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Tartalmunkból:

Egészséges táplálkozás
időskorban
Az időskor természetes biológiai folyamat, nem pedig betegség, de a szervezetben bekövetkezett változások miatt az életkori sajátosságok figyelembevétele
kell, hogy képezze az étrend alapját – mondja Tóthné Mátyás Krisztina dietetikus, aki Petőmihályfán
él családjával és a zalai Pózván
n 5. oldal
dolgozik. 

Ikrekben gazdag a
Kölcsey gimnázium
Ketten vagyunk, de mégis
egyek. Az ikerség kérdése sok embert foglalkoztat, hiszen ez egy
természeti csoda. Jelenleg iskolánkba rajtunk kívül öt ikerpár jár:
Cságoly Petra és Márk, Czene Kristóf és Zoltán, Joó Virág és Attila,
Márton Ádám és László valamint
Oroszi Bence és Viktor. n 6. oldal

Sima győzelmek fociban
A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Kemenesmagasi együttese visszalépett a bajnokságtól, így annak őszi eredményeit is törölték. Ezzel a döntéssel
azok a gárdák jártak rosszul, amelyek pontot szereztek ellene. A
döntés átrendezte a tabellát, a Király FC például hirtelen veretlen
lett és egy pontra megközelítette
n 13. oldal
a Celldömölköt. 

Boldog húsvéti
unk
ünnepeket kíván
olvasóinknak!
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József Attila
szavalóverseny
Ismét meghirdetik a József
Attila szavalóversenyt a költő születésének 110 évfordulója alkalmából. A civil egyesületek, illetve a köny vtári
szakma által szervezett eseményen három korosztály
versenghet. Az általános, a
középiskola tanulók mellett
a felnőtt korosztály is nevezhet egy szabadon választott
József Attila költeménnyel
április 3-ig a Faludi Ferenc
városi köny vtárban. A szavalóversenyre a költészet
napján, április 10-én kerül
sor a könyvtárban. A szervezők minden résztvevőt jutalomban részesítenek. Érdeklődni Mecsériné Doktor Rozália könyvtárvezetőnél, illetve a konyvtar@kormend.
hu e-mail címen lehet.

Megszüntetett
iskolai telephely
A Somogyi általános iskola mag yarszecsődi telephelye 2008 óta fogadja a helyi
és környékbeli alsótagozatos
tanulókat. Mégpedig a jogelőd
i n t é z m é n y,
az
egyházashollósi iskola megszűnése után. A létszám az
évek során erősen lecsökkent, a szülők egyértelműen
körmendi iskolákat választanak g yermekeiknek. Jelenleg már csak 4 tanulót
számlálnak a faluban, az
óvodai beíratásokból pedig
az utánpótlás teljes megszűnése derül ki. A telephelyet
ezáltal fenntartani gazdaság talan.Ezért a szakmai
szervezet, a KLIK javasolja a
telephely megszüntetését a
fenntartó körmendi önkormányzatnak. A képviselőtestület legutóbbi ülésén e
javaslatot tudomásul is vette. A 4 alsótagozatos diákot
körmendi iskolákban helyezik el.

Körmendi Híradó

Számítógépeket és bútorokat kapott az iskola

Az Egis ezúttal az Olcsainak segített
Ünnepséget rendeztek a
közelmúltban az Olcsai-Kiss
Zoltán Általános Iskolában.
Fazekasné Mittli Piroska az
intézmény vezetője a szépen
felújított és berendezett természettudományi szaktanterembe invitálta a vendégeket, köztük Berta Józsefet
az Egis Gyógyszergyár Zrt.
körmendi gyáregységének
igazgatóját.
- Régi adósságomat törlesztem,
amikor kifejezem köszönetemet
Berta úrnak azért a segítségért,
amit intézményünknek nyújtott. Az
iskola eszközparkja folyamatosan
kopik, amortizálódik, hiszen a
gyermekek naponta használják. A
bútorok javítása, cseréje azonban
nagy terhet ró az iskolára, a fenntartóra és a működtetőre egyaránt.
Ebben segített legutóbb az EGIS
Gyógyszergyár, amikor jó állapotban lévő esztétikus bútorokat, szekrényeket, asztalokat, komódokat,
görgős adattároló konténereket,
székeket kaptunk. Korábban 12 darab multimédiás DEL számítógép
kerülhettek hozzánk, amelyek informatikatermünkben munkaállomásként üzemelnek. Az adományozás korábban a Körmend, múltja,
jelene, jövője, legutóbb pedig a Reménysugár alapítvány közreműködésével valósult meg. Hiszem, hogy
a szebb, korszerűbb esztétikusabb
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Bebes István: nyitott térré formáljuk a Batthyány kastélyegyüttest

Miniszterelnökségi látogatás Körmenden
Bebes István polgármester meghívására nemrég Sárváry
István helyettes államtitkár és Romhányi Péter főosztályvezető rövid látogatást tett a városban. Megtekintették a
Batthyány kastélyegyüttest, majd az operatív tennivalókról cseréltek eszmét.

Képünkön, balról: Bebes István, Fazekasné Mittli Piroska, Berta József, Farkas
Fotó: Olcsai iskola
Tiborné és Ivancsics Dóra 
környezet pozitívan hat oktató-nevelő munkánkra és növelik az iskola partnereinek, a gyermekeknek és
a szülőknek az elégedettségét. –
hangsúlyozta Fazekasné Mittli Piroska.
Berta József elmondta: kötelességének érzi, hogy segítsen, ha erre
adódik lehetősége. Ezúttal a gyárban már nem használt számítógépek, berendezések és bútorok kerülhettek egy olyan intézménybe,
ahol jó szolgálatot tesznek, mert a
jövő nemzedékének szellemi gyarapodását segítik. Ígérte, hogy ilyen
támogatásra a későbbiek során is
számíthatnak az olcsaisok, majd
gyárlátogatásra invitálta az intézmény tanulóit.
Bebes István Körmend város polgármestere elmondta: szülőként is
kedvező tapasztalatokat szerzett az

Olcsaiban folyó oktató-nevelő munkáról, s napjainkban is arról értesül,
hogy a különböző megmérettetéseken jó eredményeket érnek el az iskola diákjai. Kiemelte: fontos, hogy
egy intézmény is keresse a lehetőségét annak, hogy boldoguljon.
Farkas Tiborné tankerületi igazgató hangsúlyozta: az intézmények
általában szerény keretek között
gazdálkodnak, de ez a példa is bizonyítja, hogy más források feltérképezésével és kiaknázásával is sokat
lehet javítani a körülményeken. A
rendezvényen részt vett Ivancsics
Dóra a Reménysugár közhasznú alapítvány kuratóriumának titkára is.
A vendégek a program zárásaként megtekintették az iskola felújított szaktantermeit, ahova ugyancsak jutottak hasznos berendezések
n vita
az adományból. 

A háztartások költségvetésével ismerkedtek
Idén először csatlakozott hazánk az
European Money Week – Európai
Pénz7 programhoz, melyre iskolánk is
regisztrált. Két osztály: a 10.A és az
1/13 osztály logisztikai ügyintéző csoportjai vettek részt a március 9-13. között megrendezésre került programokban.
Egyik órán a tanulók csoportmunkában, interaktív óra keretében ismerkedtek a háztartások költségvetésével. Másnap két helyi pénzintézettől

kastély
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érkeztek szakemberek iskolánkba,
akik a bankszámláról, a megtakarítás
fontosságáról és a hitelfelvételi lehetőségekről tartottak feladatokkal színesített előadást diákjainknak.
A tanulók hasznos alapismeretekre
tehettek szert, melyre a további tanulmányaikban is építeni lehet. Bízunk
bent, hogy a pénzügyi szemléletformálásban is hatékony szerepet tölt be
az itt megszerzett tudás.
Fotó: Bősze Zoltánné
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Ennek apropóját az adta, hogy az
elmúlt hetekben napvilágot látott
Nemzeti Kastélyprogram, melyben
számos, a körmendinél jóval kisebb
volumenű műemlék kastélyépület vár
felújításra. Miután a városvezetés évtizedes szándéka a Batthyány-kastélyegyüttes hasznosítása, ezért fejlesztési elképzeléseivel megkereste a
Miniszterelnökséget is.
L. Simon László politikai államtitkár válaszlevelében biztosította az
önkormányzatot a fejlesztés szükségességéről és megjelölte helyettes államtitkárát az operatív szintű egyeztetések lebonyolítására. Ennek keretében létrejött találkozón a miniszterelnökségi partnerek megismerkedhettek a körmendi fejlesztési elképzelésekről, melyek a Batthyány-család
szellemi örökségére épülnek. Az önkormányzat a tudomány, a vallás, a

történelem és a turizmus adott szegmensein keresztül a helyi gazdaságra építve nyitott térré kívánja formálni a kastélyegyüttes zárt tömegét,
különböző kulturális programokon
keresztül megszólítva az itt élőket és
az idelátogató turistákat.
A tárgyalótermi beszélgetésen túl
a helyettes államtitkár és munkatársa rövid sétát tett a kastély főépületében és a levéltár épületében. A
helyszíni bejárás során Móricz Péter
múzeumvezető kalauzolásával a jelenlegi állandó kiállítási dokumentumokon keresztül bepillantást
nyertek a vendégek a korabeli Batthyány család életébe, a levéltári
anyagok egy részébe, valamint a
körmendi Vasparipásokról szóló
gyűjteménybe. A látogatás végén a
fejlesztési elképzelések kerültek
n kor
szóba. 

Bebes István és Sárváry István a díszterem erkélyéről szemlélődik

Fotó: Jámbori Tamás

Elkezdődött a Batthyány Örökségközpont szellemi építkezése
Levéltárosok,
botanikusok,
műemlékvédelmisek,
a vakok-és
gyengénlátók országos
vezetői,
múzeológusok ülték körül hétfőn a
Batthyány kastély főépületében azt a
kerekasztalt, amely a majdani Örökségközpontot segítheti.
A szervezők nevében Száraz Lajos
hangsúlyozta: nem véletlen a komplexitás, a különböző szakmai és tudományos ágazatok képviselőinek, úgymond, csokorba gyűjtése. – Ha nem
épül ki a megfelelő minőségű szellemi
holdudvar e pompás falak között, akkor nem jöhet el az ígértes jövő se – adta
meg az alaphangot. Majd kijelentette: a
már elkezdett felújítás és a tervezett
folytatás megalapozott.
Bebes István polgármester a körmendiek üdvözletét adta át a résztvevőinek, majd szólt a 2003-tól datálható,
a Batthyány család országos megismertetését szolgáló önkormányzati és
civil erőfeszítésekről. – Tizenkét év
munkája kellett ahhoz, hogy ide elérkezzünk. Nagy a felelősségünk a projekt jövője és sikere érdekében. Ez egy
olyan egyirányú történet, amelyben a
szereplők összefogása a lényeg. A fizikai építés elindult, most szellemiek-

ben kell gyarapodnunk – mondta.
Bebes István örömének adott hangot
afelett, hogy a hazai szellemi élet kiválóságai a városba látogattak. -Azért is
jó ez a találkozó, mert megteremti, illetve erősíti a személyes köteléket, a kötődést. Önök, miután megismerték ezt a
kastélyt, bizonyára nem lesznek közömbösek iránta a hétköznapokban
sem - emelte ki.
Ezt követően az egyes szakmák vezetői szólaltak fel. Hermann Judit pro-

jektmenedzser szerint reálisan 5-7 év
kell ahhoz, hogy a most elinduló szellemi építkezés megtöltse a Batthyány
Örökségközpont falait tartalommal. –
A város terveink szerint aktív résztvevője és használója lesz az új közösségi
térnek. Legyen szó rendezvényekről,
vagy turisztikai programokról. Sok
olyan újdonság indulhat el itt, amely
országos figyelmet is kelthet. Például
speciális múzeumi tér
a
gyengénlátóknak, vagy levéltári tudás

Bebes István a körmendiek üdvözletét tolmácsolta a szakmai konferencia résztFotó: Kozma Gábor
vevőinek 

tér – hallottuk. Móricz Péter körmendi
múzeumigazgató a helyi gyűjteményről szólt és kiemelte: cél a látogatószám
emelése. Mint mondta, akár háromszorosára is növelhető ez a jelenlegihez
képest. Mikó Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Levéltár főigazgatója elmondta, hogy a Batthyányak családi levelezése, gazdag tárgyi hagyatéka levéltári szempontból kiemelkedő, erre lehet
építeni. Gyürki László pápai prelátus
konkrét javaslatokat is tett. Közte azt,
hogy legyen Körmend hivatalis védőszentje Boldog Batthyány-Strattman
László. Ugyancsak szorgalmazta hogy
a helyi kórház vegye vissza az egykori
szemorvos nevét. Egy harmadik javaslata szerint szintén hivatalos megemlékező nappá kellene tenni január 22-ét,
Batthyány-Strattmann László halálának dátumát. A kerekasztal szakmai
vitával folytatódott, a várkert sorsa is
gyakorta szóba került. Végül a résztvevők megtekintették az épületet. Beszélgetve velük gyorsan kiderült, tetszik
nekik a kastély, méltó nemzeti örökségnek tartják és tesznek is érte. A fizikai
mellett tehát a szellemi építkezés is elkezdődött az ódon falak között.
n kor
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Főtt, festett tojás, frissen reszelt torma, egy kupica pálinka

generációk

Körmendi Híradó
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A só nem barát, de a rost igen, beépítve a napi ötszöri étkezésbe

Trükkök nélküli az álmaink húsvéti sonkája

Egészséges táplálkozás időskorban

Mi a jó húsvéti sonka titka? - ez az örök kérdések egyike.
Mindenki másra esküszik: van, aki az otthoni pácolásra
és füstölésre, mások beérik a gyári technológiával. Aztán
vannak tuti receptek, okos(kodó) trükkök, amelyek majd
elvezetnek álmaink sonkájához.

Az időskor természetes biológiai folyamat, nem pedig
betegség, de a szervezetben bekövetkezett változások
miatt az életkori sajátosságok figyelembevétele kell, hogy
képezze az étrend alapját – mondja Tóthné Mátyás Krisztina dietetikus, aki Petőmihályfán él családjával és a zalai
Pózván dolgozik. Az idősekkel való átfogó törődés egyre
sürgetőbb társadalmi feladat.

És van a realitás. Ezt képviseli
Fenyvesi Károly szombathelyi kereskedő is, akinek Király utcai
bisztróját naponta százak keresik
fel. Mint mondja, a húsvéti sonka
titka egyszerű: nem kell vele trükközni, csináljuk úgy, mint elődeink. Hang ulati előkészítésként
több pirosló, jó illatú 'munkadarabot" varázsol az asztalra, majd
amikor egy éles késsel megszeli,
dörömbölni kezd a gyomor. -A jelszavam mindig is az volt, hogy minőséget adni, eg yedi ízekkel mondja az ismert szakember aki
már több évtizedet töltött el a kereskedelemben. - Miután megsóztuk szárazon a sonkát, 4 álló héten
át pácoljuk, majd következik a
füstöltés. Ez is a régiek módján,
fatüzeléssel. Amikor ezen is túl
vagyunk, pár napig pihentetjük az
ünnepi darabot. Ezalatt szárítjuk
a húst és még jobb lesz a minősége
- mondja Károly.

Mi jön ezek után? - kérdezem. - A
leglényegesebb elem a főzés. Hideg
vízbe tesszük a sonkát és maximum 1 fej vöröshag ymát adunk
hozzá. A fűszeres zamatot a páclás
során már úgyis elnyerte, nem kell
ezt fokozni. Tapasztalataim szerint 2-2,5 óra kell a jó főzéshez, s
utána még negyed órát hagyjuk a
sonkát a vízben. Megjegyzem, a főzési idő a kisebb darabokra is érvényes, ha elspóroljuk, akkor romlik
a minőség! Aztán már csak a tálalás van hátra - nevet fel a mester.
Aki még elmondja a recept mellé,
hogy frissen reszelt torma és főtt,
festett tojás nélkül nem igazi sem
az étek, sem az ünnep. - Én még a
csípős paprikát is beszerzem a torma mellé, de mielőtt nekilátnék a
falatozásnak, egy kupica pálinkát
lehörpintek. Kísérő italként száraz
vörösbort ajánlanék, de mivel a
sonka bizony eléggé sós, egy-egy
fröccs is elmegy mellé - halljuk.

A húsvéti sonka titka, hogy úgy csináljuk mint az elődeink- mondta Fenyvesi
Fotó: a szerző felvétele
Károly.
Feny vesi Károlyék nál tízen
ülik körül az ünnepi asztalt, közte nég y unoka. - Jó a hag yományokat tartani, hiszen nag yon
meg változtak a szokások. Hog y
csak azt mondjam, hog y ma már

csak mutatóba akad szalonna a
húsboltokban. Inkább kevesebbet, de jobbat vásárol az, aki megteheti - kíván boldog ünnepeket
Károly a szépen szelt karéjokkal.
n Kozma Gábor


Megújuló gasztronómiai kínálat a Bognár vendéglőben
Sokan és sok helyről keresik fel a hangulatos Őrséget, a
turizmus itt fontos bevételi forrás. A helyi vendéglősök
egybehangzó véleménye szerint a körmendiek a legjobb
vendégek közé tartoznak. A közelség miatt e város adja az
őrségi idegenforgalom egyik pillérét.

Bognár László és Őr Zoltán a vendéglő előtt.

Fotó: a szerző felvétele

Őr Zoltán őriszentpéteri polgármester szerint is eg yre több
körmendi keresi fel a tájék fővárosát, s ebben szerepe van a speciális kínálatnak is. - A helyi termékekre, a termelői piacokra
gondolok - mondja. - Három évvel
ezelőtt indítottuk útjára az őrségi
helyi termelői piacot és hamar
népszerű lett. A látogatottság
emelkedik, 10-12 stand mindig
nyitva van. A lényeg, hog y a vendég első kézből kapjon friss zöldséget, g yümölcsöt, vag y feldolgozott terméket. Úg y látjuk, erre
eg yre nag yobb a kereslet - mondta el Őr Zoltán.
Akivel felkerestük a népszerű
Bog ná r vendéglőt, a mely nek
gasztronómiai kínálata e hetekben újult meg. Bognár László tulajdonos és csapat ismert a vasi
vendéglátózásban, hiszen számos versenyen, szakmai bemutatón vettek részt, arattak elismeréseket. A szlovéniai, radgonai

vásáron is sorban álltak sátruknál. - Tanultunk és mindig tanulunk - mondta el Bognár László az
étteremben. - Megújulásra törekedünk, de megtartjuk a hag yományos, tájjeleg ű ételeket is.
Mostani jelszavunk: fedezzük fel
a hag yományos falusi ízeket. Ennek szellemében készítjük el az
ételeket. Nemrég például répa napokat tartottunk. Sikere igazolja,
hog y ismét felfedezik az emberek
a rég i, népi étkeket, például a
vindös húst. Ételeink házilag készülnek az alapanyagot helyi termelőktől szerezzük be - halljuk.
Ha már a vindös hús szóba került, kipróbáljuk. Rég érzett, elomló ízek köszöntenek ránk, igen
finom falatokat kóstolhatunk.
Felrémlik a g yerekkor, amikor
anyánk a disznóhúst a vindös
zsírból vette elő. Most annyi jön
még hozzá, hog y zöldségekkel tálalják. Újabb az őrségi gasztronón kor
miai palettán. 

-Az idős embereknél csökken az
alapanyagcsere szervezetük az életfunkciók fenntartásához kevesebb
táplálékot, illetve ebből nyert energiát igényel – fogalmaz a szakember,
aki szerint az egyedül élő idősek jellemzően kevesebbet esznek, ezáltal
kevesebb olyan táplálék jut a szervezetükbe, amelyek értékes fehérjét,
szénhidrátokat, zsírokat, életfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. Így szervezetük gyengébb, így fogékonyabbak a
betegségek kialakulására, mint a fiatalabbak. Jellemzően a minden nap
megszokott ételt készítik el, fontos,
hogy tápanyaghiány nemcsak az
elégtelen táplálékbevitelből, hanem
az egyoldalú táplálkozásból is adódhat.
-A napi szükséges energiamennyiség 1800-2000 kcal. Naponta gyakran, minimum ötször kell étkezni,
kis mennyiségeket, így az emésztőrendszer kevésbé terhelődik. Szénhidrátok tegyék ki az ételek 50 százalékát, lehetőség szerint teljes kiőr-

lésű gabonából készült termékek,
mint a barna kenyér, tészták, főzelékek, zöldségek, gyümölcsök. Ebben
a korban csökken a szomjúságérzet,
így jobban figyelni kell a folyadékbevitelre. Viszonylag kis vízhiány kön�nyen okozhat kiszáradást. Naponta
legalább két liter folyadék szükséges, ezen kívül gyümölcsteák, gyümölcslevek fogyasztásával lehet növelni a mennyiséget.
Idős korban megjelennek a krónikus betegségek, a szív-érrendszeri,
ízületi betegségek, II.-es típusú cukorbetegség, rágási nehézségek lépnek fel, melyekre nagy figyelmet kell
fordítani.
Csökken a fehérjék hasznosulása,
ezért növekszik a fehérje igény, ami
sovány húsok tejtermékek fogyasztásával fedezhető a mennyiség. A
magas sótartalmú ételek gátolják
egyes vérnyomáscsökkentők hatását, ezért a kívánt íz elérése érdekében érdemesebb zöldfűszerekkel
ízesíteni az ételeket – fogalmaz
Krisztina. Mint mondja, a magas

Tóthné Mátyás Krisztina szerint az idősekkel való átfogó törődés egyre sürgeFotó: Tóth Luca
tőbb társadalmi feladat
rosttartalmú ételeknek különösen
nagy a jelentősége ebben a korban,
hiszen általánosságban jellemző a
székrekedés, a csökkent bélműködés a mozgásszegény életmód következtében. - A rostok segítik az étkezést, megkötik a gázokat, csökkentik a koleszterin lerakódást, a vércukor szintet egyenlő arányban tartják. Gazdag ásványi anyag és nyomelem tartalmúk is jó hatással vannak
a szervezet egészére. A vitaminhiányt az étrend segítségével pótolni
kell, ügyeljünk a szervezet megnövekedett B6, B12 és D- és C-vitamin
szükségletének fedezésére. A zöld-

ségeknél a káposztaféléket és a száraz hüvelyesek puffadást okozhatnak, de gyümölcsöt napi rendszerességgel kell fogyasztani. Az idős korban gyakori, diétát igénylő betegségek, mint például a cukorbetegség,
szív és érrendszeri betegségek, vesebetegség esetén szükséges az állapot javítását elősegítő, illetve romlását, megakadályozó változtatásokat
tenni az étrendben. Nagyon fontos,
hogy nem elég azt tudni, hogy mit
kell fogyasztani, hanem tudni kell,
hogy hogyan kell megfelelően elkészíteni az ételt – mondta el a szakemn kg
ber. 

Megnyerték a pályázatot, utazhatnak Szlovákiába a csákányiak

Több diák kiselőadással készült a helyszínek bemutatására

Fotó: csákánydoroszlói iskola

Már az elmúlt tanévben jelentkezett a Csaba József nevét viselő
csákánydoroszlói általános iskola a
HAT-14-01 (Határtalanul – tanulmányi kirándulás hetedikeseknek) pályázatra, amit a Scool-túra utazási
irodával közösen sikeresen megnyert. Így április 8-10-én Szlovákiában egy izgalmasnak és szépnek
ígérkező kiránduláson vehet részt a
két hetedik osztály – tájékoztatott
Kozó Józsefné, a hetedikesek osztályfőnöke. A kirándulás vezetője
Kiss János referens, aki egyben a
mozgatórugója a projektnek. A 36 tanulót 4 tanár kíséri, a két osztályfőnök és két segítő, akik biztosítják a
nyugodt hátteret. - Az útiterv a következő: Sturovó, Mikszáthfalva,
Kékkő, Besztercebánya, Lőcse, Igló,
Késmárk, Poprád, Szepescsütörtök
és Csütörtökhely. A kirándulást

szorgos felkészülés előzte meg. Megismerkedtünk Mikszáth Kálmán
több novellájával, amiket kiselőadás
formájában fel is dolgoztunk. Térképen képzeletben már felkerestük
ezeket a helyeket. Több osztályfőnöki és magyarórán beszélgettünk a
helyszínek nevezetességeiről és hírességeiről. Készültünk zongoradarabokkal, melyeket a kékkői várban
fogunk megszólaltatni, s természetesen Sturovóban bemutatjuk iskolánkat, osztályainkat, hogy az ottani
tanulókkal barátságot kössünk.
Több diák kiselőadással készül a
helyszínek bemutatására, amikre a
6 fős csoportokban készültek fel –
mondta el a tanárnő, aki reméli,
hogy a sok munka meghozza gyümölcsét és egy kellemes, sok ismeretet, élményt szerző kirándulásban
n kor
lehet részük. 
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„El sem tudnánk már képzelni az életünket másképp”

Két magyar főpap küzdelme II. József egyházpolitikájával

Ketten vagyunk, de mégis egyek. Az ikerség kérdése sok
embert foglalkoztat, hiszen ez egy természeti csoda. Jelenleg
iskolánkba rajtunk kívül öt ikerpár jár: Cságoly Petra és Márk,
Czene Kristóf és Zoltán, Joó Virág és Attila, Márton Ádám és
László valamint Oroszi Bence és Viktor. Innen jött az ötlet a
cikk megírásához.

Dr. Gyürki László pápai prelátus, nyugdíjas plébános volt
az előadója a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége körmendi csoportja által szervezett előadássorozat legutóbbi
rendezvényének. Előadása azokkal a küzdelmekkel foglalkozott, amelyet Batthyány József bíboros és Szily János
püspök II. József egyházpolitikája ellen folytattak.

Ikrekben gazdag a Kölcsey gimnázium

Joó Virágot kérdeztem arról,
hogy mit gondol a kapcsolatukról:
Szerintem nagyon jó az, ha valakinek van ikertestvére, hiszen ugyanannyi idősek vag yunk, többnyire
ug yanazok a dolgok érdekelnek.
Még akkor is, ha fiú lány testvérről
van szó. Mi szinte mindent együtt
csináltunk kiskorunkban. Eg yütt
kezdtünk sportolni, egy osztályba
jártunk és még most is. Ha háziról
vagy tanulásról van szó, akkor is
tudunk eg ymásnak segíteni. Az
ikertestvéremen kívül még van két
testvérem, de azt gondolom, hogy
hasonlóképpen közeli a kapcsolatom velük, mint az ikertesómmalzárta mosolyogva a beszélgetést.
Bárki is szemléli az ikrek világát
kívülről, nem igazán értheti, hogy
ez nem egy átlagos testvéri kapcsolat. Mi, akik benne vagyunk, tudjuk, ez annál sokkal több. Megállapítások szerint az összetartozá-

sunk anyukánk pocakjában lakva
alakult ilyen szorossá és ez valóban így van. Hiszen kiskorunk óta
megszoktuk, hogy rengeteg időnket
töltjük együtt, és mindenen osztoznunk kell. A tudósok azt is állítják,
hogy nagy különbségek fedezhetők
fel egypetéjű és kétpetéjű ikrek között, nemcsak külsőleg, hanem érzelmileg is.
Úgy gondolom, köztem és a testvérem között nem igazán alakult ki
húg-nővér viszony, de annál inkább
jelen van a másik felem érzés. Egytől egyig hálásak lehetünk a sorsnak azért, hogy eddigi életünk úgy
alakult, hogy jelentősebb ideig nem
kellett egymás nélkül lennünk. Ez
is bizonyíték arra, hogy tulajdonképpen egymás támaszai vagyunk.
Együtt jártunk óvodába, általános
iskolába és most gimnáziumba is.
Bátran kijelenthetem, hogy a mindennapi kérdésekre „Melyikőtök

Hat ikerpár tanul a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.
született előbb? Jé, neked van egy
anyajegy az arcodon, hogyhogy a
tesódnak nincs?” már jól meg tudunk felelni. Sőt, az évek során az
olykor már viccesnek tűnő érdeklődések is megszokottá váltak számunkra. Testvéremmel egész pici
korunk óta eg yformán öltözködünk. Szüleink mindig próbáltak
ösztönözni minket, hogy ez milyen
jó dolog, és rájöttünk, hogy igen,
tényleg az. Tanáraink és ismerőseink között is akad olyan, aki nem

Fotó: Jámbori Tamás

tudja, hog y melyikünk áll éppen
vele szemben. De többségben vannak azért azok, akik első ránézésre
meg tudnak minket különböztetni.
Ha később az élet külön utakra is
sodor bennünket, abban mindnyájan eg yetértünk, hog y a kötődés
ug yanilyen erős marad. Milyen
ikernek lenni? Erre a kérdésre csak
azt válaszolhatjuk, hogy el sem tudnánk már képzelni az életünket
máshogy.

n kálmán Viktória

A 137 éves Petőfi könyvritkaság vonzotta a diákokat

Huszár Ádám a könyvritkaság tulajdonosa

Fotó: Jámbori Tamás

Az idei március 15-ei ünnepségek mellett egy igazán különleges
és egyedülálló kinccsel ismerkedhettek meg azok az érdeklődők,
akik a napokban ellátogattak a
körmendi Kölcsey gimnáziumba
és az egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskolába. Az iskolákban ugyanis kiállításra került egy,
a Huszár család tulajdonában
álló, eredeti, 1878-as kiadású Petőfi-kötet. Ez volt az első mű, amely
a költőforradalmár és nemzeti hősünk, Petőfi Sándor összes versét
tartalmazta. Hogy többet is megtudjak a köny v történetéről, Huszár Ádámot, a család tagját kérdeztem róla.
Kiderült hog y a mű különlegesebb, mint bárki gondolta volna. A
könyvet 1878-ban vásárolta meg a
Tamás család. A mű nagyszülőről
szülőre, majd az unokákra szállt,
így öröklés útján került a Huszár
család birtokába. A könyv történeti értéke mellett képzőművészeti

emlék is, hiszen gazdagon illusztrálták. A képek olyan jeles festők
keze nyomát viselik, mint Barabás
Miklós, Zichy Mihály, Lotz Károly,
Benczúr Gyula vagy Székely Bertalan. Magának a műnek létrejöttéhez is sok idő és rengeteg munka
kellett. Összeállításakor belekerültek a korábbi Petőfi-kötetben
már megjelent versek, de ezeken
kívül továbbiak is, melyek addig
csak kéziratként maradtak ránk a
költőtől, vag y más oknál fog va
nem kerültek be az első kiadásba.
Így született meg ez a díszkiadás,
amely a maga nemében elsőként
tartalmazza a költő összes versét.
A 137 éves könyv remekül dacolva
az idő vasfogával, gyönyörű állapotban maradt fenn. Ezt a gondos
tulajdonosoknak köszönheti, akik
nagy becsben tarttották és tartják
a mai napig.
n Tornyos Ádám

Körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium 9. B
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Dr. Gyürki László volt a KÉSZ est előadója

A „Batthyány József bíboros és Szily
János püspök küzdelme II. József egyházpolitikájával” című előadásában
dr. Gyürki László először Batthyány
József életútját ismertette. Édesapja
Batthyány Lajos nádor volt, teológiai
tanulmányait Nagyszombaton végezte. Gyulafehérvári püspökből lett 1760tól kalocsai érsek, majd 16 év múlva
esztergomi érsek, aztán ő az ország
hercegprímása. 1782-ben Bécsben
kapta meg a bíborosi rangot VI. Piusz
pápától. Kitűnő, sokoldalúan képzett
ember volt, képeket, szobrokat gyűjtött, mecénásként támogatta a művészeteket. Gondoskodott papjairól,
templomokat, plébániákat, iskolákat
építtetett. II. József rendelete ellenére

csak magyarul beszélt és prédikált,
magyar szenteket ajánlott az új templomok védőszentjeinek. 1799-ben halt
meg. Szily János, a szombathelyi egyházmegye első püspöke 1735-től 1799ig élt. Édesapja katolikus, édesanyja
evangélikus vallású volt, aki hitét még
akkor is megtartotta, amikor fiából
püspök lett. A soproni jezsuita gimnázium után a győri kisszemináriumban,
aztán Rómában tanult. 1758-ban szentelték pappá. 1777-ben lett a vasi egyházmegye első püspöke. Megszervezte
az egyházmegyét, püspöki palotát,
szemináriumot építtet, majd az akkor
háromezer lakosú Szombathelynek ötezer fő befogadására alkalmas székesegyházat emeltetett, de az csak 1806-

ban fejezték be. Batthyány Józsefhez
barátság fűzte. 1799-ben a szilveszteri
misén megfázott, és január 2-án meghalt tüdőgyulladásban.
Dr. Gyürki László II. Józsefről elmondta, hogy már gyermekként is makacs és önfejű volt. Ifjúként erősen hatottak rá a felvilágosodás eszméi. Vágya a korlátlan teljhatalom megszerzése volt, a felvilágosult abszolutizmus
fűződik a nevéhez. Uralkodása során
6206 rendeletet hozott, közülük talán
legismertebb a híres türelmi rendelet.
Többek között feloszlatta a szerzetesrendeket, a papnevelést állami feladattá tette, az egyház kormányzását a
minisztériumaira bízta. Egyházpolitikája pusztító orkán volt, terjedt a hitetlenség. Uralkodása alatt a katolikus
egyházat el akarta szakítani Rómától,
és azt a birodalmi kormányzás irányítása alá akarta vonni. Uralkodói engedélyhez kötötte a pápai bullák kihirdetését. Szily püspök a leghatározottabban tiltakozott II. József egyházpolitikája ellen, és a tiltakozásban társa volt
Batthyány József is. Hosszú évekig
küzdöttek egyházuk jogainak csorbí-

Gyürki László érdekes történetekkel ismertette meg a hallgatóságot.
Fotó: Jámbori Tamás

tása ellen, de harcukat nem koronázta
siker. II. József halálos ágyán három
kivételével rendeleteit visszavonta, e
három egyike volt a türelmi rendelet. 
n Csihar Tamás


Megacsillagok a körmendi gimnazisták között
A Megacsillag tehetségkutató versenyen, amit a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület immáron harmadik alkalommal
rendezett meg Szentgotthárdon március elején, a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium öt diákja kapott arany
minősítést. Fábián Ádám ének, Fülöp János hangszeres
zene kategóriában, valamint a Csendes Máté, Czene Kristóf és Joó Attila alkotta No Name zenekar. A diákok Tamus
Beáta tanárnő segítségével és tanácsait követve készülnek a szerepléseikre.
Fábián Ádám a versenyen a népdaléneklési kategóriában indult,
Békafi Antal népdalg yűjtéséből
vasi népdalokat énekelt. A 10. osztályos gimnazista Zalalövőről jár
be naponta a z iskolába. Az énekléssel négy éve foglalkozik. Az általános iskola 6. osztályában már egy
népdaléneklési verseny megyei fordulóján 1. helyezést ért el, az országoson pedig ezüst minősítést kapot t.
Gya k ra n
szerep el
kiállításmegnyitókon, városi, illetve iskolai rendezvényeken. Emellett tagja a zalalövői amatőr színjátszó csoportnak.

Fülöp János mindössze három
éve tanul zongorázni. A Kölcsey
gimnázium 9. évfolyamos tanulójának tehetségét mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hog y nem hagyományos, zeneiskolai keretek között
sajátította el hangszeres tudását,
amivel azóta több iskolai és városi
kulturális programon ejtette ámulatba a közönséget. Mindemellett
kiváló humorával a gimnáziumi diákközösségnek is népszerű tagja.
A No Name zenekar több mint két
éves múlttal büszkélkedhet. A zenekar létrejöttéről a fiúk elmondták, hogy a történetük akkor kezdő-

dött, amikor a csapat két tagja, Joó
Attila és Csendes Máté három évvel
ezelőtt bekerült a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumba. Hamar
összebarátkoztak, mivel a zene ös�szekötötte őket. Aztán megismerték
Czene Kristófot, aki akkor 11. osztályos volt. A három gitáros fiú hamar
népszerű szereplője lett az iskolai
ünnepségeknek, programoknak.
Ezekre együtt próbáltak, készültek,
míg lassan elképzelhetetlen lett
számukra, hogy egymás nélkül álljanak a színpadra. „Ekkor született
az ötlet, hogy ha már úgyis együtt
zenélünk, tegyük ugyanezt zenekari kereteken belül. Így megalapítottuk a West Polaris nevű bandát. A
csapathoz csatlakozott Szekér Mátyás, a Kereskedelmi és Vendéglátói
Szakképző Iskola és Kollégium tanulója. „ – avat a részletekbe Csendes Máté a zenakar szólóénekese és
gitárosa.
Dalokat írtak, feldolgozásokat
készítettek, és 2014 februárjában
úgy döntöttek, hogy meghallgatják
a szakmai zsűri véleményét. Beneveztek a szentgotthárdi Pannon
Kapu Kulturális Egyesület által

meghirdetett Megacsillag nevű tehetségkutatóba. Tavaly a bronz minősítés mellé önbizalmat is kaptak
a zsűri bátorító és dicsérő szavai
mellé. Folytatták a próbákat, de idő
hiányában sajnos nehéz volt összeegyeztetni a találkozókat. Szeptemberben elhatározták, hogy újrakezdik az egészet az elejéről és újult
erővel vetették bele magunkat a
munkába. A csapat egy tagja, Szekér Mátyás elhagyni kényszerült a
társaságot, mivel érettségire készül
és nehezen egyeztethetővé váltak
számára a próbák. Ekkor a három
fiú nevet változtatott és megszületett a NoName. Új dalokat írtak és
első nyilvános koncertjüket is megtartották egy körmendi szórakozóhelyen. Idén pedig elhatározték,
hogy egy év tapasztalatszerzés
után újra próbára teszik magukat a
Megacsillagon, hogy lássák men�nyit fejlődtek. Idén arany minősítéssel tértek haza. Jelenleg is sokat
készülnek és próbálnak, mert új fellépések várnak a csapatra a közeljövőben. Remélik, hogy egyre többeknek tetszik, amit csinálnak.
n Takács Marietta
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A kereszténység legnagyobb ünnepe - Népszerű a leányok locsolása és a piros tojás ajándékozás

Napjainkban is megtartják a húsvéti hagyományokat
A körmendi óvodákban, iskolákban húsvét előtt játszóházakat
rendeznek, ahol nem kizárólag húsvéti, hanem más tavaszi
díszek is készülnek. A tojásfestés mindenhol jellemző, csakúgy,
mint a tojáskeresés húsvét vasárnap reggelén. Ez jó kis móka a
gyermekes családoknak. A locsolás a kitartóbbaknál még igazi
közösségi program, a város hagyományőrző egyesületei közül
a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes és a Batthyány Bandérium igazán komolyan veszi a locsoló-hagyományt.

Húsvét, a kereszténység
legnagyobb ünnepe
Ünnepre készülünk. Nem csak külsőségekben, hanem a szívekben is. A
csendes hét után a feltámadás reménysége tölti be a hívő ember lelkét,
amely azt jelzi, nincs feloldhatatlan
ellentét és jóvátehetetlen bűn. A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy
Jézus mártírhalálával magra vállalta
az emberiség bűneit. Húsvéttól egészen az ötven nappal későbbi Pünkösdig a Jézus feltámadása feletti örömről szól az egyházi liturgia.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
alapítója. A gyerekmentő szervezet a
sanyarú sorsú erdélyi gyerekeket karolja föl, az alapítvány munkája példaértékű és elismert. Nem csak az
alapvető életfeltételek megteremtésén fáradoznak, hanem vallási és erkölcsi nevelést is nyújtanak a rászoruló gyerekeknek. Húsvét környékén
az egymásra való odafigyelés még
inkább előtérbe kerül, hiszen alapvetően ez az ünnep üzenete. Böjte Csaba szerint a Húsvétot megelőző Nagyhét a csendesség, az elmélyülés ideje,
amikor elgondolkodhatunk azon,
hogy Jézus mennyire kitartott mellettünk. Nem hagyta el az embert, nem
kényszeríttet, nem zsarolt és nem manipulált, Nem mondta azt, hogy ez
menthetetlen helyzet, megérdemeljük
a sorsunkat, hanem hagyta, hogy elfogják, megalázzák, megkínozzák, és
még a kereszten is ezt imádkozta:
Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem
tudják, mit tesznek. Ehhez képest az
emberek nagyon hamar bedobják a
törölközőt, összevesznek, hátat fordítanak egymásnak, elválnak, semmissé tesznek kapcsolatokat. A húsvét
azt üzeni, hogy Isten nem hagy magára, hanem kitart a szeretet útján. Ez
lehet a példa mindenki számára, hiszen azt hirdeti, ki kell tartani, nem

szabad feladni a küzdelmeket. Hiszem –mondta Böjte Csaba, hogy a
nagypéntenki kitartásnak hihetetlenül sok gyümölcse volt a kétezer év
alatt. Az embernek egyetlen útja marad, amely méltó hozzá: lehajolni az
elesettekhez, megbocsátani és elfogadni társainkat, mert ahogy a mis�sziót teljesítő ferences rendi szerzetes egyik könyvének címe is jelzi Az
igazgyöngy fájdalomból születik.

Húsvéti szokások,
szimbólumok
A húsvéti ünnepkör nagyon gazdag
hagyományokban, bár ezek tájegységenként, sőt koronként is változóak,
sőt vannak, amelyek már feledésbe
merültek. Nem messze Körmendtől, a
Göcsejben például egykor szokás
volt, hogy Nagypénteken az itt élők a
házat kora hajnalban meztelenül körbefutották egy pálcával a kezükben
azért, hogy a portájukat megszabadítsák a különféle állatoktól. Futás
közben kiabáltak, mégpedig azt,
hogy: Patkányok, egerek, csótányok,
poloskák, oda menjetek, ahol füstös
kéményt láttok.
Zalai szokás az úgynevezett
sáncregement is, amely a húsvéti lármázást kapcsolta össze az ilyenkor
szokásos határkerüléssel. Ez azt jelentette, hogy a határon végigvonult
egy lármás, puskadurrogtató, doboló
sereg. A határkerülés hagyománya a
székelyeknél is jellemző, húsvét
szombatjának estéjén a legények és a
fiatal házasok a határba mentek,
hogy a mezőkre áldást kérjenek, és
elkerüljék az égi csapásokat.
A palócok a Nagypénteken az
egész házat és környékét kitisztították, meszeltek, istállót takarítottak.
A legtöbben sírokat is gondoztak
ilyenkor. Az emberek mellett az állatokat is megmosdatták ezen a napon
a patakban, hogy egész évben frissek
maradjanak.

Az említett szokások mellett természetesen vannak ismertebbek is,
amelyek szinte mindenhol elterjedtek
a mai napig. Az egyik ilyen a barkaszentelés, amely a húsvétot megelőző
utolsó vasárnapon, vagyis virágvasárnap történik. Ezen a napon a keresztény közösségek Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek. A barka a népi hagyományokban is megjelenik, rontás ellen, gyógyításra, természeti katasztrófák elhárítására
használták. Sokan úgy tartották,
hogy a barkát a házba bevinni nem
szabad, mert akkor elszaporodnak a
bogarak és más kártevő állatok.
Szintén a virágvasárnaphoz kapcsolódó szokás a kiszehajtás vagy
villőzés. Ilyenkor egy szalmabábut
öltöztetnek menyecske ruhába. A kisze más néven banya a tél megtestesítője, amelyet a lányok énekelve végigcipeltek a falun, majd vízbe hajították
vagy elégették. A hagyomány a tél
végét jelezte. Sok helyen szokás volt a
kiszehajtás után a villőzés is, e két
mozzanat egyes településeken szorosan összekapcsolódott. A lányok
villőnek nevezett szalagokkal és fúrt
tojásokkal díszített faágakkal járták
a házakat, amely a tavasz kezdetét
jelentette.
A nagyhéten belül a Hústvéti Szent
Háromnap, vagyis nagycsürörtök,
nagypéntek és nagyszombat a legjelentősebbek, a keresztények ekkor
emlékeznek ugyanis Jézus Krisztus
kínszenvedésére, kereszthalálára és
feltámadásra. A nagycsütörtököt
több helyen zöldcsütörtöknek neve-

zik, mert a hívők a böjt miatt és a jó
termés reményében sokszor zöld növényeket, például spenótot, sóskát fogyasztottak. Nagycsütörtökön a harangok „Rómába mennek”, vagyis elhallgatnak, és legközelebb nagyszombaton szólalnak meg újra. A
lábmosás szintén liturgikus eredetű
szokás, a nagycsütörtökhöz kapcsolódik, és az alázatot jelképezi.
Ezen a napon az esti mise végeztével az Oltáriszentséget külön helyre
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viszik, mindent leszednek az oltárról,
ezt neveik oltárfosztásnak. Csak a
gyertyatartókat és a gyászlepellel
latakart keresztet hagyják ott, ez Jézus szenvedését és ruháitól való megfosztását szimbolizálja.
Nagypéntek a gyász és a böjt ideje.
Tartózkodni kell a húsételektől, és
legfeljebb naponta háromszor lehet
étkezni, de egyszer sem szabad jóllakni. Nagypénteken szokás a keresztútjárás, ilyenkor a hívők felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. Ezt a napot a népi hagyomány
szerencsételennek tartotta, nem lehetett semmilyen munkát végezni, sőt
tüzet sem gyújtottak Azt tartották,
ha valaki még napfelkelte előtt megfürdik, nem fog rajta a betegség.
Nagyszombat a feltámadás reményében zajlik. Véget ér a negyven napos böjt, este körmenetet tartanak,
meggyújtják az új tüzet és a harangok újra, megszólalnak.
Húsvétvasárnap a feltámadt Krisztus ünnepe. Megszentelt ételek, bárányhús, sonka, tojás, kalács és bor
kerül az asztalra ilyenkor. Nem dolgoznak, az állatokat sem hajtják ki
ezen a napon és be sem fogják őket.
Húsvéthétfő a locsolkodás napja,
amely a megtisztulást jelképezi és a
termékenység erejébe vetett hitet.
A locsolásért cserébe a lányok piros tojást adnak a legényeknek,

amely az életet szimbolizálja, másrészt a legenda szerint a keresztfán
szenvedő Jézus vére rácsöppent egy
imádkozó asszony kosarában található tojásokra, és ezért festjük pirosra a tojásokat.
A tojás a termékenység jelképe, tájegységenként különbözőképpen festik, díszítik. Díszítéskor többnyire
négy részre osztják fel, ez a négy égtájra utal. Jellemzőek az állatokhoz
kapcsolódó motívumok, például a
tyúkláb vagy a kakastaréj és a növényi minták, így például a fenyőág, ördögborda vagy a töltöttrózsa is. Az
írott tojásnak különleges üzenete is
lehet. A legcifrább tojásokat a lányok
általában kedvesüknek adták.
A bárány a legősibb húsvéti jelkép,
arra utal, hogy Jézus áldozati bárányként vállalta magára az emberiség
bűneit.
A 19. században a polgárosodással
terjedt el a húsvéti nyúl, mint ünnepi
szimbólum. Ostarának, a germán istennőnek volt egy színes tojást tojó
madara, amelyet nyúllá változtatott,
így lett a tojásokat tojó nyuszi – állítja
egy régi történet.

Húsvét a nagyvilágban
Észak-Európában, így a finneknél is csendesen ünneplik a húsvétot, a nagyhetet is csendes hétnek
nevezik. Nagypénteken gyászruhába öltöznek, nem gyújtanak tüzet,
nem érintkeznek barátokkal, ismerősökkel. A böjtöt szigorúan betartják, csak naplemente után fogyasztanak ételt.

Az olaszok a húsvéti süteményeket
illetően is megadják a módját az ünnepnek. Lisztből, tojásból, olívaolajból
és cukorból készítenek édességet,
amelyet különféle formákban – például baba, lovacska, nyúl vagy harang
alakban - sütnek ki. Szicília szigetén a
fiatalok Jézus és az apostolok szobrát
hordják körbe, és eljátsszák a feltámadást. A spanyolok hangos jókedvvel
feledtetik a nagyhét bánatát, flamencót járnak, így ünnepelnek. Madrid
óvárosában körmenetet tartanak,
több ezer vezeklő, magas, csúcsos
süvegálarcban cipeli a keresztjét, lábukra béklyót erősítenek, így emlékeznek Jézus keresztútjára. Németországban csakúgy, mint nálunk, a kertben elrejtett tojásokat és ajándékokat
keresik a gyerekek. A németeknél
szokás még húsvéti máglyát rakni,
ezen elégetik a karácsonyfát, amely a
tél végét és a tavasz kezdetét jelenti. A
lengyeleknél kiemelt hagyomány az
ételszentelés. A húsvét vasárnapi mise
után együtt reggeliznek, ami csaknem
olyan fontos szertartás, mint a karácsonyi vacsora. Mielőtt nekilátnának
az evésnek, mindenki szerencsét és
boldogságot kíván a másiknak, a húsvéti tojás egynegyedét odaadják egymásnak. Húsvét hétfőn sok-sok vízzel
locsolják meg a lányokat, asszonyokat.
A bulgárok három napig tánccal, játékokkal ünneplik a Húsvétot, sokan
imádkoznak ilyenkor az egészségükért is. Sült hús és kalács biztosan van
az ünnepi asztalon, csakúgy, mint piros tojás. Az első piros tojással a gyerekek arcát szokták bekenni, hogy
egészségesek legyenek. Egy tojást
mindig tesznek a veteményesbe is,
hogy bő legyen a termés és a jégesőtől
és egyéb természeti katasztrófáktól
megóvják. Nem csak piros tojásokat
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festenek, hanem sok-sok színűt. Ezekkel rakják körbe a húsvéti kenyeret.
Az ételszentelés itt is szokás, előfordul, hogy az áldás után az emberek
barátaiknak ajándékozzák az összekészített húsvéti csomagot.
Az Egyesült Államokban templomi
szertartások és lazább közösségi
együttlétek ötvözetét jelenti a húsvét.
Vasárnap hatalmas parádékat tartanak a nagyvárosokban, a legtöbben
húsvéti fejdíszt viselnek vagy gyertyát, keresztet tartnak kezükben a
felvonulás során. Elterjedt húsvéti
szimbólum a nyúl és a tojásfa, utóbbit
a 18. században német telepesektől
lesték el az amerikaiak. A húsvéti ételek között itt is megtalálható a sonka,
de burgonyát és zöldséget esznek hozzá. A tojás nem az asztalra kerül, hanem különleges funkcióval bír. A húsvéti tojásvadászat a gyerekek kedvence, állítólag az amerikai elnök is minden évben szervez tojáskeresést a Fehér Ház kertjében.
Mexikóban a húsvétot több mint két
hétig ünneplik. Felelevenítik Jézus életének utolsó napjait, majd a feltámadást. Ezekben a hetekben a mexikóiak
sokat utaznak, a nagyobb városokban
passiójátékokat rendeznek, ezekben a
színészek olyan ruhákat viselnek,
mint Jézus idejében, több mint kétezer
évvel ezelőtt. Kolumbiában Húsvét vasárnap a legtöbben szentmisére mennek, ahol a lányok fehér ruhát viselnek. A tereken, utcákon található fákat füzérekkel díszítik, Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról körmenettel emlékeznek meg. Elsősorban kukoricából készült ételeket fogyasztanak
ilyenkor, de jellemzőek a banánlevélbe
töltött húsos zöldségek, a különféle
szószok és a kukoricából, valamint
rizsből erjesztett italok. n Tóth judit
Fotók: Jámbori Tamás
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Vendégünk volt a Kossuth-díjas Tolcsvay Béla
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Társasházzá alakulnak

A tudás szét van szórva, csak össze kell szedni
Március 15-én kapott Kossuth-díjat a Parlamentben Tolcsvay
Béla. A rangos elismerés átvétele utáni első koncertjeit városunkban adta a Tavaszünnepen
A Tavaszünnep délutáni programjai közül három is az újdonsült
Kossuth- d íjas előadóművész,
Tolcsvay Béla nevéhez kötődik.
Először a kastély kápolnájában
szólaltatta meg az „Aranyfényű
asszony” című műsorát, majd a
Gyermekkönyvtárban Szabó Ferenc alpolgármester moderálta a
vele folytatott „Magyarul mondom”
címmel beszélgetést. Először köszöntötte Tolcsvay Bélát, mint az
egyik legfrissebb Kossuth-díjast,
aki elmondta, hogy a díj átvétele
utáni első koncertje tulajdonképpen az iménti volt. A kastélykápolnában spirációt, felemelkedést érzett, a koncert ideje mindössze tíz
percnek tűnt számára. Elmondta,
hog y ez eg y nag yon különleges
hely, hatalmas élmény volt ott zenélni, épp ezért arra kérte a hallgatóságot, hog y nézzenek utána,
hog y a kápolna felépítése előtti
időkben mi állt a helyén, mert ez a
helyszín emelkedett hangulatba
hozza az embert. Az adott kor és a
hagyományok kapcsolatát úgy látja, hogy minden korszaknak megvan a maga arculata, és a korábbi
korok hagyományait a saját képére
akarja alakítani. A múlt végleges

eltörlésével már sokan megpróbálkoztak, de ez mindig megbukott,
ugyanis a múlt eltüntethetetlen,
folyton előtör. Most olyan időket
élünk, amikor tiszta fénybe kerülnek a múlt dolgai, de a mindenséget mindenkinek magában kell felfedeznie. A magyar nyelv kapcsán
kifejtette, hogy aki megtanul angolul, az nem lesz angol, épp ezért ő
meg tanult „mag yar népdalul”,
azaz a népdalok nyelvén próbálta
meg elmondani a gondolatait. Gyermekként a budai várban nevelkedett, ott volt a lakásuk. Március 15én mindig hóvirágot vittek Táncsics Mihály egykori börtönéhez.
Vajon hányan tudják ma, hogy Táncsicsot azért vetették tömlöcbe,
mert egy könyvet írt arról, hogy a
legősibb nyelv a magyar. A tudás
szét van szórva, csak össze kell
szedni. Amikor Erdélyben járt,
megismerkedett Daczó Árpáddal, a
„Csíksomlyó titka” című könyv ferences szerzőjével. Ő aztán rengeteget mesélt a régi Boldogasszony
hitről, az ókori mezopotámiaiak
vallásáról. Ma csak a hatalom által
engedélyezett tudásanyag jut el az
emberekhez. A régi magyar nyelv
erősen szakrális nyelv volt, ezt már

A látvány önmagáért beszél

Tolcsvay Béla szerint, a kastélykápolna egy nagyon különleges hely.
egyre többen felismerik és elfogadják a külföldi kutatók közül. Ennek
a felismerésnek az elterjesztésére
jó lehetőség az internet. Ő énekmondóként hirdeti a régi tudást, és
tudja, hogy a világnak szüksége
van erre a tudásra. Mindenkinek
tennie kell a dolgát ott, ahol van.
Kegyelemnek tartja a Jóistentől,
hogy magyarnak született. Amit
hajdan másoktól kapott, most továbbadja a fiataloknak. Utódjának
Heinczinger Miklóst, a Misztrál
együttes zenészét tekinti. Jelenlegi

Fotó: Jámbori Tamás

életével elégedett, falun lakik, és
boldognak érzi magát. Azt a gondolatot népszerűsíti, hogy a teremtett
értékekhez kell visszatérni. Először a lélekben kell rendet tenni,
hogy aztán kívül is rend legyen.
Ebben a belső rendrakásban kíván
a dalaival segíteni.
A beszélgetés után a közönség átvonult a várkastély dísztermébe,
ahol Tolcsvay Béla tavaszi fényköszöntő dalok éneklésével zárta körmendi szerepléseit.
n Csihar tamás


A Sziámi AndFriends koncertezett a Trummerikumban

A képen balról jobbra: Kirschner Péter, Müller Péter Sziámi, Angler Ákos, Szeifert Bálint
Fotó: a szerző felvétele


Harminc-harmincöt éves dalok,
amelyek ma is aktuálisak, és persze
újak is elhangzottak a Trummerikumban, a Sziámi AndFriendskoncerten.
A Müller Péter Sziámi, Kirschner
Péter, Szeifert Bálint és Angler Ákos
alkotta zenekar a nyolcvanas évek legendás alternatív együtteseinek dalait játssza, Sziámin kívül Kontroll Csoportot, URH-t is sokat.
Azt talán ők maguk se gondolták
annak idején, amikor megszületett
például a Besúgók és provokátorok –
"csupa kedves arcot látok, de azért
jobb, ha tudjátok, hogy a magunk módján mi is figyeltetünk, aki előttetek áll
az, a mi emberünk" –, hogy még 2015ben is egymásra kacsintanak az emberek a színpad előtt és az asztaloknál, és teli torokkal éneklik együtt,
hogy "elpirultatok, lebuktatok"...

A Trummerikum színpadának
megvan a maga bája, táncolni aligalig van hely a pódium előtt, de azon az
estén ez a kutyát nem érdekelte. A koncert vége felé, mire előkerültek a
legpörgősebb számok a Vigyetek el-től
a Száz bolhán át a Bon bon si bon-ig,
együtt táncolt, ugrált, ÉLT a közönség
a bandával. A Bon bon... ráadásul kisegítő énekest is kapott, a szervező Hegedüs László (Hege) személyében.
"Agyamban kopasz cenzor ül, minden szavamra ezer fül. Valaki helyettem gondolkodik, valaki helyettem távozik... Nem nyerhetek, nem veszthetek, ha nem leszek, hát nem leszek.
Szabadíts meg a gonosztól!" – ezzel az
URH-dallal zárták Sziámiék az estét a
körmendi éjszakában, kint hideg szél
fújt, kicsit fölfelé zuhantunk, és kicsi
kicsiszolt köveket rugdostunk hazáig.
n rose


Boldog Batthyány-Strattmann
László ösztöndíj közzététel
Körmend Város Önkormányzata Társadalmi és Ifjúsági
Ügyek Bizottsága a „Boldog Batthyány-Strattmann László
ösztöndíj" alapításáról szóló 22/2003. (VI. 01.) számú rendelet 6.§ (1) bekezdésében kapott átruházott hatáskörében a következő döntéseket hozta.
A bizottság a „Boldog BatthyányStrattmann László ösztöndíj"-ra
érkezett 12 pályázatból 2014-15-ös
tanév II. félévében a rendeletben
meghatározott huszonöt-ezer Ft/
hó ösztöndíjat nyújt:

Szociális indokok alapján:
1. Varga Éva (Körmend, Móricz
Zsi.u. 41) egyetemi hallgatónak,
2. Herczeg Boglárka (Körmend, Bercsényi u. 82.) egyetemi hallgatónak
3. Csihar Marcell Tamás (Körmend,
Alkotás u. 10/6) egyetemi hallgatónak

A bizottság a „Boldog BatthyányStrattmann László ösztöndíj"-ra érkezett
12 pályázatból 2014-2015-ös tanév. II. félévében a rendeletben meghatározott huszonöt-ezer Ft/hó ösztöndíjat nyújt:

Tanulmányi eredménye
alapján:
1. Csilinkó Marietta (Körmend, Pipacs u. 7.) egyetemi hallgatónak.
n Csák Tamás

a Társadalmi és Ifjúsági
Ügyek Bizottságának elnöke

Új fejlemény a Bartók lakótelepi 5.
számú ház ügyében, hogy a képviselő-testület legutóbbi ülésén társasházzá minősítették. Ezzel megnyílt
az út a ház sorsának kedvező rendezéséhez. A társasház minősítés lehetővé teszi, hogy több tizmillió forintos pályázati lehetőséggel éljen a tulajdonos önkormányzat. Ezzel a
döntéssel remélhetőleg a városszerte csak roncsházként emlegetett
épület helyzete.
Hányatott sors jutott a Bartók lakótelepen lévő, 5.számú épületnek.
Egyes lakói elhanyagolták, berendezéseit megrongálták, civilizált környezethez méltatlan állapotokat
idézve elő. A város közönsége egyet
értett abban, hogy a helyzeten változtatni kell, s most erre el is érkezett
az idő. Az épület felújítását célzó pályázat benyújtását, amelyet Bebes
István polgármester terjesztett a testület elé, valamennyi képviselő, és
mindhárom bizottság egyhangúlag
támogatta.
Bebes István elmondta, hogy hos�szú ideje keresi azt a lehetőséget az
önkormányzat, melynek segítségével a lakók által megrongált, városképet erősen csúfító Bartók lakótelep 5. számú épületet felújításra kerülhet. Januárban az Otthon Melege
Program keretében jelent meg a Társasházak energia megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása elnevezésű
pályázati felhívás, melyet március
9-től lehet benyújtani a források kimerüléséig. - A kiírás 10 milliárd forint keretösszegű, a több mint 4, de
maximum 60 lakással rendelkező
társasházak és lakásszövetkezetek
vehetnek részt benne - tájékoztatott
a városvezető. -Emellett az épületeknek 1946. utáni építésűnek kell lennie, de legkésőbb 2006. december 31.
napjáig kiadott építési engedély is
szükséges. További kritérium, hogy
távfűtéssel vagy házközponti fűtés-

Fotó: Jámbori Tamás

sel illetve lakásonként egyedi fűtéssel kell, hogy rendelkezzenek.
A pályázatot társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak be, a
támogatás mértéke az energetikai
tanúsítvánnyal igazolt széndioxid
kibocsátás csökkentésével áll arányban. Homlokzati nyílászárók cseréje
és homlokzatok/zárófödémek hőszigetelése esetén minden megtakarított, szakszöveggel: CO2 kg/év után
750 Ft, megújuló energia hasznosítást eredményező beruházás esetén
950 forint, míg előzőekbe nem tartozó beruházások esetén 450 forint támogatás nyerhető. Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező
lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazán cseréjéhez további
150 ezer forint támogatás adható lakásonként. Ugyanakkor a pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
maximum 50 százalékát. Az ülésen
hangsúlyozták: a támogatás homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréjére (felújítás nem támogatható); homlokzatok és záró födémek hőszigetelésére;
épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást
eredményező felújítására; megújuló
energiafelhasználás kialakítására
vagy növelésére vehető igénybe.
A kérdéses társasház felújítása a
külső hőszigetelésre, nyílászárók
cseréjére és a fűtés korszerűsítésére
terjed ki a pályázat keretén belül.
Mindehhez az előzetes számítások
szerint 81,1 millió forint kell majd,
melynek fele finanszírozható a pályázatból. Az épületben ezeken túl
egyéb építészeti, villanyszerelési és
gépészeti tevékenységeket is el kell
végezni. Ez további 58,1 milliós saját
forrást igényel az önkormányzattól.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását, biztosította a pályázathoz szükséges
n kor
forrást. 

gátőr 160
celli 500
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Gyermeki örömmel vártuk a tavaszt

Minden évszaknak megvan a csodája
A hosszú, melankolikus tél után
már-már a tavaszt vártuk. Hos�szabbodnak a napok, a levegőben
valami máshoz nem fogható illat
kezd érződni. A hóvirágok, tőzikék,
krókuszok, jácintok bimbói boldogan emelkedtek ki kis üde zöld levélkéik közül. De hát február elején
jártunk, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján. Váratlan meglepetésben volt részünk, hiszen egész
télen szinte mediterrán éghajlatú
évszak kényeztetett bennünket.
Gyönyörű hóesés jelezte, még nincs
vége a télnek. A hópihék tánca által
mesevilágba csöppentünk. A fehérség jótékony lepellel takarta el a
szürke világot. A fákon, bokrokon,
örökzöldeken (cukorsüveg fenyőn)
pompásan mutatott az ünnepélyes
palást. Öröm volt gyúrni egy hógolyót, előkerültek a szánkók, a gyermekek visítva hóembert készítettek az udvarokon. Gyermeki örömmel álltunk neki még az első hólapátolásnak is. Van ebben valami
kimondhatatlan, csak belül érezhető érzés, amely még idős korban is

feltolul az emberben. Azok az első,
már félig-meddig tudatosan megélt
kisgyermekkori élmények csíráznak elő bennünk. De minden évszaknak meg van a szépsége! Ma
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a kokárdás március közepét
elhagyván csendes esőt hozott a
kikelet. „Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom…” Már nem jönnek a cinegék az etetőhöz csipegetni,- a fészekrakással vannak elfoglalva madárkáink,- gyönyörű énekük pirkadattól alkonyatig cseng,
jótékonyan stimulálva boldogsághormonjainkat. A földekbe bekerülnek az első magok, hogy aztán a
nyáron elégedetten sóhajthassunk,
s mutathassuk a szomszédnak, milyen szép a borsóm, sárgarépám!
Később majd a bódító zöld melegben, vizekben hűsölve vagy sörözve füvet nyírunk, s meg várjuk a
hajnalt a forró és rövid éjszakában.
Utána színesednek a levelek, aratnak, üvegekbe kerülnek a befőzött
gyümölcsök. A sárguló, barnuló világban halljuk a makkok koppaná-
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Sima győzelmek fociban Gátőr futást rendeztek
A Körmend a szezonavatón a Király
csapatát verte 2:0-ra. Körmenden a hazai fölény a 15. percben gólt eredményezett. Ezt követően az ellenfélnél Hajmásit kiállították. Az emberelőnyt Sipos
váltotta újabb gólra. Ezért az első félidőben eldőlt a mérkőzés. A második
játékrészben Körmend előnye tudatában békésen futballozott, míg a Király
átütőerő nélküli focija gyenge produkciót mutatott a közönségnek. Ezt köve-

tően a Büki TK-t sikerült 3:0-ra verni.
Az első félidőben Sipos és Burka találatával már 2:0-ra vezettünk, aztán a második félidő elején bebiztosítottuk előnyünket Takács Á. jóvoltából. A továbbiakban rengeteg ordító körmendi
helyzet jellemezte a mérkőzést, de már
újabb gól nem született. Biztatóak a
szezonkezdő sikerek labdarúgóinknál.
A Körmend 4. a tabellán, szorosan ott
lohol a dobogósok nyomában.  n kéki

Nem sikerült a celli bravúr
A télbáb elégetése a tavasz megérkezését jelenti.
sát az erdei sétánkon, hogy megpihenve a bágyadt napsütésben már
egy mellényt elbír a testünk. S mire
felocsúdunk, hordjuk a kandallóhoz a felhasogatott fát, hogy illatos
forralt borral elbeszélgessünk az
elmúlt év történéseiről, élményei-

Fotó: Jámbori tamás

ről. De ne szaladjunk ennyire előre,- irány a kert, a metszések ideje is
lejár! Menjünk a szabadba felszabadultan, jó nagyokat szippantva abból a máshoz nem fogható illatból,
ami az új élet születése, a magújun kéki
lás, maga a TAVASZ! 

A tavaszi szezon kezdetekor a győri
SZESE ellen maradtak alul a kézisek..
Ezt követően a Bük vendégeskedett
Körmenden. Hazai góllal indult a
meccs, aztán a következő találatra a 10.
percig kellett várni. A Bük végig fölényben játszott, megérdemelten nyerte a
két vas megyei csapat küzdelmét. Körmendi DMTE- Doktor Lupo Büki TK
13:23. A Március 15-i Nemzeti Ünnepen
a forduló elmaradt, a következő hétvégén, Celldömölkön játszott a piros-fekete együttes. Jól kezdett a Körmend, aztán győzött a rutin. A körmendiek agresszív védekezésének köszönhetően

viszonylag szoros végeredmény született: Celldömölki VSE VulkánfürdőKörmendi DMTE 18:15, (félidő 9:10). A
következő ellenfél a Győri ETO III volt,
ezúttal is kikaptak a körmendiek. Ide
kívánkozó hír, hogy március 24-én,
szombaton megtartotta tisztújító közgyűlését a Dózsa MTE. Kovácsné Németh Zsuzsanna nyolc évig volt az
egyesület elnöke, a továbbiakban ő
nem vállalta ezt a feladatot. Helyette
Faragó Andrást választotta meg a közgyűlés. Elnökségi tagok: Cser Tibor,
Kalamárné Tahin Krisztina és Kiskós
n kéki
Kitti. 

A Víz Világnapján, március 22-én
sajátos alkalmat ragadtak meg a
futók: Gátőr-futóversenyt rendeztek
Körmenden a Rába töltésen.
Ahhoz nem fér kétség, hogy lassan mindennek lesz világnapja, - ez
a közhely. Viszont a víz, mint lételem
bizony mindannyiunk számára
alapvető. Napos, de éles, szeles idő
várta a vállalkozó szelleműeket. Az
ország 12 helyszínén délelőtt 10 órakor rajtoltak el a sportemberek. A
mottó az volt „Ha szereti a természetet, ha szeret futni és látott már
árvizet,- akkor a Víz Világnapján
önnek a gátakon a helye!”. A Tanú
című film óta mindenki hallott a gátőrről, mint foglalkozásról. Fontos

szerepet vállalnak ők, hiszen életet,
vagyont védelmeznek. Előttük tisztelegtek most a futók, sőt bepillantást nyerhettek a folyóvédelem
szempontjairól. A táv a felnőtteknek
3, a gyerekeknek 1,5 kilóméter volt.
A nőknél Vaski Sára, a férfiaknál
Katafai László, a gyermekeknél
Hercsel Máté győzött. Akik rész vállaltak a Víz Világnapi megmozdulásból, biztosan másként tekintenek
ezután a folyópartra, a gátakra, a
gátőrökre,- alapjaiban a vízre. Talán nem lesz annyi pazarlás, szen�nyezés, közöny az éltető folyadék
ügyében. S talán a további sportoláshoz is jó motiváció volt ez a renn kéki
dezvény.

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

www.gazdabolt-kormend.hu
• Kiskerti és Virágmagok, Virághagymák nagy választéka.
• Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
Fűnyírók bozótvágók és szegélynyírók
• Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
Virágcserepek,kaspók,balkonládák,mezőgazdasági fóliák,
Kerti szerszámok,metszőollok,ágvágok.
• Műanyag áruk,zománcedények, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács és kéziszerszámok,barkácsgépek,huzalok,szegek,csavarok,
• Enyvesvászon,gumicsizmák-gyerek méretben is,kerti cipő,papucs.
Ágynemük,lepedők,konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Munkavédelmi lábbelik , rendelésre ruhák.

És minden,
ami a ház körül kell!

Megcsodálhattuk a napfogyatkozást és a tavaszünnepet

Fotók: Jámbori tamás

„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 18 évben, 85 millió darab kuplungtárcsát, 75 millió
darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik
új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
A 2015-ös 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 400 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra
várjuk pályakezdők, illetve többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód:SZI)
Szerelő (Ref. kód:SZI)
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria juttatás, útiköltség-térítés, ingyenes nyelvi képzés, költözési támogatás), fejlődési-,
és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, pályázati anyagát (magyar és német /angol nyelven írt fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél, bizonyítványok másolata) 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.
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Olimpiatörténeti tudásuk verhetetlen

Címvédő a Kölcsey gimnázium csapata
A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium csapatának címvédő
győzelméhez szólt a Himnusz a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia V-VI. korcsoportos döntőjén március 21-én Dombóváron. Agg Richárd (11. b) és Dévai Lívia (11. b) már tavaly is a csapat tagjai voltak, Bálint Máté (11. a) viszont ebben a tanévben
csatlakozott hozzájuk. A gimnazisták tavalyi győzelmük után
nagy tervekkel és reményekkel készültek az egykori kölcseysként szintén szellemi diákolimpia győztes dr. Hollerné Mecséri
Annamária muzeológus útmutatása és segítsége mellett.
A csapat mind a decemberben elkezdődött 7 körös internetes fordulókon résztvevő közel ötven csapatból,
mind az ajkai elődöntőbe bejutott 12
csapatból első helyezettként került

az országos döntőbe, ahol az ország
legjobb 8 együttese mérhette össze
tudását.
Az országos döntő első feladata egy
képzeletbeli interjú készítése volt. A

körmendiek Kocsis Ferenc birkózó
olimpiai bajnokot személyesítették
meg, egy 1980-as olimpiai formaruhában. Törekedtek arra, hogy ne csak az
előadásmódjukkal, hanem minél több
tény közlésével ugorjanak mindjárt az
élre. Ez sikerült, hiszen egyedüliként
szereztek erre a feladatra maximális
pontot. Az ezt követő kilenc elméleti
fordulóval együtt végül 34 pontos
előnnyel nyertek a váci és a nagykanizsai gimnázium csapata előtt.
Felkészülésükről elárulták, hogy
felosztották egymás között a megtanulandó ismeretanyagot, ami idén az
1980-as moszkvai olimpia magyar
pontszerzőire, a magyar labdarúgó
érmesekre, a magyar vízilabdázó
pontszerzőkre, a 2014-es szocsi olim-

A győztes csapat. Balról jobbra: Bálint Máté, Agg Richárd, Dévai Lívia, dr. Hollerné Mecséri Annamária (felkészítő)

y jobban
Szeretné, hozglet,
menjen az üt,
akciót hirdekatársat
esetleg mun
változik!!!
keres?

Akkor
HIRDESSEN
jó tipp
a Körmendi Híradó!

Takács Marietta
hirdetésszervező

Tel.: 06 30 285-9132

Fotó: dr. Holler Péter

pia magyar résztvevőire és dr. Mező
Ferenc életrajzára terjedt ki.
Heti rendszerességgel az iskolában
szakköri keretek között, esténként
pedig otthon egyénileg készültek a
mintegy ezer adat minél pontosabb
memorizálásával. Az időeredmények
megjegyzését a számok közötti logikai rendszer keresésével könnyítették. Az igazi kihívást leginkább a
csapatsportágak tagjainak sok-sok
adata jelentette, de az elért eredményből kitűnik, hogy ezt is sikerrel
vették.
A körmendi együttes győzelemének értékét tovább növeli, hogy nem
négy, hanem három fővel szerepeltek.
Emiatt a versenytársak egyszerűen
csak „fanatikusoknak” minősítették
őket, hiszen jóval több ismeretanyag
„jutott egy ember fejébe”: sportolók
nevét, életrajzi adataikat, versenyszámokat, idő- és egyéb eredményeiket véstek emlékezetükbe. Nem kis
agytornára volt szükség, hogy most
győztesnek mondhassák magukat.
Ráadásul, közben az iskolai munkájukban is hozták a tőlük megszokott
színvonalas eredményt, hiszen mindhárman jó tanulók. Jövőre érettségiznek, de a versenyen való elindulásban
már most biztosak.
Agg Richárd elmondta, hogy címvédőként hatalmas nyomás nehezedett
rájuk, de mindannyian érezték, hogy
jó esélyük van nyerni. „A siker ízét
sosem lehet megszokni, reméljük, jövőre ugyanezt elmondhatjuk.”
n Takács marietta


sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Idegenben kikapott, otthon győzött az Egis
Harmadik idegenbeli győzelmét Pécsett szerezte meg az Egis
Körmend kosárlabdacsapata. Idehaza aztán kosáresős mérkőzésen 113:86-ra sikerült a rivális Szegedet verni. Igaz, két meghatározó játékosa nélkül érkezett a Tisza-parti együttes. A hétközi
fordulóban katasztrofális kezdést követően 24 pontról fordított
a Körmend a megyei rangadón idegenben a Falco ellen, végül
mégis vesztesen hagyta el a játékteret csapatunk (96:90).
Elszánt játékkal rukkolt elő a Szeged, többször visszajöttek, felzárkóztak a mérkőzés során. Az utolsó
10 percben indult el a körmendi henger, ültek a triplák is végre. A mezőnyből kiemelkedett Richards 30/9,
Török 20/6, Popadics 18/12, Ferencz
15/19 és Seals 15/9 eredménye. Míg
ekkor a Falco kikapott Pécsett, azt
hihettük, hogy az Egis Körmend önbizalom növelő, nagyarányú győzelme végre sikert hozhat a szombathelyi csapat ellen. Aztán egy elképzelés és valódi játék nélküli kezdést
produkáltak kosarasaink. Az eredmény alakulása sokat elárul a
meccsről: 2. perc 9:0, 13. perc 37:21,

20. perc 56:35, 27. perc 70:49, 34. perc
77:71, 38.perc 84:85. Marko Popadics
dicsérhető 20/12, bár a végén ő is hibázott védekezésben és támadásban
is. Ferencz 13/9 lepattanózásban
szerzett érdemeket, voltak jó időszakai. Töröknek is voltak jó megmozdulásai, talán többet kellett volna
játszania. Richardsot jól megfogták
(15/6), a végén sérülése miatt nem
volt a pályán a sorsdöntő pillanatokban. Bizony verhető Falcotól kaptunk ki. Mindenképpen nagy fegyvertény, hogy idegenben a padlóról
felállva tudtunk fordítani. Az is igaz,
hogy egy pillanatra se adta fel a társaság. Viszont jó lenne néhány figu-

Egymásra talált a csapat és a szurkolótábor
rát betanulni, amikor nem megy a
hárompontos dobás, akkor a palánk
alatt kellene küzdeni. S, hát igen, a
védekezés… A sokat emlegetett védekezés most sem működött, csak
elvétve, ott a felzárkózás ideje táján.
90 szerzett ponttal idegenben illik
nyerni! Egy kis türelmes játékkal a

végén győzhettünk volna. A folytatásban március 28-án, szombaton
kiköszörülte a csorbát a csapat,
ugyanis nagy küzdelemben legyőzték az Alba Fehérvár gárdáját. Április 1-én, szerdán a Pécs az ellenfél.
Ha a nyolc közé akarunk jutni, minn kéki
denképpen nyerni kell!

Az új Ford Focus megérkezett!
Parkolja be Ön is!

Tempó Autószerviz Kft.
Regisztrált Autóbontó

ÚJ HELYEN!

Szombathely, Söptei út 78.

70/ 6031-483
20/9444-815

94/336-848

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

Tavaszi Áradás
az ADA-nál!

(8-16 óráig)

Autókat vásárolunk
készpénzért bontásra.

Egész autó 22 Ft/kg
Hivatalos bontási igazolást adunk.

Vas megye területéről ingyenes beszállítással!

2015.04.17. 800-1600
2015.04.18. 800-1200

Bemutatótermünkben

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

Amíg a készlet tart!
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