
kisfiú képe is, aki balesetben hunyt
el, és a szülei kérték Istvánt a festmény elkészítésére.
Sokoldalú, változatos tárlat tehát
Horváth Istváné, ezt a megnyitón
Pődör György költő is kiemelte. A képek február 28-ig tekinthetők meg a
n T.J.
Városi Kiállítóteremben. 
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Finom ételek készültek, volt ott minden jó, ami egy lakomához szükséges

Ezúttal is sokakat vonzott a Piac-térre a böllérverseny
Nagyszerű hangulatban telt a január végén megrendezett
böllérverseny. A korábban hagyományos téli programot
az idén a Körmendi Kulturális Központ szervezte az önkormányzat támogatásával, persze a tűzoltók is aktívan részt
vettek az előkészületekben és a lebonyolításban. A zord és
meglehetősen változékony időjárás ellenére is uralkodó volt a
jókedv, amely végül már táncban teljesedett ki, ehhez a kiváló
Chubby zenekar is nagyban hozzájárult. Nem mellesleg, finom ételek készültek, volt ott minden jó, ami egy lakomához
szükséges. A látogatók kóstolójegyekkel sokféle disznótoros
ételt megízlelhettek.
Még jó, hog y újra felelevenítették ezt a hag yományt, ez eg y elsőrangú rendezvény – mondták többen a Piac téren meg rendezett
böllérversenyről. Valóban, a hangulatra már a kora reggeli órákban sem lehetett panasz, és ez
napközben csak fokozódott. Közben pedig jobbnál jobb ételek –
sült kolbász, pecsenye és toros
káposzta – illata töltötte be a teret.
A böllérversenyre hét csapat
nevezett, a körmendieken kívül
Sárvárról, Kondorfáról és Eg yházasrádócról is érkeztek résztvevők. Az eg yes csapatok tizenöt főt
számláltak általában, de volt

olyan eg ység, amelyikben a holdudvarral eg yütt sokszor még talán harmincan is sürögtek-forogtak a kondérok, kotlák és sütők
körül.
A csapatok reggel fél hétkor
kezdték a munkát, mindenkinek
eg y körülbelül 150 kilós jószágot
kellett feldolgoznia. A Trum
merikum csapata komoly csúszással látott neki a feladatnak.
Az még csak a kisebb baj volt,
hog y később álltak neki a munkának, a nag yobb gond akkor adódott, amikor a fogók keze közül
kicsúszott a disznó és a Rábapart felé vette az irányt. Szerencsére a Bárkaház udvarát célozta

Disznóvágás, a téli hagyomány
A disznóölés a téli hónapok legnépszerűbb tradíciója sok száz
éve. A falusi háztartások általában a karácsony előtti időszakban
tartottak disznóvágást, mert így
friss hús kerülhetett az ünnepi
asztalra, a többit pedig a hideg és
a fagy beálltával hosszabb ideig el
tudták tárolni.
Persze falun más alkalmak is
adódtak, amikor jól jött a háznál
felhizlalt disznó. Előfordult, hogy
például lakodalmak előtt nem egy,
hanem több disznót is feldolgoztak. Ez nem is csoda, hiszen a falusi lagzik sok helyen három napig,
sőt egy hétig is eltartottak, így
szükség volt a nagy mennyiségű
húsra.
A disznótoros vacsorának párja
nincs – állítják sokan. A véres és
májas hurka, a friss húsból készült
pecsenye, a toros káposzta, a töpörtyű mind-mind olyan ételek,

amelyek ilyenkor a legfinomabbak. A ínycsiklandozó fogások
mellett a disznóvágás arra is jó
alkalmat kínál, hogy a család, a
rokonok, sőt a falubeliek is összejöjjenek.
Manapság nem csak a falvakban, hanem nagyobb településeken, városokban is tartanak disznóvágást, böllérversenyt. Ezek
egyrészt bemutató jellegűek, másrészt a hagyományok megőrzését
szolgálják. Néhány hete volt például Budapesten a népszerű Mangalica Fesztivál, amely már-már turisztikai látványosságnak is nevezhető, hiszen nemcsak helyiek
érdeklődtek, hanem vidékről, sőt
külföldről is voltak látogatók.
A körmendi Böllérverseny is hasonló kezdeményezés, igaz, kisebb
volumenű, de úgy tűnt, a több száz
fős közönség örömmel fogadta, remélhetőleg lesz folytatás.

állt –, a hag yományos disznótoros
ételek mellett eg yedi ízeket is kínált. Botfa Péter „ideiglenes főszakács” vezetésével különféle
szószokkal öntötték nyakon a
friss sült húsokat. A barbecue-s
hússzeletet fehér kenyérrel és
csalamádéval tálalták, az íze különleges, de finom volt.
A Trummerikum csapata nem a
délelőtti, inkább a déli, sőt délutáni órákban látott neki a munka
javának. Szó azonban nem érhette a házuk táját, a reggeli baki
után hamar felpörögtek. Betoltak

eg y gulyáság yút, hamarosan már
főtt a káposzta, amely talán a legfinomabb volt mind közül.
Délután az ismert zenekar, a
Chubby Band muzsikája feltette
az i-re a pontot, a hangulat a tetőfokára hágott. A rádóciak kezdték a táncot, de nem kellett félteni
a többieket sem. A Szegény vag yok, szegény vag yok, szegénynek születtem kezdetű nótára –
amelyet a leg többen csak a refrénről ismernek, miszerint a nézését, meg a járását, a csípőjének
a ringását, száz aranyért nem

Hősies küzdelemben esett el a négylábú
meg, ahol aztán végül megfogták,
és hamarosan arra a sorsra jutott, mint a társai.
A zsűri – Gombásné Nardai
Ibolya, a Körmendi Járási Hivatal vezetője, Bebes István polgármester, dr. Lantos Zoltán járási
főállatorvos és Gombor László, a
böllérversenyek atyja, gasztronómiai szakértő – kíváncsian fig yelte a munkát a legapróbb részletekig.
Délelőtt a feldolgozásé volt a főszerep: a körmendi tűzoltóság B
csoportja precízen, mindenre

Elkészültek a finom falatok
odafig yelve munkálkodott, látszott, hog y nem először csinálják,
és rutinosak a böllérkedésben. A
sár váriak eg y ik v íg kedély ű
frontembere igen finom pálinkát
és forralt bort kínált, csakúg y,
mint a rádóci önkéntesek, akik
szintén hazai finomságokkal várták a látogatókat. A kondorfaiak
eg y csöppnyi Őrséget varázsoltak
a saját sátorrészükbe. Később a
zsűri is kiemelte, hog y ételeiken
érződött az őrségi ízvilág. A Haverok csapata – amely főként körmendi mentősökből és tűzoltókból

Hét csapat dolgozta fel a sertéseket a versenyen
adnám – hol csoportosan összekapaszkodva, hol párosan ment a
tánc. A fehérszemélyeket – szinte
kivétel nélkül – mind táncba vitték, ami nem volt túl nehéz feladat, hiszen a létszámot tekintve
a férfiak uralták a rendezvényt.
A kora délutáni órákban a Mátyás Király Utcai Óvoda ovisai is
felléptek néhány énekes-táncos
produkció erejéig. Emellett volt
sonkaárverés is, szerencsére a
közönség adakozó kedvében volt.
A teljes bevételnek az említett
óvoda örülhetett.
A program vége előtt nem sokkal Gombor László, a zsűri elnöke
megköszönte a részt vevő csapatoknak a nag yszerű helytállást és
kihirdette a böllérverseny végeredményét. Hangsúlyozta, hog y
nehéz volt dönteni, de mégiscsak
kellett. A fogópálinkák közül a
sárváriak barackpálinkáját és a
Trummerikum megg ypálinkáját
találták a legfinomabbnak. A bökést két csapat – a sárváriak és a
körmendi tűzoltók B csoportja –

oldotta meg a legjobban, a böllérek közül pedig a Haverok csapatából Farkas Krisztiánt emelték
ki, aki a zsűri szerint a disznó
bontásának technikáját illetően
verhetetlen volt ezen a napon.
A végső versenyben az Amatőrök csapata lett a harmadik, a
körmendi B csoportos tűzoltók a
második helyen végeztek, az első
helyet pedig – igaz, minimális különbséggel – a Haverok csapata
szerezte meg. A tűzoltó-mentős
veg yes eg ység kitörő örömmel ünnepelte az első helyezést, azt
mondták, a csapateg ységnek köszönhető a siker.
Aki kint volt, jól érezhette magát, ehhez kétség sem fér. Volt,
aki reggeltől a rendezvény dél-

Többen táncra perdültek a Piac téren 

után 17 órai zárásáig kitartott.
Elégedetlen hang is volt, igaz,
csak eg y-kettő. Ők talán nem számoltak azzal, hog y ezen a böllérversenyen nem annyira az óramű
pontosság ú munkáról volt szó,
hanem arról, hog y minél finomabb véres és májas hurkák, kolbászok, sült húsok és toros káposzták készüljenek. Nem utolsósorban az sem volt baj, ha valaki
hangosan felnevetett, vag y eg yütt
nótázott a zenekarral, vag y éppenséggel szóba eleg yedett valakivel eg y hosszabb beszélgetésre.
Összességében eg y kiváló rendezvény volt, finom ételekkel, jó
szervezéssel. Azok előtt, akik valamilyen módon részt vettek benn Tóth Judit
ne, le a kalappal. 

Fotók: Jámbori T amás
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Találkozás a körmendi születésű Török Péterrel

Akinek nagyon fontos pont a Várkert
Dr. habil. Török Péter egyetemi docens, ökológus-botanikus,
munkahelye a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Ökológiai Tanszék. Nős, felesége dr. TörökKrasznai Enikő algász-biológus, egy fiúgyermekük van.
Nevéhez köthető több mint 80 tudományos cikk, jelentős része ennek angol nyelvű nemzetközi és
hazai szaklapokban. Közel 150
előadás, több nemzetközi konferencián meghívott plenáris előadó.
Elnyerte a Mag yar Ökológusok
T udom á nyo s
Eg ye sü let éne k
(2012) és Mag yar Tudományos
Akadémia (2014) Ifjúsági Díjait.
Tagja több nemzetközi tudományos szer vezet vezetőségének
(SERE, IAVS-EDGG) és idén beválasztották az MTA Ökológiai Bizottságába is. Számos országban
volt tudományos konferencián,
idén nyáron sikerült Lappföldre és
Ausztráliába is eljutnia – mindkét
esetben szakmai konferencián
vett részt. Két hónapot kutatott
Finnországban és három hónapos
ösztöndíjjal tartózkodott tavaly
ősszel Csehországban.

szereztem doktori (Ph.D.) fokozatot.

– Melyek a legfőbb kutatási területeid?
– Ha egy szóval kellene mondanom, akkor minden, ami gyep, rét,
legelő, kaszáló. Bővebben a gyepterületek helyreállításának és megőrzésének lehetőségeit vizsgálom. Ez
„nagyon” tudományosan gyepterületek restaurációs ökológiai és konzervációbiológiai vizsgálata. Szűkebben az itt zajló dinamikai folyamatok érdekelnek, a fajkészlet, a
biomassza-produkció időbeli és térbeli változásai, és a talajban található magbank összetételének változásai és ezen tényezők függése az alkalmazott gyepkezelési módszertől
vagy egyéb hatásoktól.

– Miképpen indult a természettel való kapcsolatod?

– Milyen éghajlatváltozást alátámasztó tényeket látsz szakmai szemmel?

– Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskolába jártam (1986–1994),
na g yon sok at köszön hetek
Szinetár Miklós tanár úrnak (biológia, Természetbúvár szakkör)
aki megszerettette velem a botanikát, és Kovácsné Gueth Ibolya
tanárnőnek, aki a történelem ismeretének és szeretetének fontosságát ültette el bennem. Az általános iskola elvégzése után Sopronba kerültem az erdészeti és faipari
szakközépiskolába és az érettségit követően erdész technikusi
képesítést szereztem. Szerencsémre ebben az iskolában is igen
kiváló tanáraim voltak, különösen
ami a biológiát, a történelmet és a
német nyelvet illeti. Még az érettségit követően sikeresen felvételiztem az akkor még Kossuth Lajos Tudományeg yetemnek nevezett, ma már Debreceni Egyetemként számon tartott intézmény biológus szakára, Debrecenbe. Itt
2004-ben biológus-ökológus diplomát szereztem, majd felvételt
nyertem az eg yetem szakirányú
doktori iskolájába, ahol 2008-ban

– Az éghajlatváltozás igen fontos
probléma, és bár hosszú időléptékben jelentkezik tartósabb hatása, de
a szélsőséges időjárási események
gyakoriságának növekedése minden bizonnyal összefügg ezzel a folyamattal. Szűkebb területemre vonatkoztatva megfigyelhető számos
olyan többnyire mediterrán és szubmediterrán növény betelepülése, főként az ország déli részén, ami az
éghajlatváltozás és az ezzel összefüggően csapadékos, enyhe telek következménye lehet. Noha a klímaváltozás kétségkívül korunk egyik legnagyobb kihívása, ezzel hasonló
mértékű – ha nem nagyobb – probléma a természetes élőhelyek pusztulása és a fajok eltűnése. Ez akár a
környezetünkben található kiskertekre is igaz. Még gyermekkoromból
emlékszem, hogy rengeteg helyen
jellemző volt – Körmenden – egy igen
fajgazdag és sokszínű virágoskert,
ami bár kultúrfajtákból állt, sok
megporzónak, így nappali lepkéknek és méheknek nyújtott az egész
évben táplálékot. Jelenleg egy nagyon negatív trend figyelhető meg.

Ez pedig az, hogy mindenki igyekszik zöld, fajszegény és homogén
nyírt gyepet telepíteni a kert helyére.
A szépség ízlés dolga, de biológiai
szempontból ez mindenképpen felettébb káros, tekintetbe véve azt is,
hogy a megvásárolható fűmag jelentős része Hollandiából vagy Dániából (szerencsétlenebb esetben akár
Új-Zélandról) származik, és nem a
vidékre vagy országra jellemző génállománnyal rendelkezik. Ezzel ös�szefüggésben statisztikai értelemben is mérhető a megporzó fajok
visszaszorulása, s ez visszaüt például akár a gyümölcsfák termésmen�nyiségének csökkenésében is. Én
úgy gondolom, ha a klímaváltozással
szemben nem is, de a fajgazdagság
csökkenése ellen igenis mindenki
tud tenni akár a saját háza táján is.

– Milyen Körmendre hazajönni?
Vannak-e szembetűnő jelenségek,
változások?
– Természetesen – mondhatni kívülállóként – számos igen pozitív változás szembetűnő – gondoljunk akár
a főtér rekonstrukciójára vagy több,
korábban elhanyagolt útszakasz aszfaltozására. Azt megítélni nem tu-

dom, hogy Körmend fejlődött-e vagy
sem, de nem is dolgom – hiszen már
rég nem élek itt és a kapcsolatom szülővárosommal sokkal lazább, mint
ahogy azt szeretném. Egy apróságra
azonban rámutatnék. Számomra nagyon fontos pont a Várkert, ahol gyakorlatilag az alapszintű növényismeretemet elsajátítottam. Fontos lenne
többet törődni vele – és itt nem az
„elvadult dzsungeles részek” felszámolását értem, hanem például a korábban – gyermekkoromban –meglévő névtáblás rendszer helyreállítását.
Ha az ember – pláne biológiai érzékkel van megáldva – bemegy egy parkba, akkor sokat tanulhat annak élővilágáról, ha legalább a fontosabb és
jellemzőbb növények neveit megtalálhatja (vagy akár különféle információs táblákon madarak, kétéltűek, hüllők és rovarok képeit, neveit). Ez a jelenlegi uniós pályázatok ismeretében
nem hiszem, hogy pénz kérdése.

– Mik a terveid a közeljövőben?
– Legfontosabb rövid távú tervem
az akadémiai doktori cím (MTA doktora) megszerzése, mely jelenleg folyamatban van. A magánéletben szeretnénk még egy gyermeket. n Kéki

pályázat

Körmendi Híradó

Kiírták a pályázatot
A társadalmi és ifjúsági ügyek
bizottságának január 27-ei ülésén
kiírásra került a Körmend Város
Önkormányzata által a 2003-as
évben alapított Boldog BatthyányStrattmann László ösztöndíj.
Körmend Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
városban élt és tevékenykedett
dr. Batthyány-Strattmann László, a kiváló orvos, a mélyen vallásos és példás családi életet élő
ember, a szegények és elesettek
gyámolítója iránti tiszteletét kifejezve rendeletben szabályozva
alkotta meg az ösztöndíjat. Az
azóta eltelt több mint egy évtizedben több tucat tehetséges, egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokat folytató fiatal részesült már
pénzügyi támogatásban. Az ösztöndíjat eddig elnyerők között
éppen úgy megtalálhatók a bölcsészek, mint a műszaki vagy
éppen az egészségügyi tudományterületet hallgatók. Bebes
István, Körmend Város polgármestere elmondta, hogy a város
vezetésének fontos, hogy ne csak
erkölcsileg, hanem lehetőségeihez mérten anyagilag is megbecsülje azokat a kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató
fiatalokat, akik reményei szerint
tanulmányaik befejezését követően munkájukkal, hivatásukkal
is a város hírnevét fogják öregbíteni. „Örömteli látni, hogy évről
évre mennyi kiváló hallgató
nyújtja be a pályázatát az önkormányzathoz. Ez is bizonyíték
arra, hogy városunk igenis bővelkedik az ifjú tehetségekben. A
város vezetése az elkövetkezendő években is azon fog munkálkodni, hogy minden fiatal Körmenden találhassa meg a számításait, legyen szó akár a munkavégzésről, akár a családalapításról, vagy éppen a kikapcsolódásról” – fogalmazott a város első
embere.
A most kiírt pályázatra február
28-ig nyújthatják be a pályázatukat, azok a körmendi, nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai
tanulmányokat folytató fiatalok,
akiknek az előző félévben a tanulmányi átlaguk elérte a 4,5-ös értéket. A pályázat pontos kiírása,
illetve a benyújtáshoz szükséges
dokumentumok elérhetőek a város honlapján, vagy a Körmendi
Közös Önkormányzati Hivatalban, az ezzel a feladattal megbízott köztisztviselőnél.
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Pályázati felhívás

Körmend Város Önkormányzata ezennel
kiírja a Boldog Batthyány-Strattmann
László ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Körmend
város területén állandó lakóhel�lyel rendelkező felsőfokú (eg yetemi, főiskolai) tanulmányokat
folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő eg yüttes feltételeknek:
1. a Felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási és Kulturális
Minisztérium valamint az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott
első a lapképzésben vesznek
részt,

Pályázatok benyújtása: A pályázat benyújtási,
A pályázatok kötelező mellék- illetve postára adási
leteinek felsorolását a pályázahatárideje:
ti űrlap tartalmazza, mely a
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, vag y Molnár
Dániel köztisztviselőnél szerezhető be, illetve letölthető a város honlapjáról:
w w w.kormend.hu.
A pályázatokat írásban, a pályázó által aláírva eg y példányban kell benyújtani személyesen Molnár Dániel köztisztviselőnél, vag y postai úton Körmend
város jeg yzőjéhez címezve.

2015. február 28.

További információ:
Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatal
(9900 Körmend, Szabadság tér
7.), Molnár Dániel köztisztviselő,
tel.: 94/592-917,
e-mail: molnar.dani@kormend.hu


n Csák Tamás
Társadalmi és Ifjúsági
Ügyek Bizottságának elnöke

2. anyag i, személyi, családi,
eg yéb körülményeik folytán az
ösztöndíjra szociálisan rászorulnak,
3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben, azaz
a 2014/2015-ös tanév első félévében tanulmányi átlaguk 4,5 vag y
ezen átlag feletti volt.

A LuK Savaria Kft. a következő pozícióba
várja a jelentkezőket:

4. az a személy, aki a pályázati
eljárás alapján ösztöndíjban részesült, a közvetlenül soron következő pályázati eljárásban
nem vehet részt, de az ezt követő
pályázati eljárásokban már benyújthatja újabb pályázatát.

(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot szerzett kollégákat keresünk)
akiknek feladata lesz:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció

A pályázó kérheti, hog y pályázata kizárólag tanulmányi eredményei alapján kerüljön elbírálásra. A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fentiekben 1. és 3. pont alatt
meg jelölt feltételeknek azzal a
kiegészítéssel, hog y tanulmányi
eredményének a pályázat benyújtását megelőző két félévben
kell 4,5, vag y ezen átlag felettinek lennie.

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI3)

elvárásaink:
• műszaki szakmunkás végzettség (előny)
• 3-4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat
• tolómérő használat, műszaki jelölések ismerete
Önéletrajzát a következő címre várjuk: E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály 9700 Szombathely, Zanati út 31.
Önéletrajzában kérjük tüntesse fel a megpályázott munkakört
a referenciakóddal együtt.
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A nap, amikor minden „Szup(p)er” volt…
Nem is kezdődhetne jobban egy téli hétvége, mint egy
kiváló hangulatú Spinning bulival a Rába Part Sport- és
Szabadidőcentrumban. Öt évvel ezelőtt alakult meg Körmenden a Spinning Klub, így ebben az esztendőben sem
maradhat el a szülinapi parti. Erről kérdeztük Szupper Péter
klubvezetőt.
csak a sport miatt népszerű a városban, hanem mert olyan csapat
formálódott az évek alatt, amely
képes arra, hogy összetartásával
hatalmas dolgokat érjen el. Ezt bizonyítják különböző rendezvényeink, közte a Guinness-rekord, a
tavalyi retro buli és a mai disznóvágás. Ahogy korábban is említettem, idén már az ötödik szülina-

Jó hangulatú összejövetel volt a Rába-parton

Fotók: Jámbori T amás

Ez aztán a meglepetés

Szerencsét hozott a lufi a diáknak. Bebes István adta át a jutalmat Spaits Gábornak,
balról Farkas Tiborné, Érsek Noémi és Boldizsár Eszter.
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Bemutatkozik az Utazás kiállításon a Batthyány Örökségközpont

A spinningbe Guinness-rekord, retro buli és disznóvágás is belefér

– Egy szó jut eszembe, büszkeség – kezdte az edző. – Öt évvel
ezelőtt, amikor belevágtam ebbe
az egészbe, álmodni sem mertem
arról, hogy most itt fogunk tartani. Úgy érzem, Körmendnek szüksége van arra, hog y az emberek
valahova tartozzanak, egy jó közösségnek a tagjai legyenek. Véleményem szerint a spinning nem-

utazás

Körmendi Híradó

Népszerű a spinning a városban
punkat ünnepelhetjük, eg yütt beszélget ve, nevet ve, önfeledten
szórakozva. Nag yon büszke vag yok és ehhez nemcsak én kellek,
hanem azok az emberek is, akik
most is itt vannak velem. Hiszen
Ők számítanak a legtöbbet – zárta mosolyog va a beszélgetést.
Bebes István, városunk polgármestere is a csapat tagja, a szülinapon ő is megosztotta gondolatait. – Tudás kell ahhoz, hog y ekkora közösséget mozgatni lehessen, és úg y gondolom, Szupper
Péterben ez a tudás meg van. A
mai rendezvény is eg y nag yon jó
közösségépítő, ami tökéletesen
működik és az emberek jól érzik
magukat. Látható a fejlődése an-

nak a Spinning Klubnak, amely
folyamatosan kitűnő teljesítményeket nyújt – mondta. S hog y
minden „szupper” leg yen, az időjárás is a csapat mellé állt az ünnepen. Mivel a Rába-part hófehérbe öltözött, a Nap pedig hét ágra
sütött. Minden ember kivétel nélkül sürgött forgott, ki az udvaron,
ki pedig a konyhában vette ki a
részét a munkából. Az ínycsiklandó ételek visszautasíthatatlanok
voltak, akár a pirított májról vag y
a pácolt húsokról beszélünk, ki
nem hag yva a frissen sült hurkát
és kolbászt. A remek hang ulat
kelléke volt a kedvcsináló házi
pálinka és a forralt bor.
n kálmán Viktória


A tanév elején felejthetetlen élményben volt része 25 diáknak a Körmendi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. Váro
sunk Kranenburggal kiváló testvérvárosi kapcsolatot ápol, ennek köszönhetően utazhattak diáktársaim Hollandiába. Ottlétük során holland és
német diákokkal együtt vehettek részt
különböző programokon. Nem győztek mesélni arról, hogy milyen jó dolgok történtek velük az egy hét kirándulás alatt. Hazautazásuk előtt azonban volt egy különleges „közös játék”.
A három országból érkező fiatalok
mindegyike kapott egy lufit és hozzá
egy kis lapot. Ezen szerepelt a
kranenburgi hivatal címe, így nekik
már csak a nevüket kellett felírni. Mi
után mindenki felfújta a saját lufiját és
rákötötte a kis kártyát, együtt engedték útnak őket és a szélre bízták a léggömbök sorsát.
A kérdés csak az, hogy fél év után
miért is beszélünk erről?
A sorsnak és a kedves embereknek
hála volt olyan kártya, ami visszakerült oda, ahonnan útjára indult. Er-

win Schmitznek, a partneri szövetség elnökének köszönhetően minden
országból az a három diák, akinek a
legtávolabbról postázták a cetlijét,
meglepetésben részesült. Iskolánkból Boldizsár Eszter, Érsek Noémi,
valamint Spaits Gábor volt a szerencsés. Tanulóink erről semmit sem
tudva Laczó Tamás igazgató úrral
sétáltak át a Polgármesteri Hivatalba, ahol Bebes István, városunk polgármestere és Farkas Tiborné tankerületi igazgató várta őket. Meglepetten foglaltak helyet, amikor polgármester úr elkezdte mesélni, hogy
tulajdonképpen miért is ülnek most
itt. A jelképes pénzösszeget tartalmazó borítékok átadása után egytől
egyik mosolyogtak és nagyon boldogok voltak. Egyikük a suliba visszafele meg is jegyezte: „Hát én ezt már
szinte el is felejtettem”.
Mindenki nagyon reméli, hogy nem
ez volt az utolsó ilyen kirándulás és
lesz még folytatása annak, hogy a körmendi gimnazisták minél több országot és embert ismerjenek meg.  n k.V.

A jövőbe mutató elképzelések egyik alappillére
Egy 410 éves történet folytatódik Körmenden azzal, hogy a
Batthyány-kastély egykori lovardájában jön létre a Batthyány
Örökségközpont. Ez a beruházás az egyik alappillére annak a
jövőbe mutató elképzelésnek, amelynek célja az, hogy hiteles
helyen mutassák be a család, a város és az ország történetének összekapcsolódását. Kézenfekvő tehát, hogy az ország
máig egyik legszebb épített örökségét, a Batthyány család
egykori uradalmainak központját e célnak szenteljük.
A Batthyány Örökségközpont
meghatározó szerepet tölt majd
be a hazai turizmusban. A fogadóépület elegáns tereiben azon
túl, hog y információkat szerezhetnek a család és a kastély történetéről, jó szívvel ajánljuk Körmend nevezetességeit, sétát a

g yönyörű, ősfákkal és növényritkaságokkal ékeskedő Várkertben, de segítséget nyújtunk más
Batthyány-emlékhelyek felkeresésében is.
A Körmendet felkeresők számára a Batthyány Örökségközpontban alternatívákat fog unk

kínálni a turizmus különböző területeiről úg y, hog y nem pusztán
szellemi, hanem ízbeli utazásra
is invitáljuk őket. Ezt szolgálja
majd a Liktárium, ahol a térség
őstermelői, biogazdái által termesztett növényekből előállított
szárítmányokat, főzeteket kóstolhatják és vihetik magukkal, továbbá a talán felszínesen megismert tudáshalmazt írott formában, nyomtatásban vag y elektronikusan is bővíthetik. A kóstolható él mények kel év szá za dos
gasztro-g yóg yító hag yományok
élednek újra, amelyek a 21. században ismét olyan természetes
módon élik reneszánszukat, mint

ahog yan azt a Batthyányak megalapozták, majd örökül hag yták
ránk.
Az Utazás kiállítás 38. alkalommal ny itja meg kapuit a
HUNGEX PO Budapesti Vásárközpontban. 2015. február 26. és
március 1. között Mag yarország
leg nag yobb turisztikai seregszemléjén mutatkozik be a Batthyány Örökségközpont a nag yközönség előtt.
A Batthyány Örökségközpont a
Vas meg yei bemutatkozáson belül az A pavilon 308A standon
lesz jelen a kiállítás ideje alatt,
mindennap 10–18 óráig.
Fotók: Jámbori Tamás

Gasztronómiai időutazás a Batthyány Bandériummal
A Batthyány Örökségközpont kialakítása Körmenden
című projekt keretében
gasztronómiai időutazásra
csábítjuk az érdeklődőket. A
Batthyány-kastély oldalkertjében forgatott főzőbemutatón a Batthyányak korának
ízvilágába, az asszonyok és a
portyázó katonák mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást.
A Hétköznapi finomságok, főúri
köntösben címmel megjelent kisfilmekből megtudhatjuk, hogy a portyalevesbe hűségfű kerül, és azt is,
hogyan készítik az asszonyok a
mustos tehenet, a téfölös kenyeret

és a kakukkos fácánt. A kisfilmekből kiderül, hogy milyen fűszereket
használtak és hogyan ízesítették az
ételeket a Batthyányiak korában.

A nyilvános gasztrofilmek 2014.
október 26-án, a Körmend Város
Ünnepnapja rendezvénysorozat
második napján készültek el a

A Batthyány Bandérium nívós szereplője a városi programoknak 

Fotó: Jámbori Tamás

Batthyány Bandérium közreműködésével. Az elkészült videókat
2015. januárjától népszerűsítik
különböző online felületeken és
meg tekinthető lesz február végén, az Utazás Kiállítás 2015 rendezvényen, ahol a kiv itelezés
alatt álló Batthyány Örökségközpont bemutatásra kerül Mag yarország leg nag yobb turisztikai
expóján.
A kétrészes főzős videókat megtekintheti Körmend Város honlapján, a Körmendi Kulturális Központ YouTube csatornáján, valamint a Batthyány Örökségközpont
Facebook oldalán is.
www.kormend.hu
www.youtube.com
www.facebook.com/
batthyanyoroksegkozpont

14 | 2015. február 20. |

sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Legutóbb a soproniak felett diadalmaskodtak a körmendiek

Idén hazai pályán még veretlenek a kosarasok
Vannak végre győzelmek, de vannak fájó vereségek is. Nagyon nehéz lesz az „elpuskázott” ősz után beverekednie magát a felsőházba az Egis Körmend kosárlabdacsapatának. A
kiegyenlített mezőnyben szinte bármi bármikor megtörténhet. Déri Csaba vezetőedző szerint bravúrokra lesz szükség.
Utolsó számunk megjelenésekor a Falcónál vendégeskedett
a piros-fekete gárda. Azóta sok minden történt a csapat háza
táján. Lapzártánkkor szenzációs győzelmet arattunk a dobogóesélyes Sopron ellen.
közvetített derbin megérdemelt győzelem született. A 13 hárompontosunkkal demoralizáltuk a zalai csapatot.
Következett a Kecskemét elleni hazai mérkőzés. A tabella harmadik helyén álló KTE-Duna Aszfaltot újabb 13
hárompontossal terhelte meg az Egis
Körmend. A feljavult védekezés mellett a támadójáték is gördülékenyen
ment, s a második negyedtől ellenállhatatlanul játszottunk. Végre megcsillant a csapatjáték a nálunk lényegesen
jobb helyzetben levő ellenfél ellen
(94:72). Idegenben viszont továbbra
sem sikerül győzni. Az 5. helyen álló
Pécs gondolatnyi esélyt sem adott, simán 101:78-ra nyertek a baranyaiak.
Walker, Richards és Török a fiaskó
ellenére dicsérhető produkcióval állt
elő. Ezt követően a jelenleg 6. Kaposvárnál vendégszerepeltünk. A beteg
Walker és Török Rolland nélkül vágtunk neki a meccsnek. Ellenben játékra jelentkezett Le Var Seals, a 33 éves
amerikai játékos, akit Déri Csaba még
a román bajnokságból ismer. 2-3-as

A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk.

Nem sikerült a bravúr Szombathelyen. Míg a Falco a négy közé, addig a
Körmend a nyolc közé szeretne jutni.
Látványos, gyors csatát vívott a két
együttes. A Rába-partiak futottak az
eredmény után, de amikor már csak
néhány pont volt a különbség, a szombathelyiek közül valaki mindig betalált. Falco-Trend Optika KC–Egis Körmend 96:88. Ryan Richards Earl
42/9-et teljesített. Néhány nap múlva a
másik szomszédvárral meccseltünk.
A játék előtt Ferencz Csabát köszöntötték 400. bajnokiján. Valamennyi
mérkőzését nevelőegyesületénél, a
Körmenddel játszotta. Szintén a labdafeldobás előtt Doktor Péter kapta
meg a tragikusan, fiatalon elhunyt
Mogyorósy Szilárd emlékére alapított
vándorserleget, mint az előző szezon
legjobb utánpótláskorú játékosa. A
ZTE alárendelt szerepet játszott,
105:64 lett a végeredmény. Az ünnepelt
Doktor Péter dobta a 100. pontot. A piros-feketék a játék minden elemében
ellenfelük fölé nőttek, s a televízió által

poszton bevethető, atletikus, jó kezű
játékos hírében áll, balkezes és 195
cm magas. Seals 6/6-ot dobott a Kaposvár ellen. Végig partiban voltunk,
Latinovics (19/6) is kezdi megtalálni
a helyét a csapatban. Szinte fej-fej
mellett haladtak a csapatok, de az
egylabdás meccsen a hazaiak akarata hozott sikert. Végeredmény: Kaposvár–Egis Körmend 92:88. Kár volt
ezt az esélyt elengedni. Sok a keresztbeverés a bajnokságban. A Falcót a
Kecskemét, akiket mi megvertünk
néhány nappal azelőtt, egy pont híján
harminccal verte.
Sikerült Déri Csaba vezetőedzővel
szót váltanunk két edzés között. A
tréner szerint: „A csapat erőssége a
gyorsaság, az, hogy több poszton kiemelkedő játékosaink vannak. Nem
igazán szeretek kiemelni senkit, de
Richards, Walker és reményeim szerint Seals is ilyenek. Ferencz Csaba
becsülettel dolgozik, akar, benne
van, hogy kifog egy jó napot és akár
eldönthet mérkőzéseket. Javítani
kell viszont a csapatjátékon. Az,
hogy csapatként játsszunk, erősödjön a védekezés, mert arra épül a jó
támadás lehetősége. Mindenkinek
törekednie kell arra, hogy saját képességeiből a legtöbbet hozza ki. Akkor lesz egészséges önbizalom is. A
keretben változást most már nem
akarnék, hiszen a játéktudással
nincs gond. Az összjátékon van még
bőven javítanivalónk. Most már kevésbé hibázhatunk. Bravúrokra van
szükség! Itthon mindig nyerni kell,

Castrum Ferreum

Vasvár, Alkotmány u. 109. 94/573-149, 30/860-4608
Szombathely, Körmendi út 98.
94/506-891, 30/945-2944
info@suzukicastrum.hu www.suzukicastrum.hu

A gépjármű-finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban történik, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol
a biztosítás biztosítottja a Merkantil Bank Zrt. SX4 S-Cross - üzemanyag-fogyasztás: 3,7-7,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 110-135 g/
km. Swift - üzemanyag-fogyasztás: 3,4-6,8 l/100 km, CO2-kobocsátás: 101-128 g/km. További részletek a suzuki.hu oldalon.

de idegenben is szeretnénk kellemes
meglepetéseket okozni”.
2015-ben hazai pályán nem kapott
ki a Körmend. Lapzártánkkor pótolták a múlt hét szerdáról betegségek
miatt elmaradt Soproni Sördögök elleni meccset. A Paksi Atomerőmű SE
mögött a második helyen álló Sopron,
Patonay Imre szakmai igazgatóval
és Sabáli Balázs vezetőedzővel érkezett, de több egykori körmendi játékos is szerepelt az ellenfél csapatában. Fontos találkozó volt. Az első
negyed a Soproné volt, a másodikban
kiegyenlítettünk, sőt vezettünk is, de
a félidő végére mégis ők kerültek
előnybe. A harmadik negyed végén
69:69 volt az állás. A mindent eldöntő
végjátékban, drámai küzdelemben
Popadics (29/15) vezérletével 106:99re kerekedtünk felül a Sopronon. Richards 31/6-ig jutott a meccsen. Bámulatos elszántságával, a többieket is
fanatizálva Popadics 22 pontot dobott
a negyedik negyedben, tökéletesen
teljesítette a büntetőket is. Megvan a
n kéki
bravúr!

A GAMAX

KFT.

sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Támogatókat várnak
a kézilabdázók
A Körmendi Dózsa MTE női kézilabdásai felkészülési tornákon próbálják
formában tartani, hozni magukat. Faragó András ügyvezető, elnökségi tag
elmondta, hogy új játékosuk nincsen, a
meglévő állománnyal vágnak neki a
tavaszi pontvadászatnak.
A Zalaszentgrót, az Úrkút és a Lenti csapatával játszanak edzőmeccseket. Az utánpótláscsapatok öt korosztályban a decemberi, januári, februári
holtidőben minden hétvégén, azaz
szombatokon és vasárnapokon tornákon vesznek részt (pl. Győrben, Szombathelyen, Ajkán, Pápán és Veszprémben). Az említett erőltetett menetben, a
hétvégi sportesemények miatt március 14-re, szombatra tolódott a DMTE
hagyományos kézilabdafarsangja. A
klub mindenesétől azt is megtudtuk,
hogy az idén tisztújításra kerül sor, az
egyesületnél elnökválasztás is lesz.
Kézilabdázóink nem állnak valami
fényesen anyagilag, ezért még várják
a támogatókat a társasági adó pénzekhez, hiszen a sikeres pályázatuk
lehetőséget kínálna a gondtalan pénzügyi háttér megteremtéséhez. n kéki

Kölcseys ausztriai siker
Három győztes mérkőzéssel és
egy döntetlennel kiváló eredményt
ért el az U13-as korosztályos csapatunk Ausztriában az intézmény
partneriskolája által rendezett
tornán Ilzben. Az ötcsapatos tornán 14 gólt rúgtunk és csak két
gólt kaptunk. Legizgalmasabbnak
a Nádasd és a hazaiak elleni találkozó bizonyult, ahol az első hely
volt a cél. Felnőttünk a feladathoz
és magasabb sebességi fokozatban játszottunk ellenfeleinknél.
Állva hagytuk a nádasdi (5:0) és az
ilzi (4:0) csapatot is. A Kölcsey is-

kola csapata immár 20. éve jár ki
az ausztriai ilzi partneriskolához.
Az utóbbi 10 évben csak a körmendi gyerekek nyerték meg a tornákat. Most is nagyon jól focizott
Vargovics Balázs, Szakonyi
Gyula, Gyánó Kristóf és TóthErdei Bálint. A tornán kiemelkedően játszó és gólokat termelő
Tóth-Erdei Bálint volt a csapatunk
vezéregyénisége. Az első helyért
járó serleget Ilz település polgármestere adta át a csapatkapitányunknak, Tóth-Erdei Bálintnak.
Szomorú eseménye is volt a látogatásnak. A 2012-es esztendőben
elhunyt, az ottani iskola egykori
pedagógusa, Franz Kapl sírját koszorúzta meg csapatunk. Így emlékezve a kiváló sportemberre és
pedagógusra, aki sokáig szervezője volt az ilzi labdarúgótornáknak.
A győztes csapat tagjai:
Vargovics Balázs, Szakonyi
Gyula, Gyánó Kristóf, Pfneiszli
Dániel, Dobos Noé, Tóth-Erdei Bálint, Dobos Joel, Nagy Dávid.
Felkészítő: Kutasi Tibor.

Somogyi Kupa
31. alkalommal rendezték meg a Somogyi Kupa Labdarúgó Teremtornát
Körmenden. 200 diáklabdarúgó, sok
hozzátartozó, szurkoló vett részt az iskola rendezvényén. A meghívásos torna eredményei: II. korcsoport (U11) 1.
Körmend Kölcsey, 2. Körmend Somogyi
„fehér”, 3. Körmend Somogyi „piros”, 4.
Nádasd, 5. Pankasz. Gólkirály: Herczeg
Bálint (Kölcsey). Legjobb kapus: Véges
Valentin (Somogyi). Legjobb játékos:
Nagy Zsombor (Nádasd). Legjobb hazai: Károly Kevin (Somogyi), Mikos
Marcell (Somogyi).
III. korcsoport (U13) 1. Körmend Somogyi, 2. Pankasz, 3. Nádasd, 4. Körmend Kék Süni ULC, 5. Sárvár, 6.
Grundball (Szombathely). Gólkirály:
Meskó Márk (Nádasd). Legjobb kapus:
Bíró Bálint (Kék Sünik ULC). Legjobb
játékos: Kovács Kornél (Somogyi).
Legjobb hazai: Varga Márk (Somogyi).
IV. korcsoport (U15) 1. Grundball
(Szombathely), 2. Körmend Kölcsey, 3.
Sárvár, 4. Körmend Somogyi, 5. Pankasz, 6. Nádasd. Gólkirály: Horváth Adrián (Pankasz). Legjobb kapus: Balogh
Dániel (Somogyi). Legjobb játékos:
Geröly Levente (Grundball). Legjobb hazai: Németh János (Somogyi).  n kéki

Az új Ford Focus megérkezett!
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Körmendi Híradó

A körmendi szurkolók a nehéz időszakban is kitartanak a csapat mellett, és lelkesen buzdítják kedvenceiket

www.vokk.hu
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• Kiskerti vetőmagok teljes választéka megérkezett!
• Növényvédő- és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák, virágföld
• Zománcedények, háztartási felszerelések, üveg és műanyagáruk
• Barkács szerszámok, szegek, huzalok, vasalatok
• Fólia minden méretben
• Gumicsizmák és kerti cipők, papucsok
És minden,
• Enyvesvászon nagy választékban–mosható változatban is!
ami a ház körül kell!
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból

Személy- és vagyonőr

Munkaügyi

Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

NMH: E-000160/2014/A001

Körmend, Szabadság tér 9.

JÁMBOR

I TAMÁS

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

Téli kiárusítás
az ADA-nál!

2015.02.27. 800-1600
2015.02.28. 800-1200

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák, fotelek,
ülőkék akár 60-70%
kedvezménnyel megvásárolhatóak! Matracok,ágyrácsok
kedvező árakon! Maradék
szövetek már 349.-Ft/m ártól!

Amíg a készlet tart!

