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Körmendi Híradó
Prima Junior-díjas lett ifj. Belencsák István
Szívügyemmé lett a több mint százéves családi hagyomány folytatása		

14. oldal

Tartalmunkból:

A kármelita lelkiség
gazdag gyümölcsei
Péceli Bence Imre kármelita szerzetes volt az előadó a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
körmendi csoportjának novemberi rendezvényén. A fiatal pap
szerzetesrendje lelki életéről,
annak lelki gyümölcseiről beszélt előadásában.  n 3. oldal

Gépészmérnöknek
tanulnak
Az iskola büszkeségei: Bérdi Bence
és Horváth Ágnes, akik a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumból jöttek a duális gépészmérnökképzésbe. Két
hallgatót adott a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium a szombathelyi gépészmérnökképzésnek, amely 2015 szeptemberében
n 5. oldal
indult. 

A hazai bajnokságban
botladozik az Egis
Körmend
Az ASVEL Lyon Villeurbanne
otthonában tisztesnek mondható 19 pontos vereséget
könyvelhetett el kosárcsapatunk. A hét eleji nemzetközi
mérkőzés sokat kivett az Egis
Körmendből, mert november
13-án, pénteken a 17 hárompontost ránk zúdító ZTE 88:75re győzött. 17-én, kedden a
jó védekezésünknek és az
amerikai légiósok jó játékának
köszönhetően a belga Mons
Hainau kénytelen volt fejet hajtani a házigazdának (77:66). Ezzel sikerült szépíteni az Európa
Kupa-szereplésen. Következett
a sereghajtó MAFC idehaza.
Elképzelés, lendület nélküli játékkal kaptunk ki itthon (91:97).
n 11. oldal


Címlapunkon:
Gyönyörű színekben pompázott az
ősz a Várkertben.  Fotó: Jámbori Tamás
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Változó személyszállítás
Közbeszerzési eljárás megindításáról határoztak a képviselők a múlt havi testületi
ülésen. Oka, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást továbbra is fenntartsák. A
jelenlegi szolgáltató szerződése az év végén lejár, ezért
írták ki a közbeszerzést.

Összevonnak
szolgáltatásokat
Törvényi változások miatt
januártól összevonják a gyermekjóléti szolgáltatás és a
családsegítés feladatkörét. A
változások után továbbra is a
Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el a feladatokat.

Ösztöndíj, szociális
alapon
Az önkormányzat társadalmi ügyek bizottsága a Boldog
Batthyány-Strattmann László
ösztöndíjra érkezett 11 pályázatból 2015. második félévében
a rendeletben meghatározott
havi 25 ezer forintos ösztöndíjat nyújt szociális indokok
alapján Fodor Viktória, Nagy
Petra és Tóth Tímea számára.
Tanulmányi eredménye alapján hasonló összegre jogosult
Horváth Andor Attila egyetemi hallgató is.

Emlékmű-felújítás
hárommillióért
A képviselő-testület egyhangúlag döntött azon pályázat
benyújtásáról, amely a Hősök
terén lévő I. világháborús szobor felújítását célozza. A testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat képviseletére
az illetékes hatóságok előtt,
valamint a szerződések aláírására. A képviselők az idei év
költségvetésének terhére 1,175
millió forint önerőt biztosítottak a pályázathoz, amelyhez
az igényelt támogatási összeg
2 millió forint.
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Összefognák a városban élő és tanuló diákokat

Péceli Bence Imre szerzetes volt az előadó

A közelmúltban hivatalosan
is megalakult Körmenden az
Ifjúsági Kerekasztal, amely civil
szervezet azokat a fiatalokat
várja és hívja soraiba, akik
tenni akarnak annak érdekében, hogy a településen még
több és még színvonalasabb
kulturális és sportrendezvények és egyéb szórakoztató
programok legyenek a közeljövőben.

Péceli Bence Imre kármelita szerzetes volt az előadó a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) körmendi csoportjának
novemberi rendezvényén. A fiatal pap szerzetesrendje lelki
életéről, annak lelki gyümölcseiről beszélt előadásában.

Megalakult az Ifjúsági Kerekasztal

Az alakuló ülés utáni sajtótájékoztatón Bebes István polgármester is részt vett, s eg yebek
mellett elmondta, hog y az önkormányzat részéről is támogatandó
ez a törekvés.
– Mi nag yon örülünk annak,
hog y a fiatalok is részt kívánnak
venni abban a munkában, ami a
város közéletének a felpezsdítését célozza. Anyagilag is tudjuk
támogatni az okos, hasznos ötleteket, erre a célra a költség vetésünkben tartalékoltunk pénzt.
Korábban is ig yekeztünk az ifjúság igényeit támogatni, ezért
megoldottuk a wifi kiépítését a
főtéren. Meg valósult a közösségi
tér a Batthyány Örökségközpont-

ban. Közös zenei és művészeti
prog ramokon vehettek részt a
körmendi fiatalok a testvértelepüléseinken. A jövőben is kezdeményezünk és támogatunk minden olyan pályázatot, amelyekből
finanszírozni tudjuk az ifjúság
szabadidejének hasznos eltöltését. Sok olyan városi feladat van,
amibe a kerekasztal tagjai hatékonyan tudnak bekapcsolódni. A
célunk közös: eg y pezsgő, izgalmas, a fiatalok számára is vonzó,
élhető város leg yen Körmend –
mondta a polgármester.

A kerekasztal tagsága a Kölcsey Ferenc Gimnázium neg yedik
osztályos tanulóját, Csendes Mátét választotta meg elnökének. A
körmendi ifjúság vezetője hangsúlyozta: kell a városban eg y
olyan szervezet, amely összefogja
az általános, valamint a középiskolásokat és tartalmas prog ramokat szervez a részükre. A tagság elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, a vezetőség
mandátuma három évre szól, a
szervezet alelnöke Csempesz Van Tónus
lentin lett.

Szépkorút köszöntött a polgármester
Városunk polgármestere, Bebes
István nemcsak az idősekről szóló rendezvényekre jár el, de ott
van a 90. életévüket betöltöttek
köszöntésén is. Legutóbb két hölg yet köszöntött fel a városvezető,
eg yikük Császár Mihályné szület et t Ta n d l E r z sé b et. A
horvátnádaljai Erzsi néni, ahog y
szólítják, 1925. november 3-án
látta meg a napvilágot. Küzdelmes, gazdag életútja volt, házasságából 2 g yermeke született. Jelenleg két unoka is megszépíti
hétköznapjait. A felköszöntött
hölg y lányával él.
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A kármelita lelkiség gazdag gyümölcsei
Sok érdeklődőt vonzott november
17-én este a Polgármesteri Hivatal
nagytermébe a KÉSZ körmendi csoportja által szervezett előadás. Péceli Bence Imre OCD, azaz kármelita
szerzetes szerzetesrendje lelki gyümölcsöket termő életéről beszélt a
szépszámú hallgatóság előtt. Keszthelyről, az ottani kolostorból érkezett, útjára elkísérte Kádár Miklósné (Nelli) világban élő, ún.
harmadrendi kármelita is. (A hölgy
még az előadás előtt elmondta nekem, hogy ha valakit érdekelne a
tagság a Világban Élő Kármeliták
között, akkor lépjen kapcsolatba velük internetes elérhetőségeiken keresztül, most például van egy
pankaszi jelöltjük.) Péceli Bence
Imre elmondta, hogy 1979-ben Budapesten született, az isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának budai Szent Margit Gimnáziumában érettségizett, majd a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem
hittanár szakos hallgatója lett. Egy
katolikus ifjúsági csoportban találkozott a kármelita lelkiséggel, ami
nagyon megragadta, így 24 évesen
belépett a rendbe. 2011-ben tett örök
fogadalmat, egy évre rá pappá szen-

telték. Keszthelyre került, majd a fővárosba helyezték házfőnöknek 9
hónapra, de egy szükséges személyi
csere miatt örömmel ment vissza
Keszthelyre. Ma nagyon kevés hazánkban a kármelita szerzetes, a
győri rendházban két fiatal és két
idős kármelita él, Budapesten egy,
Keszthelyen három, a kunszentmártoni lelkigyakorlatos házban mindössze egy szerzetes végzi küldetését. Az előadó szerint a sok plébániai
munka miatt Keszthelyen kevés idejük jut az igazi, hagyományos, imádságos karmelita életforma megélésére. A rend a Szentföld északi részén
található Kármel hegyén élő remeték közösségeiből alakult meg, a
kármel szó egyébként azt jelenti,
hogy gyümölcsöskert. Ezen a hegyen korábban Illés próféta győzte le
imájával a Baál papokat, később a
keresztes háborúk idején jámbor,
imádkozó katonák maradtak ott a
hegyen remeteéletet élni. Ez a szemlélődő, azaz kontemplatív élet terem
aztán lelki gyümölcsöket hosszú évszázadok óta, de ehhez a gyümölcsterméshez alapfeltételként kötődik
az erényes élet, ami az alázatosságot, szabadságot és a tökéletes sze-

retetet jelenti. A körmendi KÉSZ
csoport jelmondata, hogy „a szeretet
gyümölcse a szolgálat”, teljesen
megegyezik a kármeliták elgondolásával. Kezdetektől fontos volt számukra a Boldogságos Szűz Mária
tisztelete. A 13. század elején szerveződtek regulával rendelkező szerzetesrenddé, de e század közepén Európába kellett menekülniük az arabok elől. Itt a kolduló rendek közé
sorolták őket, a szemlélődés mellett
népmissziókat tartottak, sokuk
egyetemi tanulmányokat folytatott.
Arra törekedtek, hogy minél bensőségesebb egységet éljenek meg Jézussal. A rendet a 16. században
Avilai Szent Teréz és Keresztes

Szent János reformálta meg, ekkor
jött létre a Sarutlan Kármelita Rend.
Az előadó részleteket olvasott fel a
két középkori misztikus életéből,
majd a rend szentjeinek felsorolása
közben külön kiemelte Lisieuxi
Szent Terézt, és megemlékezett tiszteletreméltó Marton Marcell atyáról,
akit remélhetőleg hamarosan boldoggá avatnak. A rendezvény végén
kármelita könyveket, kiadványokat
lehetett vásárolni.
A következő előadást december 15én, kedden Császár István általános
helynök tartja Brenner János vértanúságáról és boldoggá avatási eljárásáról 18 órától a Polgármesteri Hivan csihar tamás
tal nagytermében.

Biztonságos lesz a kerékpáros közlekedés Körmenden
Jó ütemben halad a kerékpárút
építése Körmenden. A novemberi
kellemes időjárás is segítette a
munkálatokat. Az útfelület aszfaltozása megtörtént, egyes szakaszokon már az útburkolati jeleket is
felfestették a szakemberek.
Időnként még számítaniuk kell a
8-as főútvonalon közlekedőknek
kisebb korlátozásokra az alsóberki
útszakaszon. A KÖZOP-3.5.0-09-11
konstrukció keretében valósul meg
a „ Hiányzó közlekedés biztonsági
célú kerékpárút építés Körmenden,
a 8-as számú főút mentén” című
projekt.
A hiánypótló fejlesztést a Széchenyi program támogatásából finanszírozza Körmend Város Önkormányzata, illetve a Körmend és
Kistérsége Önkormányzati Társu-

lás. A beruházás összköltsége 400
millió forint. A cél, hog y a nyugati
városrészeket összekapcsolják a
városközponttal. Rövidesen a térségben élők és dolgozók biztonságos körülmények között juthatnak el otthonaikba, illetve a munkahelyükre, de a kerékpározás
szerelmeseinek is kulturált feltételeket teremtettek ezen a szakaszon. Már látszik az alig néhány
hete kezdődött munkálatok eredménye, sokan már most használják a félkész útszakaszokat. Az új
út 2,5, illetve 3,75 méter széles,
utóbbi a g yalogjárdát is magában
foglalja. A projektnek és az elszámolásnak is még ebben az esztendőben be kell fejeződnie. A munkálatok jelenlegi állását látva ez
a határidő teljesíthető.
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Körmendi házigazdák – Tisztelgés Pesovár Ernő előtt

A nagyapjuk műhelyében szerelgettek gyerekkorukban

Százak ünnepeltek az ötödik Néptáncantológián

Gépészmérnöknek tanulnak a volt kölcseys diákok

Immár 5. alkalommal rendezte meg a Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség a Nyugat-magyarországi
Néptáncantológiát, amellyel a megyénkhez kötődő dr.
Pesovár Ernő néptánckutató-tudós munkássága előtt tisztelegtek.

Az iskola büszkeségei: Bérdi Bence és Horváth Ágnes, akik
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból jöttek a duális gépészmérnökképzésbe. Két hallgatót adott a körmendi Kölcsey
Ferenc Gimnázium a szombathelyi gépészmérnökképzésnek, amely 2015 szeptemberében indult. Bérdi Bence
csákánydoroszlói, Horváth Ágnes körmendi, mindketten
az Opel Szentgotthárd Kft.-vel kötöttek szerződést.

A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumánál elnyert
pályázati támogatás kimondottan
a szakmai programra volt elég, a
szervezés, a lebonyolítás feladatait a házigazda Béri Balogh
Ádá m Tá nc eg y üt te s é s a z
Ungaresca Tánceg yüttes látta el,
a körmendi színtér folyamatban
lévő átépítése miatt a szombathelyi MMIK-ban. Rendező a Nyugatmag yarországi Néptáncszövetség
és az Örökítő Nyugat-dunántúli
Reg ionális Kollég ium volt. Az
esemény során kiállítás ny ílt
Pesovár Ernő tiszteletére, majd a
gálán 12 eg yüttes tette le szakmai névjeg yét a lelkesen ünneplő,
több száz főnyi közönség előtt.
Koncertet adott a TÉKA zenekar,
majd táncház következett.
Az eseményen második alkalommal adták át a Pesovár Ernő
emlékplakett, amelyet Veres Gábor szobrászművész készített.
Erkölcsi és szakmai elismerésként kétévente eg yéni és közösségi kategóriában ítélik oda a kitüntetést. Ezúttal az Ungaresca
Tánceg yüttes és a Rába Néptánceg yüttes, valamint Antal László
koreog ráfus, néptáncpedagóg us
részesült az elismerésben. A díja-

kat Korbacsics Tibor, a Nyugatmag yarországi Néptáncszövetség
elnöke adta át. A rangos szakmai
eseményt támogatta a Nemzeti
Kulturális Alap, a Vas Meg yei Önkormányzat, illetve a szombathelyi Agora-Savaria Szombathelyi
Kulturális Központ.
 n kor

A duális gépészmérnöki BSc képzés – a partnercégekkel együttműködésben – összekapcsolja a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeit, jelenleg ez a legkorszerűbb képzés a megyében. A duális hallgató a legjobb
szakemberektől tanul, a legújabb
technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg a cégnél, amely interjú
során kiválasztja őt. A hallgató havi
juttatást kap a szerződő cégtől, és ha
a havi mérések során jól teljesít, munkalehetőséget kap végzéskor.

– Hogy talált rá a két fiatal a gépészmérnökképzésre?
– Mindenképpen műszaki pályára
szerettem volna menni – meséli Horváth Ágnes. – Először autószerelő
akartam lenni, aztán mikor meghallottam, hogy indul Szombathelyen a
gépészmérnökképzés, tudtam, hogy
ezt akarom. Főleg a duális jellege tetszik, hogy nemcsak elméletet tanulunk, hanem rögtön gyakorlati ismereteket is, használni tudjuk a tanultakat. Az Opelhez jelentkeztem, mert

édesapám villanyszerelő. A szentgotthárdi cégnél dolgozott, sokat mesélt a munkájáról, és többször elmehettem gyárlátogatásra. Édesanyám
is az Opelnél dolgozik operátorként,
futószalagon, csavarokat, szelepeket
rak be bizonyos alkatrészekbe. Tetszik nekem a csapatmunka, a fejlesztések, ez az én jövőképem.
Ági lány létére gyerekkorában nem
babázott, hanem a nagypapája körül
szeretett lenni a lakatosműhelyben,
vasakat hajlított mintára, például
szívformákat. A másik papája asztalos volt, az ő műhelyében a szerszámokkal játszott. Már kis korában sokat tanult az édesapjától, össze tud
szerelni egy hosszabbítót, egy lámpát, meg tud javítani egy konnektort.
Nyáron az volt a munkája, hogy egy
fagyisautóval járta a Körmend közeli
falvakat, és amikor kisebb probléma
volt az autóval, megjavította.
Bérdi Bence szabadidejében horgászik, maga szereli az orsóit. A nagyapja autószerelő, kisebb korában szerelgetett a papa műhelyében. Az
édesapja matematika-fizika szakos

tanár a Rázsó Imre Szakközépiskola
és Szakiskolában, volt kitől örökölnie
a műszaki tárgyak iránti érzékenységet.
– Főleg ismerőseim dolgoznak az
Opelnél, tőlük hallottam a gyárról. Az
izgat engem, hogy folyamatos náluk a
fejlesztés, mert én fejlesztő mérnök
szeretnék lenni, továbbtanulok majd,
ha meglesz a hároméves gépészmérnöki végzettségem – halljuk Bencétől,
aki a tavalyi középiskolásoknak tartott gépész roadshow-n hallott egy
olyan tájékoztatót erről az egyetemi
képzésről, hogy eldöntötte: jelentkezni fog.
Ebben a tanévben 2016. január 10ig lehet jelentkezni a w w w.
szombathelyigepesz.hu internetes felületen. Tíz partnercég közül kell
megjelölni hármat. A duális képzés

partnerei: BPW-Hungária Kft, Delphi
Hungary Kft., EPCOS Elektronikai
Alkatrész Kft., IMS Connector
Systems Kft., iQor Global Services
Hungary Kft., LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Opel Szentgotthárd Kft.,
Roto Elzett Certa Kft., SCOTT Forma
Vitrum Kft., Uniriv Kft.
Ezt követően a jelentkezőt behívják
a céghez interjúra. Az interjú után a
vállalat értesíti, hogy a sikeres egyetemi felvételi után azonnal köt vele
duális képzésre vonatkozó szerződést vagy várólistára kerül. A következő teendő: jelentkezni a Nyugatmagyarországi Egyetem gépészmérnöki BSc alapszakára a központi felvételi eljárás keretében 2016. február
15-ig.
 n k.g.


Fotó: A szerző felvétele

Őszi hangulat a megújult, megszépült Várkertben

Fotók: Jámbori Tamás
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Beszélgetés dr. Beck Zoltánnal, a 30Y együttes frontemberével

Egy gondolatébresztő, izgalmas este Csehovval

Nem válaszaink vannak, hanem kérdéseink

A KASzT ezúttal Csehov három egyfelvonásosát állította
színpadra. A három mű finomhangolásából egy vidám,
de ugyanakkor gondolatébresztő előadás született.

Beck Zolival még a nyáron
beszélgettünk, ezúttal
nem a zenéről, hanem
tudományos munkájáról.

kredit jár a kurzusért, és hogy érdekli-e
őket a téma. Ha valamelyik hiányzik,
akkor nem veszik fel, teljesen mindegy,
ki tartja.

– Ez a kapcsolat viszonylag régi, először két éve tartottam előadást a bécsi
egyetemen, majd a rá következő félévben egy teljes kurzust is. A szombathelyi nyári egyetemet szervező Csire
Márta azzal keresett meg, hogy tartsak
egy olyan előadást, amely a kurzustól
független, de ösztönzi a diákokat a nyelvek szabad használatára.
Nagyon izgalmas volt, alapvetően
képzőművészettel foglalkoztunk. Cigány képzőművészeti alkotásokat elemezgettünk, arra építve, hogy a hallgatóknak miféle intuitív vagy előzetes tudásaik vannak, és abból hogyan tudnak
megalkotni egy műértelmezést. Kreatív
kaland volt ez, ahol arra játszottunk,
hogy osztrákoknak és magyaroknak
közösen kelljen dolgozniuk. Nem húztunk se nyelvi, se kulturális határt.

– A romológia tanszéken tanítok, javarészt romológia szakosokat, mellette
szabad bölcsészeket.
Amikor megérkezik valaki a maga
előzetes tudásaival, azt várja, hogy a
kurzuson majd megtud valamit a cigányokról, ami a számára érdekes, talán
egzotikus. A diákjaim közt is elég sok a
roma származású, következésképp
már anélkül, hogy én bármit tennék,
minden diák, aki addig nemigen találkozott romákkal, egyszerre mellettük
ül az előadáson. Viszonyba kerülnek.
Ez már önmagában felborítja azokat az
előzetes elképzeléseket.
Aztán a kurzuson azt az egyszerű
dolgot tanulják meg, amit Csalog Zsolt
leírt 78-ban, hogy a cigányokról egyetlenegy dolgot tudok mondani, hogy a
cigányok sokfélék. Pont úgy, mint bárki
más. Azaz: nem kap semmilyen információt.
A romológia sokkal inkább szól a
nem cigányokról. Arról, hogy a nem cigányok milyen stratégiákat dolgoznak
ki arra, hogy a cigányokról beszélni
tudjanak. Mi ezeknek a leleplezésével
foglalkozunk. Minket az érdekel, hogy
ezek a gondolkodási stratégiák hogyan
jönnek létre, hogyan lehet nyakon csípni és kifordítani őket, hogyan lehet ráismerni akár a saját magunk rossz stratégiáira.

Az előadás rendezője, Balázs
László színész, rendező nem először
dolgozott a társulattal. „Ismerem
őket, nagyon tehetséges emberek.
Azt gondolom, a társulat megérett
Csehovra és a körmendi nézőközönségnek is szüksége van egy olyan előadásra, ami után mély érzésekkel indulhatnak el haza”
Az előadás a Leánykérés című darabbal indul. Lomov a fiatal kérő izgatottan lép színre, azzal a feltett
szándékkal, hogy megkéri a szomszédlány, Natalja kezét. Persze hamar eltérnek a tárgytól a fiatalok,
mikor egy „régóta vitás terület”
vagy épp a „vadászkutyák” kérdése
kerül szóba. A pörgős előadás, a
nem is olyan visszafogott Natalja –
Orbán Cintia, a szívbajában többször elájuló Lomov – Szép Dániel és
a helyzetet egyre türelmetlenebbül
toleráló
apa,
Sztyepan
Sztyepanovics – Vörös Atilla játékával igazi vígjátékká válik.
A leánykérés után Csehov híres, A
Dohányzás ártalmasságáról című
monológja következik. Nyuhint és
feleségét felkérik egy előadásra valamilyen népszerű témában. A szí-

nen azonban csak Nyuhin jelenik
meg, aki kezdetben vidáman, a nézővel élcelődve kijelenti, hogy ő ma a
dohányzás kártékony hatásáról fog
előadást tartani. Persze egy szó sem
hangzik el ezzel kapcsolatban. A monológ folyamán a megöregedő
Nyuhin saját sorsán át a néző önmagát (is) felfedezheti, s rádöbbenhet
arra, hogy mindannyian szerepet
játszunk, legyen az egy munkahely,
egy baráti kör vagy épp a nem jól működő család. Nyuhin szerepében
Szép Dániel.
A monológ után a hármas zárása
a Medve című darab. A gyászában
magára maradt, világtól elzárkózva
élő Popova Jelénát Jóna Andrea játéka nyomán ismerheti meg a néző.
Egy özvegyet, aki bár tisztában van
néhai férje ballépéseivel, de „hű és
állhatatos maradt a szerelemben”.
Ebből egy nyugalmazott tüzérfőhadnagy, Szmirnov (Vörös Attila)
érkezése zökkenti ki, aki az özvegy
néhai férjének adott hitelt jön behajtani kamatostul. Kettejük párbeszédében a szerelem, illetve az abban
betöltött női és férfi szerep kerül
boncolgatásra. Már-már pisztoly-

párbajig fajul a dolog, mígnem a
„szoknyás angyal” és a „goromba
medve” engedve egymásnak egy
párként folytatják életüket.
Az előadás az Ajkán 12. alkalommal megrendezésre került Arany
Deszka Minősítő Színjátszó Fesztiválon arany minősítést és Bronz
Deszka közönségdíjat kapott. Szép
Dániel játékát pedig 2 egyéni díjjal
is jutalmazták: legjobb epizódszereplő; legjobb férfi alakításért közönségdíj.
A KASzt színészei által bemutatott
hármas valódi szórakozási lehetőséget kínál, de ugyanakkor elgondolkodtat. Mindezt csehovi köntösbe bújtatva.
 n cs.t.

– Interaktívabbak az előadások?
– Evidensen ki akarják nyilvánítani
a véleményüket a hallgatók, és folyamatosan kérdeznek. Amikor Hollandiában
tanítottam, hiába kezdtem az évfolyamelőadást, a 10. perctől gyakorlatilag
kérdésekre válaszoltam. Magyarországon legfeljebb a végén vannak kérdések. A nyugati hallgatók jóval intenzívebben vannak jelen, ez néha nem jó,
néha nagyon jó. Az izgalmas dolog, ha
az előadó már az előadása alatt találkozik azokkal kérdésekkel vagy nézőpontokkal, amikhez viszonyulnia kell.

– Mennyire nyomja rá a bélyegét az
előadásaidra az, hogy a 30Y énekese
vagy?
– Érdekes szituációk inkább a felvételi eljáráson vannak. Megérkeznek a jelentkezők, ott ülök a bizottságban, ami
egészen furcsa élmény a számukra,
olyankor kialakulnak vicces szituációk.
Mondjuk, már vége a felvételinek, azt
mondom, hogy nagyszerű voltál, köszönjük szépen, és az a válasz, hogy csinálhatnánk egy közös képet? Mert nem
fogják elhinni, hogy te felvételiztettél…
Jó dolog, hogy az egyetemen nem
számít, hogy játszom-e a 30Y-ban vagy
sem. A hallgatóknak van annyi öntudatuk, és az egyetemnek szerencsére maradt annyi autonómiája, hogy a hallgatók egyszerűen azt nézik, hogy hány

hangsúlyozom, hogy outsider vagyok –
a tudományos diskurzus is csak akkor
tud megváltozni élesen, ha megjelennek benne bölcseletileg olyan tudatok,
olyan tudományos emberek, akik cigányok-romák. Ők maguk. Egyszerre belülről és kívülről, így reflexív módon
képesek viszonyulni ehhez a szituációhoz.

– Pontosan mit tanítasz?

– Miért kezdtél ezzel foglalkozni, vagy
miért pont ezzel kezdtél el foglalkozni
tudományos szinten?
– Még a gimnáziumban találkoztam
Holdosi-regényekkel, amelyeket nagyon megszerettem. Amikor főiskolás
lettem Szombathelyen, megkérdeztem
nagyszerű tanáromat, Fűzfa Balázst,
hogy ki ez a Holdosi József, nem találok hozzá információkat. Ez még a 90-es
években volt, tehát az internet forradalma előtt. Mondta Balázs, hogy hát itt
lakik két utcányira! Ismeri jól, ha gondolom, szívesen bemutat. Így kerültem
el Holdosihoz, akivel sokat beszélgettünk.
Mindezen keresztül felismertem,
hogy a cigány irodalom tematikáját valahogy rossz oldalról olvassuk, vagy
úgy olvassuk, hogy nem elég termékeny, nem tudunk vele mit kezdeni. Elhagyunk jelentéseket, amik fontosak.

– Mennyire létezik ma ez a réteg?

Elkezdtem vele foglalkozni. Láng
Guszti bácsival 94-ben az első olyan
önképző kör jött létre a szombathelyi
főiskolán, ami cigány irodalommal foglalkozott, és arra kaptam engedélyt,
hogy vezessem ezt a kört.
Utána a pécsi bölcsészkaron végeztem magyar szakon, aztán ott PhDztem, tehát alapvetően irodalomtudománnyal foglalkoztam, de folytonosan
foglalkoztatott az az alakzat, amelyik
egy hatalmi pozícióból kísérel meg elbeszélni számára alárendelt szituációban
létező embereket, közösségeket, világokat. Eljutottam oda, hogy megpróbáljak
valamilyen új elméleti keretet létrehozni ehhez az elgondoláshoz. Ehhez találtam partnereket, így lassan megrajzolódik egy közösség, amelyik megkísérli
átforgatni a korábbi leíró és homogenizáló akaratot a narratív-kritikai nézőpont felé.

– Látsz arra lehetőséget, hogy erre
Magyarországon valóban felfigyeljen
valaki?
– Fel kell tárni a társadalom előítéletrendszereit és a hozzájuk sztereotíp
építkezéseket. A közösséget folyamatosan revízió alá kell venni, rá kell kérdezni, nem szabad békén hagyni. Abból
a pozícióból, ahol ezt életben hagyjuk,
nem lehet viszonyt kiépíteni. Én a társadalommal nem nagyon foglalkozom,
azzal persze igen, ahogy a bölcselet általában, hogy milyen gondolkodási
stratégiák határoznak meg bennünket.
Amivel a tudomány hozzá tud járulni
ahhoz, hogy egy nyitottabb társadalomban éljünk, az valószínűleg az, hogy
egyfolytában rámutat, rákérdez, zavarba hoz.
Amit alapvetően felejtünk el, az az,
hogy – és ilyen tekintetben mindig

– Az alárendeltség helyzetéből az tud
kimozdulni, aki szót kap. Ez a legfontosabb. Én csak katalizátor lehetek, nem
hiszem, hogy én magam át tudok fordítani egy beszédmódot, de azt igen, hogy
az átfordítás nem sokat várat magára.
A hallgatóink közül vannak, akik elindulnak azon a tudományos pályán, ami
már a tudományos beszédmódon változtat.
A bölcseleti tudományok Magyarországon viszonylag alárendelt helyzetben vannak, azt mondják, nem termelnek hasznot. Én azt gondolom, hogy az
emberi gondolkodás alapvető elemeit
adják, tehát tényleges hasznosságuk
van, amely nem kézzelfogható. Hosszú
távon ezek alapozzák meg egy társadalom erejét.
Tulajdonképpen ezek miatt van
romológia tanszék Pécsett, egyetlenként egész Európában. Van és lesz néhány hallgatónk, akik elvégzik a látszólag sziszifuszi munkát. Szövegeket bogarásznak és értelmeznek, ezekből
próbálják letapogatni, hogy hogyan jön
létre az a fajta cigány-roma értelmezés,
amelyikkel ma egy hatalmi pozícióból
bánik egy társadalom. És hol az a pont,
ahol ezt meg lehet változtatni, hol lehet
létrehozni egy dialógust.
A legfontosabb, hogy a hallgatók maguk is megtapasztalják, hogy nem válaszaink vannak, hanem kérdéseink.
Szakadékmélyekre kell rámutatnunk,
nem pedig szakadékokat kell betömnünk. Olykor még az is előfordul, hogy
ami összevarrva látszik lenni, azt feltépjük, és azt mondjuk, hogy nézzük
meg, hogy jó helyen varrtuk-e össze. A
lényeg tehát a kérdés, és nem a válasz.
Ha kérdéseink vannak, akkor már nagyon jól állunk. Mindig megriadok
azoktól az emberektől, akiknek válaszaik vannak.
Tulajdonképpen, ha van ideológiám,
akkor ez az. A dalaim is inkább kérdések, mint válaszok. Kétségek, bizonytalanságok, kételyek. A kérdések kimondásához sokkal nagyobb bátorság kell,
mint a válaszok kimondásához.
 n rózsa melinda
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Mire a levelek lehullanak – Várostörténeti Akadémia

Az első világháború körmendi hősei és áldozatai
A Várostörténeti Akadémia novemberi rendezvényén az
első világháborúról hallhattak előadást az érdeklődők. A
Polgármesteri Hivatal nagytermében Mecsériné Doktor Rozália, a Faludi Ferenc Könyvtár intézményegység-vezetője
tartott személyes hangú előadást.
Mecsériné Doktor Rozália a Polgármesteri Hivatal nagytermében
megtartott előadása az első világháborúról szólt. Elmondta, hogy az
Osztrák–Magyar Monarchiában az
1848–49-es forradalom és szabadságharc idején volt olyan hadi esemény, ami az egész országot érintette volna egészen az első világháború
kitöréséig. Amikor megkezdődött a
mozgósítás, akit alkalmasnak találtak a sorozáson, nagyon büszke volt
magára, hogy megfelel katonának. A
lelkesedést fűtötte, hogy gyors győzelemre, villámháborúra számított
mindenki. Ezt az érzést erősítették
II. Vilmos német császár szavai, aki
azt ígérte, hogy „amire a falevelek
lehullanak, otthon lesztek szeretteitek körében – győztesen”. Hamar kiderült aztán, hogy a császár hatalmasat tévedett. Az előadó apai nagyapja végigharcolta az első és a második világháborút is. A sorozás után a
körmendi fiatalok az ún. új honvéd
laktanyába kerültek, aminek az épületei ma is állnak, ezeknek egyikében működött a Styl, és ma a tűzoltóság van elhelyezve a másikban. 1914.
július 28-án történt meg a hadüzenet,
és augusztus 17-én a körmendi legényeket bevagonírozták a helyi vasútállomáson, és elindították őket a ga-

líciai frontra. A keleti fronton harcoltak alakulataik egészen 1916-ig, akkor vezényelték át őket az olasz
frontra, ahol sok körmendi a 10. isonzói csatában vett részt. Körmendiek
voltak a szombathelyi 11. huszárezred laktanyájában is, ahonnan Galíciába kerültek, harcoltak például
Breszt-Litovszknál, majd miután a
teljes lóállomány megsemmisült,
visszavezényelték őket Debrecenbe.
Ott gyalogosoknak sorozták be őket,
és mehettek az olasz frontra. A 83-as
gyalogezred 4. zászlóalja volt a kiképző zászlóalj Szombathelyen, az
ott kiképzett körmendiek is először a
keleti frontra kerültek. Amikor Galíciába éreztek, a vonatról leszállva
még háromszáz kilométert kellett
megtenniük gyalog, de a hadi helyzettől függően később is gyalogoltak
akár napi 30 km-t is. Ekkor még nem
voltak tankok, és repülőgépek sem
bombáztak, de harci gázokat már
bevetettek, így szükség volt gázálarcra. Futóárkokban, lövészárkokban éltek és harcoltak, gyakori volt a
szuronyos közelharc. A lövészárkokat kívülről csak szögesdrót védte.
Az olasz frontra történő átvezénylések oka az volt, hogy Oroszországban állóháború alakult ki, másrészt
Olaszország még 1915-ben terület-

szerzési céllal támadta meg Ausztriát. Ha kemény volt a keleti front, akkor az olasz még keményebb volt, hiszen magasabbak voltak a hegyek és
jóval hidegebbek a telek, ráadásul
1000 méter feletti magasságban nagyon hosszú volt a tél. Ilyenkor több
méter hó esett, és 1917-ben már gyakoriak voltak a gáztámadások, a felszerelésük rossz volt és hiányos,
már kapcára is alig jutott, a bőrcsizmák helyett csak nemezcsizmákra
tellett. A géppuskaállásokat a hóba
ásták, mert az jobban szigetelte a
hőt. A hadi terület a Júliai-Alpoktól
egészen Velencéig terjedt. A
caporettói csata méltatlanul elfeledett, jelentős részben magyar katonai diadal, 1917. október 24. és no
vember 19. között zajlott. Az áttörés
eredményeként az olaszok hadba lépésük óta a legnagyobb veszteséget
könyvelhették el: 40 ezer halott és 20
ezer sebesült mellett 300 ezren estek
fogságba. 350 ezer katona rendezetlenül vonult vissza, 50 ezer katona

dezertált. Az olasz tüzérség fele,
3150 löveg maradt az Isonzónál, 3000
gépfegyver és 300 ezer puska volt a
veszteség. A vereség olyannyira
nagyméretű volt, hogy a teljes olasz
hadsereget újjá kellett szervezni.
Amit tettek, nagyon fontos stratégiai
győzelem volt, és a csata a magyar
katonák dicsőségéről szólt. Az egyik
rohamcsapatot a német Erwin Rommel vezette. Orosz hadifoglyokat
szállítottak az olasz frontra, hogy
szélesítsék a hegyi utakat. A háború
alatt itthon is menni kellett az életnek, szerencsére Magyarország területén ténylegesen nem történtek
hadi események. Körmend átvonulási területnek számított. Összesen
242 körmendi halt hősi halált az első
világháborúban, emlékművüket
1927. október 2-án avatták fel.
A rendezvény végére meglepetésvendégek érkeztek, a perenyei férfi
népdalkör nyolc tagja I. világháborús katonadalokat énekelt.
 n csihar tamás

Látványos maszkabál volt a Somogyi iskolában
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Felemás eredmények – A FIBA Európa kupában szépítettünk

A hazai bajnokságban botladozik az Egis Körmend
Az ASVEL Lyon Villeurbanne otthonában tisztesnek
mondható 19 pontos vereséget könyvelhetett el kosárcsapatunk. A hét eleji nemzetközi mérkőzés sokat kivett
az Egis Körmendből, mert november 13-án, pénteken a
17 hárompontost ránk zúdító ZTE 88:75-re győzött. 17-én,
kedden a jó védekezésünknek és az amerikai légiósok jó
játékának köszönhetően a belga Mons Hainau kénytelen
volt fejet hajtani a házigazdának (77:66). Ezzel sikerült szépíteni az Európa Kupa-szereplésen. Következett a sereghajtó MAFC idehaza. Elképzelés, lendület nélküli játékkal
kaptunk ki itthon (91:97).
Franciaországban a legendás
Tony Parker tulajdonában levő csapat nemcsak a csoportelsőségre, de
akár az európai kupasorozat megnyerésére is esélyes. Ennek fényében volt miért aggódnunk, hiszen a
belgáktól 33 ponttal kaptunk ki, s a
franciák őket 21-gyel verték. Szóval
félő volt, hogy csúnya zakóba szaladunk. Ezért vállalható a 19 pontos
vereség. Reálisan nézve ez az eredmény nem vitás. Nagyobb baj az ezt
követő pénteki televízió-közvetítéses, Zalaegerszeg elleni, idegenben
elszenvedett vereség. Számunkra a
hazai bajnokságban való jó szereplés a jövő záloga. Triplaesőt zúdítottak a házigazdák csapatunkra. Az
ellenfél ritka jó dobóformája mellett
sikerült három pontra felzárkóznunk (29:26), sőt (45:45-re) egalizáltunk, majd 55:58-ra, aztán 60:63-ra

láthattuk. Első negyed 25:28. Félidő
48:54. Harmadik negyed 68:74. Átaludt meccset láthattunk, úgy tűnt,
nem hittük el, hogy kikaphatunk.
Gyenge dobószázalék, pocsék védekezés, kihagyott ziccerek, kihagyott büntetők. Az utolsó 3–4 percben kezdtünk ébredni, de már késő

volt, ilyenkor a kapkodásban már
semmi sem sikerült. 5–6 pontra zárkóztunk, de ez kevés volt. És csalódás. Garai Péter csapata, úgy tűnik, jobban akarta a diadalt. Kár
érte, ezzel már három vereségünk
van a hazai pontvadászatban.
n kéki


vezettünk is, de nem volt meg a kellő
átütőerő a csapatunkban, így kikaptunk. Ezután meglepő módon,
nagyon kemény, hatékony védekezéssel a belgáknak sikerült némileg
visszavágni. Mindig akadt egy játékos, vagy Channels, vagy Perry,
vagy Dickerson, akik húzták a csapat szekerét a pontszerzésben is.
Ahogy a Körmendnek a belgáknál,
úgy a belgáknak a Körmendnél nem
kínálkozott győzelmi esély, noha a
vége már drámai küzdelmet hozott,
de 11 ponttal sikerült győzni. Nagy
fegyvertényként könyvelhetjük el
ezt a diadalt! A szombat esti MAFC
elleni hazai találkozót viszont mielőbb el kellene felejteni, persze a tanulságokat levonva. Az egyetlen fővárosi élvonalbeli csapat a tabella
sereghajtójaként vert meg minket.
A hét eleji formának nyomát sem

Ford Fiesta

TECHNOLOGY 1.25 / 82LE / 5 ajtós

3 Metálfény
3 SYNC technológia, Bluetooth
3 MP3, USB
3 Automata légkondicionáló

3.350.000 Ft

*

Ford Credit finanszírozás esetén további
kedvezmény, vagy kedvezményes THM!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
*Az ajánlat érvényes: 2015.11.23 ; 2015.12.20-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 l/100 km, CO2 kibocsátás: 120 g/km
Fotók: Jámbori Tamás
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Különleges sport a motorosok világában a hard enduro

Mosolits Kristóf világbajnoki futamokra készül
Különleges sport a motorosok világában a hard enduro.
A résztvevőknek sziklákon, patakokon, rönkökön kell
átmenni. Nyári világbajnokságukra kétezren neveztek,
az előfutamokon eldőlt, hogy ki lehet ott a vb ötszáz
résztvevője között. A 19 éves Mosolits Kristófnak ez
sikerült, és a 167. helyen végzett. Ez volt élete első vbfordulója.
Egyedüli magyarként jutott ki néhány hónappal ezelőtt Mosolits Kristóf
az ausztriai Eisenerztben megrendezett hard enduro világbajnokságra. A
kétezer nevező közül az időmérő edzések után bekerült a legjobb ötszáz
közé, és meglepően jó helyezést ért el.
Ez volt eddigi legrangosabb versenye.

– Mióta motorozol és ki ismertette
meg veled ezt a sportágat?
– Apukám fertőzött meg az
endurózás szeretetével, hetedikesként
ültetett először motorra, negyven kiló
voltam, és még nem ért le a lábam. Úgy
igazából csak négy évvel ezelőtt engedte meg, hogy én is kipróbáljam a
motorozást. Versenyeken egy éve veszek részt. A hard enduro valójában a
harmincasok sportja, én még csak 19
éves vagyok. A versenyeken körülbelül hat-hét fiatal srác van velem együtt.

– Ki az edződ, és eddig milyen versenyeredményeid vannak?

– Erdélyi az edzőm, Kovács Ervin
Zsolt a neve, ezért aztán rendszeresen utazom oda, hogy az irányításával vegyek részt az edzéseken. Ő
tényleg egy kiváló szakember, megéri az utazás a fáradságot. 2009-ben
és 2010-ben 11. helyezett volt a világranglistán. A szerelőmet is meg kell
említenem, Sipos Tamásnak hívják
és szintén rábagyarmati. Első versenyem a Hargita Enduro volt, ahol
reggel héttől 19 óráig róttuk a köröket, és az győzött, aki a legtöbbet
teljesítette. Körülbelül 90 induló közül lettem a 10. Áprilisban elindultam az Európa-bajnokságon, az aradi fordulón 187 induló közül a 27.
helyen végeztem. Aztán Piatra
Neamtban 50 versenyző közül lettem
1. helyezett. Az aug usztusi
karancsszenesi fordulón 300 résztvevő között versenyezve zártam a
39. helyen. A magyar bajnoki futamok más osztályt jelentenek, más a
szisztéma, de így is 6–7. helyen végeztem 100–110 versenyző közül.

Tavaly áprilisban egy rossz motoros
ugrás után gerincsérvem lett, azóta
már javult a helyzet, tudok motorozni. Ez annak is köszönhető, hogy hetente háromszor jövök Körmendre
Szollár Jánoshoz crossfit edzésekre, és ő pontosan tudja, hogy milyen
gyakorlatok segíthetnek a teljes felépülésben. Tulajdonképpen a gerincsérv már csak abban zavar,
hogy minden gyakorlatot nem tudok
még miatta elvégezni az edzőteremben. Az egy évvel fiatalabb öcsém,
Bálint is crossfitezik, ő bekerült az
októberi budapesti országos szintű
Fitparádé crossfit versenyre a 27.
helyen 44 induló közül. Én hetente
négyszer motorral is edzek a lakóhelyem környékén. Most ezt nehezíti, hogy rövidülnek a nappalok, de az
angol futamot éjszaka rendezik
meg, lámpa csak a motoron lehet, és
egy ledlámpa a bukósisakon. Februárban indulnak a vb-futamok, és a
sűrű program miatt a magyar bajnokságot a terveim szerint kihagyom.

– Hová kell majd elutaznod, hogy
versenyezhess?
– Ausztria, Anglia, Olaszország,
Románia, Törökország adhat majd
otthont a vb-fordulóknak, de ez de
cemberben derül majd ki. A magyar
bajnokit jövőre kihagyom. Nincs
szponzorom, az utazásokat önerő-

ménybe minden hajtónak a nég y
legjobb eredményét számították
be. Habár József a szezon közepén
a bajnokság 6. helyén is állt, végül
egy jól sikerült hajrának köszön-

hetően a megyei bajnokság 3. helyét szerezte meg, és ezzel kvalifikálta magát a dunántúli és az országos döntőre is, amelyeken minden megyét a három legjobb hajtó

Második helyen a focisták
Az utolsó előtti fordulóban a Király SZE gárdáját látta vendégül
a Körmend FC. Jó darabig „kóstolgatták eg ymást” a csapatok,
aztán a Körmend került mezőnyfölénybe. Á m a próbálkozások
nem vezettek eredményre, a vendégek kapusában akadtak el a hazai támadások. A gól nélküli döntetlent eredményező első félidő
után nag y nyomás alá helyezték a
körmendiek a K irály t, ek kor
Niksznek sikerült vezetést szerezni. A Rába-partiak nem csökkentették az iramot, két büntetőt
is kiharcoltak, aztán az eg yiket
Török értékesítette, míg az első
kimaradt. Mindenesetre megérdemelt g yőzelmet aratott a házi-

Takarítottak a kick-boxosok

gazda. A forduló érdekessége
volt, hog y meglepetésre Répcelakon nyert a Táplán, íg y a második
helyre ugrott a Körmend.
Az utolsó fordulóban Vépen 2-1re nyert a Körmend. 1:0-s vezetés
után kieg yenlített a Vép VSE,
majd újra mi szereztünk találatot. Az inkább küzdelmes, mint
szép focit hozó találkozón a meccs
vége előtt neg yed órával Osvaldot
kiállították, ám ezt is elbírták a
körmendiek. Góllövő Németh Balázs (2). Eg y vereséggel, eg y döntetlennel és 13 g yőzelemmel a tabella előkelő második helyén zárta az őszi szezont focicsapatunk.
n kéki
Folytatás tavasszal.

AZ EZERJÓFŰ
ÚJ NYITVA TARTÁSA

ből kell megoldani, szerencsére a
családom támogat.

– Mit kell tudni a motorodról, amivel versenyzel?
– Egy KTM EXC 200-as 48 lóerős
motorral kezdtem, a mostani egy
teljesen lecsupaszított 64 lóerős
KTM EXC 300-as. Ezzel készülök
arra, hogy jövőre hóban, latyakban
elkezdhessem a versenyzést.
 n csihar tamás

Eredményes szezont zárt a körmendi fiatal fogathajtó
Ifj. Szájer József évek óta résztvevője a C kategóriás kettes fogathajtó versenyeknek, 2010 óta
shagya-arab fogatával versenyez.
Az elmúlt években számos szép
eredményt ért el megyei és országos szinten egyaránt. Az idei év is
a korábbiakhoz hasonló sikerekben bővelkedett.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén
is Kiskós Bernadett és dr. Szájer
Júlia volt ifj. Szájer József segédhajtója. A fiatal fogathajtó számára az idei szezon jól indult, májusban a Fejér megyei Sárbogárdon
eg y neves, 49 hajtót felvonultató
mezőnyben a 3. helyett szerezte
meg. A 2015-ös Vas megyei bajnokságban hat versenyhelyszín volt
(Uraiújfalú, Heg yhátszentjakab,
Vasegerszeg, Viszák, Szeleste,
Nag ygeresd), és a végső ered-
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képviselhetett. Október 4-én rendezték meg Győrújbaráton a dunántúli megyék (9 megye) és DélSzlovákia fogatainak döntőjét 30
résztvevővel. A színvonalas versenyen a körmendi hajtó egyéniben
az ezüstérmet szerezte meg, a vasi
csapat tagjaként pedig a képzeletbeli dobogó tetejére állhatott fel.
Alig rá eg y hétre a szomszédos
meg ye kisvárosa, Zalalövő adott
otthont az országos C kategóriás
kettes fogathajtó döntőnek 45 indulóval. A rangos mezőnyben József egyéniben az előkelő 11. helyett szerezte meg, Vas megye csapata a részt vevő 15 megyéből, a
dobogó 3. helyére küzdötte fel magát. A fiatal hajtó eredménye
mindkét alkalommal hozzájárult a
vasi csapat sikeréhez.
 n cs

H.-P. 8-18
Sz. 8-12

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

„Hull a pelyhes fehér hó,
KARÁCSONYI AKCIÓ!”

2015. 12. 04. 800-1600
2015. 12. 05. 800-1200

Körmend,
Rákóczi u. 42.

Bemutatótermünkben

Körmend, Szabadság tér 9.

állandó akció!
Ülőgarnitúrák,szófák, fotelek, ülőkék
széles választékával és akciós
árakkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Szófák már 49.000 Ft ártól!
Matracok,ágyrácsok kedvező
árakon!
Szövetek már 349 Ft/m ártól,
maradék bőrök 1.900 Ft/m2 ártól!

Amíg a készlet tart!

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

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból É s m in d e n ,
• Gumicsizmák gyerek méretben is
rül
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák
ami a ház kö
*Az akció november 1-től
visszavonásig érvényes.
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Ajándék előzetes műszaki vizsgálat!*

Menjen biztosra!
Minden típusú gépjármű garanciális és garancián túli javítása Műszaki vizsgáztatás és eredetvizsgálat naponta
(motorkerékpár, utánfutó, lakókocsi, személyautó, 3.5 t alatti gépjárművek) Gumiszerelés Karosszériajavítás, fényezés Lézeres futómű állítás Klímatisztítás, töltés és javítás Kárrendezés Hibakód kiolvasás Alkatrész értékesítés

Suzuki
Castrum

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

Forduljon hozzánk
bizalommal!

kell!

Laguna szépségszalon
9900, Körmend, Dózsa György út 36.

-20%

Kedvezmény az összes
fodrászati szolgáltatás árából,
a kupont felmutatónak!

Bejelentkezés:

06-30/5838-978
Felhasználható:

2015. 12. 31.
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Szívügyemmé lett a több mint százéves családi hagyomány folytatása

Prima Junior-díjas lett ifj. Belencsák István
A Prima Primissima küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé: azokat a kiválóságokat, akiknek
teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő
lehet mindannyiunk számára” – ez olvasható a neves
hazai elismerés internetes honlapján. A díjat minden
évben azok a legtehetségesebb személyek vehetik át,
akik teljesítményükkel kiemelkednek a kultúra, a sport, a
tudomány vagy éppen a művészet területén. A 2007-es
esztendőtől a díj életrehívói úgy döntöttek, hogy önálló
kategóriát kívánnak létrehozni az ifjúsági korosztályt képviselők számára. Ezt a Prima Junior-díjat vehette át idén
októberben ifj. Belencsák István körmendi késkészítő. Vele
beszélgettünk.
– A Belencsák név mára egybeforrt a késkészítés mesterségével.
Nemcsak Körmenden, hanem az
ország egész területén ismerté
vált a család neve minőségi, kézműves termékeivel. Kezdjük rögtön az elején, honnan indult a családi vállalkozás, mikortól beszélhetünk Belencsák késekről?
– 1904-ben néhai Belencsák Mihály indította útjára a Belencsák
brandet. Családunkra mindig is
az volt a jellemző, hogy a szakmai
tapasztalat apáról fiúra száll. A
több mint százéves történet alatt
a család mindvégig ig yekezett
megőrizni azt a minőséget, amely,
azt hiszem, nyugodtan mondhatom, mind a mai napig jellemzi a
termékeinket. Generációk óta kiváló minőségű, hagyományos kézműves technológia mellett készítjük a termékeinket, válogatott
prémium kategóriás alapanyagokból.
– Adja magát a kérdés: Ilyen
családi hag yományok és múlt
mellett magától értetődő volt,
hogy továbbviszi a családi örökséget? Netán más életutat képzelt el
magának?
– Édesapám, id. Belencsák István útmutatása és hatalmas
szakmai tapasztalata alapján
szép lassan kitanultam ezt az ősi
mesterséget. Már gyermekkoromban elkápráztattak a műhelyben
folyó munkálatok. Ámulva hallgattam édesapám, mikor munka
közben mesélte a családi történeteket. Ekkor tudatosult bennem,
mekkora örökséggel rendelkezem, ezért nem volt kérdés, hogy
ezt a tradíciót nekem kell tovább-

vinnem. Szívüg yemnek érzem a
családi hag yomány folytatását,
hog y a jól megszokott minőségű
és igényes kivitelű kések továbbra
is kiszolgálják a vevőkör igényeit.
– Idén októberben Prima Junior-díjat vehetett át, ez kiemelkedően magas elismerés. Önnek
szólt vagy a család is benne van?
– Igen, a családom is, és az említett többgenerációs hagyomány.

Természetesen mikor tudomást
szereztem arról, hogy a kitüntetettek között leszek, meglepődtem, de egyúttal nagyon boldog is
voltam. Mint később megtudtam,
közel hatszáz jelölt közül választottak ki tízünket, akik a „Közművelődés és népművészet” kategóriában díjazást nyertek. Nyugodtan állíthatom, hog y eddigi pályám legnagyobb elismerése ez a
díj és óriási plusz motiváló erő a
jövőbeni munkámhoz.
– Ha már szóba hozta a jövőt,
hallhatnánk a terveiről? Miként
látja most a vállalkozás jövőjét?
Mi az, amit mindenképpen szeretne meg valósítani rövid vag y éppen hosszabb távon?
– Mint már mondtam, szívüg yemnek tekintem a családi hag yományok továbbvitelét. Szeretném továbbadni mindazt a
rengeteg tudást, amit elődeimtől
kaptam és ami több mint száz éve
a Belencsák nevet öregbíti. Továbbá célom az, hog y újabb és
újabb formákkal szélesítsem a
palettát, megtartva a hag yományos néprajzi jellegzetességeket,

KOR M Á N Y

INF OR M ÁC IÓ

MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!

üg yelve a kiváló minőségre, esztétikus kidolgozottságra. A legnag yobb álmom pedig, hog y a
Belencsák kések ne csak a Dunántúlon, hanem országszerte
ismertek leg yenek. Eg yúttal szeretnék köszönetet monda n i
mindazoknak, akik a legkisebb
mértékben is, de hozzájárultak a
díj elnyeréséhez! Nélkülük nem
sikerült volna.
 n pome

A magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg.
A nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni.
A kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi
felhívással értékesíti.
A nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban.
Az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz
szükséges okiratokat.
Minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz.
Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.

Készült Magyarország
Kormánya megbízásából.

Rabavidek_212x268mm_1127.indd 1
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A JÖVŐ OKOSAUTÓIT SZOMBATHELYRŐL INDÍTJUK.
Számodra is van egy állásunk.

Új helyen a SOLE Optika
A SOLE Optika új helyre költözött.
A Centrál üzletház helyett a Rákóczi Ferenc és a Kossuth Lajos utca
sarkán, a könyvesbolt egykori helyén alakították ki ízléses belsőépítészeti megoldásokkal a modern,
letisztult stílusú és színvilágú, kényelmes üzlethelyiséget.
Ugyanazokkal az árakkal és akciókkal, de gazdagabb választékkal
várják az érdeklődőket. Márkás
szemüvegkeretekkel és napszemüvegekkel bővült az árukészlet
gyermekek és felnőttek számára.
Jó minőségű ESSILOR és ZEISS

lencsék, különféle kontaktlencsék
és ápolószerek kaphatók.
A tágas térben kényelmesebb
a vásárlás, amelyhez a Vas Népe
kártyát elfogadják. Ingyenes computeres szakorvosi szemvizsgálat
segíti az optimális szemüveg vagy
kontaktlencse kiválasztását.

December végéig rendkívüli
akció!

A prémium réteggel ellátott
(éjszakai autóvezetéshez is ajánlott) ZEISS szemüveglencsékből
most az egyik oldal ajándék!

SOLE Optikák

minden ablak mögött egy
fantasztikus ajánlat rejlik!
Részletek a takko.com
weboldalon!

GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)

GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)

Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos
működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.

Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése,
kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy
szakközépiskolai végzettség.

Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy jelentkezzen
vállalatunk portáján (Szombathely, Csaba utca 30.) elhelyezett pályázati lap
kitöltésével vagy juttassa el önéletrajzát a HRSzombathely@epcos.com
e-mail címre.

Új optika
Rákóczi F. u. 18.
Telefon: 402-115 • 06-30-447-7882
Régi optika: Rákóczi Ferenc u. 13.
Telefon: 410-326 • 06-30-263-9658

TAKKO
ADVENTI NAPTÁR

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. A cégünk által gyártott
alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek feldolgozását,
valamint védik az elektronikus áramköröket. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként
ezen kulcsfontosságú termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében, várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörbe szombathelyi munkavégzéssel:

EPCOS Kft · A TDK Group Company
www.epcos.com

20% KEDVEZMÉNY
mindenre!

Kivéve az akciós termékeket!
Az ajánlat kizárólag 2015. december 5-én
18:00 és 22:00 között érvényes
a szombathelyi áruházban.

20% kedvezmény

a Szombathely Centerben

minden termékre!

Az akció alól kivételt képeznek az ajándékutalványok, több darabos
vásárlás esetén árkedvezménnyel kínált termékek,
Conti Osvaldo táskák, divatékszerek, idegen márkák és
az akciós magazin címlap és hátlaptermékei.
Más akciókkal nem vonható össze.

2015. december 5. szombat

18–22 óra között
Tűzijáték 21.50-kor

Dolcetta szaloncukor, többféle,
kivéve: alkoholos-meggyes, mártott konzumos 300g,

833,33 Ft/kg, 290 Ft/db
helyett

250 Ft/db.

Az akció kizárólag a Szombathely Centerben található
EuroFamily üzletben 2015. december 5-én 18 és 22 óra
között, a készlet erejéig érvényes.

10% kedvezmény
minden karácsonyi
dekorációs termékre

(beleértve a már akciós termékeket is)
Az akció kizárólag a KiK Szombathely Centerben található
üzletében és 2015. december 5-én 18 és 22 óra között érvényes,
valamint más egyedi kedvezménnyel
nem vonható össze.

További
10% kedvezmény
2015.12.05-én 18 és 22 óra között.
A kedvezmény nem vonatkozik a vásárlási utalványokra,
valamint más kuponakciókkal, vagy kedvezménnyel
össze nem vonható. A kedvezmény a kasszánál
kerül levonásra.

20% kedvezmény
minden
és

FELSZERELÉSRE

10% kedvezmény

minden ELEDELRE!

Az akció kizárólag 2015. december 5-én, 18:00 és 22:00 között
a szombathelyi Fressnapf Áruházban érvényes.
Az akció egyéb kedvezményekkel nem összevonható
és a vásárlási utalványra
nem vonatkozik.

