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Körmendi Híradó
Százak verseltek, művészetet méltattak
8–9. oldal

Már 27 éve emlékeznek a kultúra napjára a városban

Tartalmunkból:

Tisztújítás a Vas Megyei
Polgárőr Szövetségnél
A közelmúltban tartotta tisztújító közgyűlését a Vas Megyei Polgárőr Szövetség, amelyen három körmendi polgárőrt is az elnökség soraiba választottak.
n 3. oldal


A Besenyő család
vitte a prímet
A karácsonyi időszak után vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart a farsang időszaka.
n 7. oldal


Szaloncukor
a kottatartón
Rács Andrea oboaművész, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó
Zeneiskola tagintézmény-vezetője december végén, január elején
egy szimfonikus zenekar tagjaként Kínában koncertezett.
n 10. oldal


Rozsdamarók az északi
fény nyomában
A Körmendi Vasparipa Egylet érdekes programot szervezett
február 20-án délután a Színházterem aulájába, ahol két motoros tartott élménybeszámolót az
Északi fény Danuvia Emléktúráról, amelynek során eljutottak
Nordkappba, Norvégia legésza
kibb településére.
n 11. oldal


Címlapunkon:
Ismét kupagyőztes lett az Egis Körmend. Wesley Channels oroszlánrészt vállalt a sikerből.
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Veszélyes fedlap
Szorgalmasan interpellálnak a
képviselők, van, aki egyszerre több
témában is. Legutóbb egy képviselő
a csatornafedelek, köznyelvben
fedlapok rossz állapotára, balesetveszélyességére hívta fel a figyelmet, konkrét helyszínt is megjelölve. Örökzöld téma a közvilágítás,
legutóbb egy belvárosi óvoda, illetve a vasútállomás környéke került
szóba. Az illetékes önkormányzati
iroda válaszában közölte, hogy
rendszeresek az ellenőrzések, de
előfordul, hogy a frissen javított lámpatest újra felmondja szolgálatot.
Ezért a karbantartóktól fokozott ellenőrzést kérnek.

Ütemesebb zöldhullám
Egyre nagyobb a városi átmenő
forgalom, ezért sokan szorgalmazzák az összehangolt zöldhullámot, a
folyamatos áthaladást a lámpáknál.
A Rákóczi és a Mátyás király utca kereszteződésében lévő oszlopokról
nemrég levették a nyomógombos
jelzőkészüléket. A miértre válaszul a
szolgáltató, a Magyar Közút azt közölte, hogy a zöldhullám ütemesebbé tétele érdekében szüntették meg
a jelzést, ami után a gyalogosok átengedése állandó periódusúra váltott.

Hatásosak a kamerák
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Számítógépek és irodai adományok az iskolának

Barack Obama is felszólalt a nemzetközi vallási találkozón

Informatikai és irodai eszközökkel gazdagodott a Kölcsey Utcai Általános Iskola és
AMI. Az Egis Gyógyszergyár
Zrt. körmendi gyáregysége számítógépeket és egy
fénymásolót adományozott
az intézménynek. A szülői
szervezet jóvoltából pedig új,
korszerű asztali számítógépek
és egy laptop került az iskolába, mintegy 1,3 millió forint
értékben.

Az Amerikai Egyesült Államokban az 1953-as esztendő óta
minden évben megrendezik az úgynevezett Nemzeti Imareggelit, amikor is az éppen regnáló elnök vendégül látja
a különböző vallások vezetőit, képviselőit. Az eseményre
minden évben február első csütörtökén kerül sor, Washingtonban. A több ezer meghívott között az idén ott volt Bebes
István, Körmend Város Polgármestere is.

Digitális eszközöket kapott a Kölcsey

A számítástechnikai eszközöket
ünnepélyes kereteket között adták
át az iskola informatikai tantermében, ahol jelen volt Bebes István polgármester és Farkas Tiborné, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ körmendi tankerületének
vezetője is. Az átadón elhangzott,
hogy a szülői szervezet 1,3 millió
forint értékben vásárolt számítógépeket és egy laptopot, az Egis
Gyógyszergyár Zrt. körmendi gyáregysége pedig használt, ám nagyon
jó állapotban lévő, teljes konfigurá-

cióval felszerelt számítógépeket és
egy fénymásoló berendezést adományozott az intézménynek.
Mészáros Árpád, a Kölcsey Utcai
Általános Iskola és AMI igazgatója
kiemelte, hogy az eszközök nagy segítséget jelentenek az oktatásban,
azokat szinte egytől-egyig a tanulók használják majd. Az intézményvezető megköszönte a támogatást a
szülői szervezetnek, valamint dr.
Vargáné Bella Szilvia gazdasági
vezető és Szemesné Laki Erika
igazgatói asszisztens segítségét,

akik az Egis Gyógyszergyár Zrt. részéről segítették a lebonyolítást.
Hozzátette, a körmendi Lions Klubnak is köszönet jár, hiszen ők az adminisztratív ügyintézésben vállaltak szerepet.
Mészáros Árpád igazgató végül
azt is elmondta, hogy a jövőben is
folyatódik a régi informatikai eszközök cseréje, reményeik szerint
egy állami támogatásnak köszönhetően hamarosan további új gépeket kaphat az intézmény.
n TJ

Az önkormányzat az elmúlt években nagyszabású programot indított a közbiztonság javítása érdekében, együttműködve a városi rendőrkapitánysággal. Elsőként kamerákat telepítettek a Szabadság térre,
majd a Várkertbe és a Rába híd környékére. Ennek is köszönhetően jelentősen csökkent a garázda bűncselekmények száma.

Pályázhatnak a civilek
A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága február 22-ei ülésén kiírta
azt a pályázatát, amelyre körmendi
civil szervezetek, magánszemélyek,
illetve közművelődési intézmények
pályázhatnak sport, illetve kulturális
programjaik megvalósítására. Részletes információk a www.kormend.
hu internetes oldalon érhetőek el.
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Washingtoni imareggeli Bebes István részvételével

A városvezető elmondta, hogy óriási megtiszteltetés volt számára
egy olyan nagyszerű rendezvényen
vendégként részt venni, ahol több
száz állam- és kormányfő van jelen
a világ minden tájáról. „Az egész
történet még országgyűlési képviselőségemig nyúlik vissza. Hívő
családban nevelkedtem, így teljesen
magától értetődő volt, hogy a 90-es
évek végén csatlakoztam a parlamenti imacsoporthoz, aminek aztán
később vezetője is lettem. A tagság
folyamatosan változott, cserélődött,
de mindig volt 8–10 fő, akikkel rend-

szeresen tudtunk működni.” Ennek
az imacsoportnak a képviseletében
utazott ki a polgármester többek között Berlinbe is, ahol az amerikaihoz hasonló eseményt szoktak megrendezni, Nemzetközi Összejövetel
néven.
Az idei Nemzeti Imareggeli immáron a 64. ilyen esemény volt az Egyesült Államok történetében. Az azóta
hag yománnyá vált rendezvényt
még Dwight D. Eisenhower elnök
hívta életre, azzal a céllal, hogy a
világháború utáni, demoralizált
társadalmat rehabilitálja. Azóta

minden évben összeülnek a vallási
és politikai élet vezetői a világ minden tájáról, hogy közösen imádkozva eltöltsenek egy napot, erősítve az
országok és népek közötti bizalmat
és együttműködést.
A rendezvényen felszólalt Barack
Obama, az Amerikai Egyesült Államok idei évben leköszönő elnöke is,
aki beszédében kitért az emberekben élő belső félelmek kölcsönhatásainak különböző aspektusaira.
„Nagyszerű élmény volt számomra
a rendezvényen való személyes
részvétel. Ahogy én láttam, Obama
elnök beszéde mindenkire nagy hatást gyakorolt, politikai és vallási
nézetektől függetlenül. Ezen felül is
nagyszerű lelki élményt nyújtott az
egész esemény. Jó érzés látni és személyesen átélni, hogy miként erősíti
a vallás a népek közötti szolidaritást és az együttműködést. Külön
öröm számomra, hogy a Magyar Országgyűlésben is egyre inkább elmélyült ez a kezdeményezés és

megtiszteltetés, hogy valamikor a
kezdeteknél én is alakítója, formálója lehettem” – értékelte a washingtoni rendezvényt Bebes István polgármester.
n POME

Tisztújítás a Vas Megyei Polgárőr Szövetségnél
A közelmúltban tartotta
tisztújító közgyűlését a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség,
amelyen három körmendi
polgárőrt is az elnökség soraiba választottak.
A megyei felügyelőbizottság elnöke Joó Tamás, a Körmendi Polgárőr
Egyesület titkára, Vas megyei polgárőr sajtós lett. Dévai András János polgárőrt a felügyelőbizottság
tagjává választották. Németh Árpád polgárőr az elnökség soraiba
került, ő tagja az Országos Polgárőr
Szövetség Etikai Bizottságának is.
A tisztújító közgyűlést Szombathelyen, a Szombathelyi Rendőrkapitányság tanácstermében tartották,
ahol a hatvannégy szavazati jogú
küldött mellett több érdeklődő polgárőr, valamint dr. Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Tiborcz János rendőr dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Erdélyi
Krisztián tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője is jelen volt. A közgyűlés résztvevői először a tavalyi évértékelőhöz fűzött rövid szóbeli kiegé-

szítést hallgatták meg Horváth Tibor ügyvezető elnöktől, aki beszélt a
korábbi problémákról is. Hozzátette,
hogy a nehézségek ellenére a megye
polgárőrei áldozatos tevékenységükkel kivívták a vasi polgárok elismerését, s a tavalyi problémás helyzetben saját pénzből is vállalták,
hogy településeiken biztosítják a
közrendet, a közbiztonságot. A megyei felügyelőbizottság munkájáról
Pankotai József elnök adott számot.
A beszámolókat követő hozzászólások sorát a rendőrfőkapitány nyitotta meg. Tiborcz János dandártábornok elmondta, hogy bár a bűncselekmények száma minimális

emelkedést mutat a megyében, ez
javarészt egy internetes csalásnak
köszönhető. A megyében ennek ellenére továbbra is átlag alatti a bűnözés, nőtt a felderítési mutató és a
nyomozáseredményesség. Abban,
hogy a megye közbiztonsága ilyen
jól alakult, elévülhetetlen érdemei
vannak az önkéntes bűnmegelőzőknek, akik a megyét is érintő migrációs hullám idején is áldozatkészen
segítették a rendvédelmi szervek
munkáját. A közgyűlésen elhangzott, hogy a polgárőrség aranykorát
éli: a kormányzat, belügyminisztérium és a rendőrség is nagyban támogatja munkájukat. A tavalyi problé-

más évzárást, a pénzügyi visszaélést azonban nehezen tudják megemészteni, de hangsúlyozták, hogy
hamarosan az alapítás 25. évfordulóját ünneplik, mintegy 1700 tisztességes Vas megyei polgárőr közreműködésével. A közgyűlés végén
szavazásra került sor. Elnökjelöltként hárman, elnökségi tagjelöltként mintegy harmincan, felügyelőbizottsági jelöltként tucatnyian kerültek a szavazólapokra. Végül Bedi
Ákost választották a Vas Megyei
Polgárőr Szövetség elnökének, aki
az Ivánci Polgárőr Egyesület vezetője is egyben.
n Tóth Zoltán György
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Németh Zsolt váltott, de továbbra is marad a városi médiában

Jótékonysági bált rendeztek az oroszlánosok
A Lions klubokat szerte a világon úgy ismerik, mint a segítés
alapköveit. Az oroszlánosok ott vannak, ha orvosi műszert
kell beszerezni, az elesetteket felkarolni vagy szegényeknek
gyűjteni, intézményeket támogatni. Így van ez a körmendi
klub esetében is, amelynek tagjai nemrég jótékonysági bál
keretében lazítottak a Berki csárdában.

Január elejétől Keszthelyen is kicsit körmendi módra készül a televíziós műsor, hiszen a Körmendi Városi Televízió főszerkesztőjét, Németh Zsoltot választották meg a Keszthelyi Televízió
Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójává, főszerkesztőjévé. A Balaton fővárosának
képviselő-testülete december közepén hozta meg a döntést az ügyvezetőváltásról, ami
sokakat meglepett, hiszen az addigi vezető, dr. Molnár András már több mint két évtizede állt
a cég élén, és ő is pályázott a folytatásra. A befutó mégis Németh Zsolt lett, aki január 4-én
kezdte meg munkáját, ami számos új elemet tartogatott számára.
sportriporterként is. Sőt, a kosárcsapat sajtós feladatait is megtartotta, bár a sok elfoglaltság mellett
nem könnyű időt találni rá. – A
cégátvétel hozott néhány váratlan
dolgot Keszthelyen, és különböző
okok miatt a cégbírósági bejegyzésem is késett, de ezeken már sikerült túllépni, lassan valóban jöhet
az igazi szakma, a televíziózás.
Keszthelyen jól felszerelt stúdiót
vettem át, olyan kollégákkal, akik
önállóan, jól dolgoznak, ez nagy
segítség volt az átmeneti időszakban. Már indítottunk egy új műsort, később szeretném, ha a pályázatomban megfogalmazott terveim is meg valósulhatnának. A

Németh Zsolt a 90-es évek legelejétől dolgozik a médiában. A helyi televízió első lépéseinél Wolf Ferenccel és Ágel Ervinnel közösen készítettek
kéthetente műsort. Azóta felsorolni is nehéz, hány helyen és milyen formában dolgozott riporterként, tudósítóként, szerkesztőként, később már
operatőri és vágói munkákat is elvégezve. A Szombathelyi Városi televízió után jött a Magyar Televízió Szombathelyi Regionális Stúdiója (későbbi Pro 28 Stúdió), ahol Pehi László csapatában dolgozott, számos ma is
közismert kollégával, több országos csatornán keresztül. Időközben elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdiót, ahol kiváló tanároktól szerzett tudást és komoly kapcsolati tőkét. Ezt érvényesítve lett a Duna Televízió
önálló tudósítója, miközben 2000 óta a helyi tévé főszerkesztője is.
Szentgotthárdon közel négy éven át volt főszerkesztő a Gotthárd Tévénél, Zalaegerszegen pedig több mint egy éven át felelős szerkesztőként
dolgozott, napi híradógyártásban. Korábban a WestelPress, majd a
MobilPress tudósítója volt, sporteseményekről adott híreket országos rádióállomások számára. Az Isis Rádió az ő hangján kezdte meg működését, akkor még a Pro 28 Stúdió égisze alatt. A lapújságírás sem áll tőle távol. A Nemzeti Sportot hosszú évekig tudósította, a Vas Népének a mai
napig ő ír a kosárcsapat mérkőzéseiről. A kosárklub sajtómunkatársaként
felel a csapat megjelenéseiért, közleményeiért, sajtókapcsolataiért. Néhány évvel ezelőtt belekóstolt a kereskedelmi televíziózásba is. Az RTL
Klub nagykanizsai irodájának munkatársaként számos tudósítást készített a régióban. Jó pár éve operatőrként és vágóként is dolgozik, felvételei nemcsak a helyi műsorokban jelennek meg, de az MTVA hír- és sportműsoraiban is. Gyakorlatilag a média minden területén jártasságot szerzett, ennek is köszönhette legutóbbi kinevezését.

keszthelyi televízió műsorát a térség 37 településén is nézik, hiszen
sugárzott formában is láthatók az
adások, így témáink között nagy
szerepet kapnak ezek az önkormányzatok és intézményeik is.
Ugyanakkor Keszthely megérdemli, hogy saját televíziójában markánsabb, hangsúlyosabb szerepet
kapjon a korábbinál. És igaz ez
országos kitekintésben is. Magam
már több mint másfél évtizede dolgozom országos médiumoknak, kiemelten a közszolgálati csatornáknak. Nagyon sokszor tudósítottam
Körmendről, a térségből, de megjártam a mig ránsválság hazai
helyszínei mellett számos külföldi
határátkelőt, például Breganát,
Sentiljt is. Szinte napi kapcsolatban vagyok az MTVA műsorkészítőivel. Ezt a „tőkét” szeretném latba vetni ahhoz, hogy – Körmend
mintájára – Keszthelyt is még inkább az országos érdeklődés középpontjába helyezzük. Büszke
vagyok arra, hogy számos körmendi fejlesztésről, rendezvényről jelentkezhettem be vagy készíthettem eddig is tudósítást. Számos
más médiumtól eltérően nemcsak
balesetekről, tragédiákról, de pozitív híreket is tolmácsolva. Keszthelyen is vannak olyan hagyományos rendezvények és értékek,
amelyek méltán tarthatnak igényt
a fővárosi szerkesztők és az ország nézőinek figyelmére. Ez a két
pont volt a leghangsúlyosabb a pályázatomban: A város markánsabb
helyi és országos megjelentetése.
Szakmailag azért más a munka
Keszthelyen, mint itthon, mert
éves szinten több mint ötvenmillió
forintból gazdálkodó cégről van
szó. A körmendi heti egy műsorral
szemben naponta készül híradó és
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Lions: a szív és az ész, az érzelem és a segítés nemes egységében

Körmendi szakember a
keszthelyi televízió élén

– A körmendi mellett vezettem
már a szentgotthárdi szerkesztőséget és dolgoztam felelős szerkesztőként Zalaegerszegen, de
ügyvezetői munkaköröm még nem
volt, így az első, közel másfél hónapban az igazi szakmámmal még
keveset tudtam foglalkozni Keszthelyen – mondta Németh Zsolt, aki
nem fordított hátat szülővárosá
nak sem. Párjával, Radics Darinkával, Jámbori Tamással és az
ügyvezetővel, Dröszler Ferenccel
együtt továbbra is dolgozik a Körmendi VTV-nél minden korábbi
szerepében. A főszerkesztői teendők mellett operatőrként, szerkesztőként, műsorvezetőként és
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számos heti gyártású magazinműsorral is jelentkeznek a kollégák.
Ezek mellett kéthetente újságot is
megjelentetünk, Balatoni Krónika
néven, időközönként régiós számmal, amit minden érintett településen kedvelnek és mindig várnak.
Ezzel a lappal még nagyobb felületen érjük el a keszthelyieket és a
térség lakóit. Ez a marketingmunkánknak is fontos eleme, hiszen a
működési költségek több mint harmadát magunknak kell előteremtenünk. A várostól éves szinten
mintegy 30 milliót kapunk működésre, de ahogy korábban is említettem, ennél nagyobb a cég költség vetése. Az újság a televíziós
műsorokkal, a képújsággal, az internetes felületekkel együtt – hiszen a tévé weboldala mellett az
újságnak és a televíziónak is külön
profilja van a legnagyobb közösségi portálon – teljesen lefedi a média lehetőségeit Keszthelyen és a
térségben. Ráadásul a város nem
volt számomra idegen, hiszen
gyermekkoromban szüleimmel és
bátyámmal, no és más, ismerős
családokkal számos nyarat töltöttünk ott, örök emlékeket szerezve.
Már akkor kicsit magaménak éreztem azt a várost is. Mostanában
pedig több barátunk is él ott. Nem
lehet kérdés, Körmend számomra
mindig az első, és az is marad. Itt
születtem, itt nőttem fel, szinte
minden ideköt. A család, a kosárcsapat, a barátok, a Bástya Pres�szó, a Rába és még annyi minden,
de hiszem: Mindez nem zárja ki
azt, hogy Keszthelyért is kamatoztassam azt, amit az elmúlt negyedszázadban a média területén elsajátítottam, és talán az itthoniak is
picit büszkék lehetnek arra, hogy
egy másik városban ilyen megtiszn KG
telő feladatot kaptam.

A jó hangulatot már eleve megalapozta az Albatrosz zenekar, s az,
hogy érkezéskor minden hölgyet
egy szál fehér rózsával leptek meg.
Soós István, a klub elnöke külön is
köszöntötte a vendégeket, közte
Bebes István polgármestert és
Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezetőt. Kijutott a szívélyes
vendégfogadásból a szombathelyi
klub tagjainak, közte dr. Kneffel
Pál főorvosnak és Simon Zoltán
volt kormányzónak. Eljöttek a bálra
a zalai klub tagjai, a körmendi mentőállomás dolgozói. A bál mottója az
Együtt a közösségért volt. E szellemben fejlesztették és a jövőben is
fejlesztik az oroszlánosok a mentőállomás eszközeit. Az állomás vezetője, a szintén bálozó Bognár Zoltán köszönetet mondott az eddigi

támogatásért. A körmendi klub vezetője elmondta, hogy az elmúlt 26
évben számos intézménynek, közte
a kórháznak is sokat segítettek.
Több éven át támogatták orvosi műszerek vásárlását, majd a mentőállomás jutott segítségükkel egy korszerű infúziós pumpához, valamint
fulladást elhárító szivattyúhoz.
Soós István bejelentette: az idei bál
bevételéből tovább fejlődhet a mentőállomás eszközparkja, mégpedig
egy félautomata defibrillátorral,
amely opcionális EKG berendezéssel ellátott. De nemcsak helyben segítenek, hanem például zalai fogyatékosokon vagy a szívbeteg fiatal hölgyön, László Szilvián. Az
előbbinél Babati Zoltán és
Landherr Attila, az utóbbi esetben
pedig Dobos János, Hadnagy



Géza, és dr. Hadnagy Ádám segített sokat. Támogatják a fiatalokat
is, jelenleg négy diák tanulhat főiskolán az oroszlánosok révén.
A bálon a kitűnő zenére önfeledten ropta a társaság, nagy tapsot
kaptak a Savaria Tánccsoport tagjai. Kedves színfoltja vot a jótékonysági bálnak a körmendi fiatalok fel-

Fotó: Hadarits Ferenc

lépése, illetve az operett és musical
slágerkompozíciók, amiket Debrei
Zsuzsanna és Hertelendy Attila
színművészek adtak elő. A táncolókat a parketten érte a hajnal, hogy
aztán kakasszóra minden elcsendesedjen. És egy maradandó, szép élménnyel több legyen az élettarsolyn KOR
ban.

Pókemberek lepték el az Olcsai iskolát
Na persze nem szuperhősök inváziójáról van szó, hanem az Olcsai Kiss
Zoltán Általános Iskola eszközparkja
egy egyedülálló mászófallal gazdagodott, amit kicsik és nagyok egyaránt előszeretettel használnak már.
A 2,5×6 méteres felület beszerzése
és felszerelése egy teljes körű iskola
egészségfejlesztési program keretében valósult meg. Egyre több lehetőség van ezáltal az intézményben a
pedagógusok kezében, hogy változatos formában tudják megoldani a
mindennapos testnevelést. Ez az úgynevezett boulder vagy traverz fal,
amelynek jellegzetessége, hogy kis
magasságban lehet mászó gyakorlatokat végezni rajta. Tehát oldalirányban mászható falról van szó. A gyerekek 30–40 cm-re másznak a padlótól a kiépített útvonalon. Kötelekre,
hevederekre vagy egyéb más eszközre nincs szükség. A biztonságot a
falról lehajtható szivacsszőnyegek
garantálják. Az iskolai mászófal a tökéletes, alternatív testnevelést képviseli. Kevés olyan beltéri tevékenység
létezik, amely ilyen mértékű kihívást

és izgalmat nyújt a gyerekek számára. A fal felhasználásához van egy
javasolt tanterv, amit az intézmény
testnevelői elsajátítottak, majd tartottak egy rövid kis tájékoztatót az iskola valamennyi nevelőjének a fal használatáról és az azon végezhető feladatokról. Így amellett, hogy változatosabbá tudják tenni az intézményben a testnevelésórákat, a délutáni
foglalkozások is színesíthetők.

Ez a mozgásforma nekünk, pedagógusoknak is sok lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolai testnevelés előírt tartalmi elemeit kreatív és
a gyermekek számára izgalmas
módon közvetítsük. Különösen
most, a mindennapos testnevelés
bevezetésével – hangsúlyozta Fazekasné Mittli Piroska, az iskola
igazgatója. – A falat terveink szerint nemcsak testnevelésórákon



Fotó: JÁMBORI TAMÁS

fogjuk használni, hanem délutáni
napközis foglalkozások alatt is biztosítjuk a lehetőségét a mászásra –
tette hozzá. Bár még csak pár napja
használják a diákok, a fal rendkívül
népszerű lett a kicsik és nagyok körében egyaránt. Ezzel pedig, nem is
sejtik, milyen jót tesznek maguknak. Az eszköz ugyanis kiváló mozgásfejlesztésre. Aktívan, de észrevétlenül fejleszt mind motoros, mind
mentális területeket. Ezt a különleges tulajdonságát megragadva, német orvosok és hegymászók már
terápiás rendszert is kidolgoztak
hozzá és eredményesen használják
is, amely a gyermekkor leghatékonyabb specifikus módszerével, játékos formában fejleszt. A falat
egyébként az óvodások és más iskolai csoportok is kipróbálhatják. Az
intézményben ugyanis várják azok
jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák a falat és lehetőséget biztosítanak számukra a biztonságos
mászásra. Szóval, bár a farsangi
időszaknak vége, mindenki készítse
n MP
a pókember jelmezét!
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A banda a siker ellenére megőrizte a szerénységét

A somogyisok jó hangulatot teremtettek a zajos mulatságon

Hetek óta nem lehet letaszítani az országos rádiós lejátszási
listák éléről az együttest. Az Azon az éjszakán című számuk,
úgy tűnik, meghozta az igazán nagy áttörést számukra.
A banda a siker ellenére megőrizte szerénységét, legalábbis
amikor megkerestem Varga Bencét, az együttes frontemberét,
ezt tapasztaltam.

A karácsonyi időszak után vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart a farsang időszaka. A zajos mulatozást egy ősi
hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek,
hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok és
hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek.

Tovább dübörög a négyhengeres Zaporozsec

– A körmendi térségben nem
vagytok ismeretlenek, hiszen Szentgotthárdról indultatok, az elmúlt
időszakban azonban országos sikereket is elkönyvelhettetek. Mit gondolsz, minek köszönhető ez?

– 10 éve zenélünk és talán végre
most beérett a munkánk gyümölcse
– fog hozzá mondandójához Bence.
Nag yon sokat próbálunk tenni
azért, hogy sikeresek legyünk, rengeteget dolgozunk.

– Így van, úgy gondoltuk a rádiószereplések után, hogy ehhez a dalhoz egy komolyabb klipet készítünk.
Megkerestük a hazai klipkészítő
szakmában nem ismeretlen Indiánt,
aki több neves előadónak is rendezett videoklipeket. Teljesen rábíztuk
magunkat. A forgatás Budapesten a
régi Akvárium épületében (Gödör)
nagyon jó hangulatban telt. Az eredményt pedig bárki megnézheti a legnagyobb videomegosztó portálon.

– Legutóbbi dalotok, az Azon az
éjszakán tarol. Milyen története van
ennek a számnak?

– Bekerültetek a májusi NagySzín-Pad döntőjére. Milyen út vezetett idáig?

– Eredetileg ez egy Tom Odell-dal
magyar nyelvű átdolgozása. Az, hogy
én ezt a számot lefordítottam, egy ismerősömnek köszönhető, aki megkért, hogy ültessem át magyar nyelvre. Megtetszett a szövegből néhány
sor és eldöntöttük, hogy készítünk
belőle egy feldolgozást. Ezt követően
megvártuk, hogy az eredeti előadó
rábólintson a szerzeményünkre. Napokon belül megkaptuk a választ,
zöld utat kaptunk és ez lett belőle.

– Azóta pedig elkészült a videoklip
is a számhoz.

– Egy szakmai grémium dönt arról a 12 zenekarról, akik bekerülhetnek ebbe a tehetségmutatóba. Ennek
elsősorban szakmai követelményei
vannak: többek között, hogy az
együttesnek legyenek ismert dalai
és legyen egy viszonylagos ismertsége az országban, de még ne számítson headliner zenekarnak. Ez a rendezvény ebben próbál segíteni, hogy
ezt elérjük, hiszen a végső nyertes
bekerülhet a VOLT vagy a Sziget
nagyszínpadára. Nagyon örülünk
annak, hogy bekerültünk és nagyon
nagy lehetőséget látunk benne, gőz-



erővel készülünk a május 4-ei fellépésünkre.

– Miben vagytok ti mások, mint a
többi 11 zenekar?

– Remélem, hogy megvan a saját
stílusunk és talán van valami a zenénkben, amire azt lehet mondani,
hogy „zaporozseces”. Ezen felül az is
egy nagy különbség a többiekhez képest, hogy míg ők főváros és Budapest környéki bandák, mi a vidéket
képviseljük.

– Hogy készültök erre a megmérettetésre?

– Gyűjtjük a facebook és instagram
követőinket, hiszen főleg ezeken a
platformokon fog eldőlni a szavazás.
Másrészt pedig próbáljuk összerakni a fellépést: mely dalokat adjuk elő,
milyen sorrendben legyenek a számok, fénytechnika stb. És gondolko-

Fotó: JÁMBORI TAMÁS

dunk abban, hogy nagyobb színpadokon, például kultúrházakban is
gyakoroljunk.

– Merre lesztek láthatók a jövőben? Jöttök valamikor a vasi térségbe?

– Az országos hazai nagy fesztiválokon valószínű ott leszünk nyáron.
Az AlteRába most kimarad, de a Picture On Festiválon megjelenünk,
Szombathelyen pedig lemezbemutató koncertünkkel március 26-án a
Pistons Pubban fogunk fellépni.
Az együttes várhatóan májusban
jön ki újabb klippel, új számot pedig
a tervek szerint csak nyáron vesznek fel, de addig sem panaszkodhatunk, hiszen itt van nekünk az Azon
az éjszakán, ami, reméljük, még jó
darabig uralja a rádiós lejátszási
listákat.
n Markó Petra

75 zenekar várja, hogy bejusson az AlteRába színpadára
Napok kérdése és kiderül, hogy ki
lesz az a 12 fiatal együttes, aki fellépési lehetőséget kap a július 12-e és
16-a között megrendezésre kerülő,
immár 7. AlteRába Fesztiválon Körmenden. A rendezvény szervezői
ugyanis felhívást tettek közzé kisebb csapatok számára. Több héten
keresztül várták a jelentkezőket, a
nagy érdeklődés miatt azonban idő
előtt le kellett zárni a nevezést. Az
előzetes kiírás szerint február 22-e
lett volna a határidő, a túljelentkezés azonban módosította ezt a dátumot, február elsejére.
A felhívás az ország minden pontján népszerű volt, Budapestről például 26-an jelentkeztek rá. De nemcsak a fővárosi fiatal formációk kö-

rében volt nagy az érdeklődés,
ugyanis Salgótarjánból, Debrecenből és a vasi térségből, többek között Szombathelyről és Szentgotthárdról is több banda jelezte, hogy
szeretne fellépni a fesztivál kisszínpadán. Örülök annak, hogy ilyen
sok tehetséges és lelkes zenekar
szeretne szerepelni nálunk – mondta el Hegedűs László főszervező. Ez
egy újdonság, amire korábban sajnos nem volt lehetőség, de bízom
benne, hogy nem lesz akkora anyagi vonzata, hogy ne tudnánk megvalósítani a jövőben – tette hozzá
Hege. A 75 indulóra február 5-étől
már lehet szavazni a rendezvény hivatalos weboldalán. A voksokat egészen február 29-éig várják. A tét

nem kicsi, ugyanis a bejutott 75-ből
az a 12 zenekar léphet majd fel a Rába-parti rendezvényen, aki a legtöbb szavazatot kapja. Őket egyébként bárki megnézheti majd, hiszen
szerdán, csütörtökön és pénteken
délután fél 1 és fél 5 között fognak
fellépni, amikor még ingyen látogatható a rendezvény.
A szavazás szabályai szerint egy
IP-címről csak egy voksot lehet leadni. Naponta egyet, így február 29éig még akár mindennap változhatnak a befutók. Jelenleg 3000 fölötti
szavazattal a M.Is.K.A, a Reaktor, a
Big Box, a Mr. Szobi Trió és a ME
iLL elnevezésű formációk állnak a
legjobban. Azt pedig, hogy ki lesz az
a 12, aki végül felléphet majd az

idén teljesen megújuló fesztiválon,
márciusban már tudni fogják a nevezett csapatok is. A fesztivál nagyszínpadi programja egyébként már
teljes egészében összeállt. Idén számos újdonsággal találkozhatnak
majd a fesztiválozók az ország legnagyobb kerti partiján. A rendezvény ugyanis a tervek szerint egy
teljesen megújult arculattal jelentkezik: a Rába-parti helyszín felépítése és arculata jelentősen megváltozik, bár a családias hangulat
megmarad. Az biztos, hogy akik a
korábbi formájában szerették az
AlteRábát, már csak tavaly nyáron
láthatták olyannak, ahogy az hat
esztendeje elindult. Mi pedig kívánn MP
csian várjuk a folytatást.
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A Besenyő család vitte a prímet – nevetett a közönség

Vigalommal, jelmezes karneváli
felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg
és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. Összességében a
farsang a téltemetés-tavaszvárás
jegyében telik, amelyet évszázadok
óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek.
A körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában több évtizedes hagyománya van a farsangnak. Az egyéni

beöltözés mellett az osztályok minden évben közös zenés-táncos produkciókkal készülnek több héten
keresztül a jeles napra. A jelmezeknek és az előadásoknak pedig csak
a gyerekek (és a szülők) kreativitása szab határt. Idén február 12-én,
pénteken rendezték meg az intézményben a farsangot, amikor a keresztes lovagtól kezdve, a hagyományos és modern mesehősökön át a
háztartási gépekig mindenféle jelmezt lehetett látni.
Az osztályok előadásai is széles
palettán mozogtak. Az 5.a osztály

például a NOX együttes Tűztánc
című dalára készített műsort. Ők elsősorban a látványra és az összhangra helyezték a hangsúlyt,
mindezt egy kis humorral megspékelve. Fikciójuk szerint a takarítónő eldobott cigarettája tüzet okozott. Ezt a látványt a gyerekek a tűz
színeit visszaadó szalagokkal és
pólóval idézték meg. A fiúk fekete
ruhájának és a lányok élénk színű
pólójának kontrasztja a változatos
koreográfiai elemek során jól érzékelhetően visszaadták a tűz dinamikáját. A történet végén a takarítónő felfedezte a tüzet, gyorsan riasztotta a tűzoltót, aki sikeresen
elfojtotta a lángokat és megmentette az új sportcsarnokot a leégéstől.
A 7. b-sek a 90-es években tini
sztárnak számító Szinetár Dóra
Takarítás buli után című dalát dolgozták fel. Az előadásban az osztály
minden tagja fellépett, egytől egyig.
Egy házibuli hangulatát jelenítették
meg, ami a szülők távollétében zaj-

lott. A lányok táncoltak és próbálták ebbe a fiúkat is bevonni. A hangulat épp a tetőfokára hágott, amikor váratlanul megérkeztek a szülők a nyaralásból. A megszeppent
gyerekek elkezdtek takarítani és
rendet rakni. A történet csattanóját
végül az adta, hogy kaptak egy kis
segítséget a szülőktől, akik eljátszották, hogy amíg a gyerekek takarítanak, addig ők buliztak helyettük.
A fentieken túl láthattunk brazil
karnevált, megjelent a csókkirály,
felléptek a kócos kis ördögök, a Padö-dö és a Besenyő család sem maradt otthon. A kelekóla családot bemutató produkciót Markó Márta
osztálya, a 8.b-sek adták elő. Előadásuk pedig olyannyira jól sikerült, hogy a zsűri nekik ítélte az első
helyet. Összességében azonban díjazástól függetlenül mindenki azt
érezte, hogy jó a Somogyiban diákn MP
nak lenni.
FOTÓk: JÁMBORI TAmÁS

8 | 2016. február 26. |

panoráma

Körmendi Híradó

panoráma | 2016. február 26 |

Körmendi Híradó

Hagyománnyá lett az 1989-ben indult kultúra napi ünneplés, minőségi tartalmakat közvetítenek

Százak verseltek, művészetet méltattak és vetélkedtek a Himnusz bűvkörében
Huszonhét év, ekkorra már felnőtté válik az ember. Ennyi idő
szintén felnőtté tette a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
1989-es, akkor még mondhatni kísérleti megemlékezését, a
kultúra napját dicsérendő. A Himnusz írója, az iskola névadója,
az ő szellemisége azóta uralkodik e jeles napon. És később
is, ha a művészetek lényege és hatása, a szépre való törekvés
kerül előtérbe.
– Adott volt, hogy megünnepeljük
ezt a napot, hiszen Kölcsey iskolánk
névadója, másrészt a Himnusz a
magyarság össznemzeti fohásza:
erre pedig emlékezni, emlékeztetni
kell. Szerencsére így is lett – elevenítette fel az indulást a gimnázium
akkori igazgatója, Soós István. Aki
a későbbiekben is jelentős szerepet
vállalt tantestületével karöltve a
kultúra napi emlékezések szüntelen gazdagításában. Az első ünnepi
beszédet dr. Szabó László, a Pedagógiai Intézet szombathelyi igazgatója mondta. Nem volt számára ismeretlen a terep, hiszen fiatal és
roppant népszerű tanárként a Kölcsei Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában tanított. Ezért is pengetett személyes húrokat a premieren, sok sikert és hosszú jövőt kívánva a folytatáshoz. Aztán jöttek a
dolgos évek, bővültek a programok.
Idővel kialakult az emlékezés rituáléja is. A jeles nap délelőttjén a vetélkedők, az előre meghirdetett versenyek g yőzteseire derült fény.
Akadtak érdekes momentumok is.
Például, amikor feladatként a költő-

ről kellett (elképzelt) portrét készíteni. Az hamar kiderült, hogy az
irodalomhoz és a művészetekhez
köthető vetélkedők népszerűek, így
a megye legtöbb intézményébe eljutott a körmendi ünnep híre. Szombathely, Szentgotthárd, Celldömölk,
Kőszeg és még számos település
középiskolája képviseltette magát
diákjai révén a vetélkedőkön. Időközben az önkormányzat, illetve a
Körmendi Kulturális Központ és
Könyvtár jelentős támogató lett, a
protokolláris események a Színházterembe kerültek át. Itt neves művészek és csoportok léptek fel. Sokáig
emlékezetesek maradnak a Béri
Balogh Ádám Táncegyüttes produkciói ugyanúgy, mint Jordán Tamás színházi direktor közös verseltetései. Egy alkalommal háromszáz
diák és érdeklődő szavalt vele
együtt a teremben. De emlékezetes
marad Arany János A walesi bárdok című versének Kelemen Zoltán
színművész általi, szöveges-zenés,
drámai erejű feldolgozása is.
Ugyanekkor került sor az ünnepi
beszédekre is. E tekintetben nem

egy alkalommal vállalt szerepet
Kovács Ferenc megyei közgyűlési
elnök és helyettese, Majthényi
László. Szintén többször szólt az
ünneplőkhöz Bebes István polgármester is. Egyik emlékezetes szónoklatában, amikor is megszólította a diákokat, azt hangsúlyozta: a
kultúra addig él, amíg van, aki a
lángját őrzi. – Amíg vannak és lesz-

nek olyan fiatalok, akik nem a pillanatnyi divatoknak hódolnak, hanem valós szellemi teljesítményekkel állnak elő. Ki kell emelni azon
körmendi polgárok érdemeit, akik
sokat tettek mind a helytörténet,
mind a kulturális értékek megőrzése érdekében – hangsúlyozta. A protokoll után a diáksereg a vendégekkel átvonult a gimnázium tágas

kertjébe, az ott lévő Kölcsey-szoborhoz koszorúzni. Majd a galérián nívós kiállításokat nyitottak. Az évek
során megnyilvánult itt, a többi között, Szarvas József színművész,
Sodics László, Szendi Ferenc,
Horváth János festőművész, Benkő Sándor, Trifusz Péter fotóművész, Tóth László fotós dokumentátor. Látható volt a KorFilm produkció legsikeresebb filmje, a Remeteidő, amely nagy vitákat váltott ki.
Több program akár a nagyvárosokban is megállta volna a helyét.
Ugrunk az időben, eljutva napjainkig. A patinás intézmény igazgatója, Laczó Tamás legutóbb kiemelte: idén ünnepli fennállásának 70.
évfordulóját a gimnázium, A direktor az Őrség kapujában szellemi őrként álló iskolának nevezte a Kölcseyt és aligha tévedett. Bizonyítja
ezt az intézmény népszerűsége – jó
körmendi diáknak lenni –, a főiskolai és egyetemi felvételik eredménye. A Kölcsey az önkormányzat
hathatós támogatása révén ma is
magas színvonalú oktatói munkát
végez. Tanári kara felkészült, a diákok állandó résztvevői a rangos,
országos tanulmányi versenyeknek. A jeles nap fonalához tartoztak azon előadások is, amelyek átfogó képet adtak kultúránk állapotá-

ról, gondjairól. Dr. Vörös Ottó nyelvész professzor, maga is egykori
kölcseys tanár, egyik tanulmány
értékű megszólalása sokáig beszédtéma volt hallgatósága körében. A nyelvészet oldaláról közelítve jutott el a magyarság mai sorskérdéseihez, a tömeges kivándorlás
kapcsán. Figyelmeztetése időtálló:
az a félmilliós tömeg, amely ma külföldön él és dolgozik, elveszhet a
hon számára, ha anyanyelve málliktöredezik, majd elhal. Egy más alkalommal az került terítékre, hogy
a ma ifjúsága mennyire őrzi a hagyományokat. A digitális világ, a
sok okos eszköz használati tárgy
csupán vagy tudást helyettesítő tényező. Az okostelefon-kultúra ellen
hadakozni persze reménytelen és
nem is ez a cél. Sokkal inkább, hogy
az újkori vívmány a tudást kisegítőkiegészítő eszközzé váljon.
Legvégül több előadó is feltette a
kérdést: mit üzenne ma Kölcsey nekünk? Mit szólna – ez is elhangzott
– a körmendi emlékezésekhez?
A lehetséges válaszok a lényeghez
közelítettek: a Haza nem élhet meg
szellemi javak nélkül, s ebben az elmúlt 26 év körmendi emlékezései
ugyancsak nyomnak a latban.
n KOZMA GÁBOR
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Rács Andrea oboaművész kalandos utazása a Távol-Keleten

Norvégiában ünnepelték az egyesület 15 éves fennállását

Szaloncukor a kottatartón – koncertkörúton Kínában

Rozsdamarók az északi fény nyomában

Rács Andrea oboaművész, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó Zeneiskola tagintézmény-vezetője december végén, január elején egy szimfonikus zenekar tagjaként Kínában koncertezett. Élményeiről
az alábbiakban számol be olvasóinknak.

A Körmendi Vasparipa Egylet érdekes programot szervezett
február 20-án délután a színházterem aulájába, ahol két motoros tartott élménybeszámolót az Északi fény Danuvia Emléktúráról, amelynek során eljutottak Nordkappba, Norvégia
legészakibb településére.

– Hogyan talált meg ez a lehetőség, hogy Kínában koncertezhess?

– Budapestről kerestek meg, bár
már körülbelül húsz éve Győrből
szervezik ezt a hagyományos karácsonyi, újévi kínai koncertturnét.
Sok tehetséges zenész jött a Győri
Filharmonikusoktól és a Concerto
Budapesttől, és természetesen zenetanárok is voltak ebben a csak ilyenkor működő alkalmi társulatban.
Óriási szerencsém volt, hogy kijuthattam velük, hiszen korábban álmomban sem gondoltam volna, hogy
valaha Kínában fogok szerepelni.
Nagyon köszönöm az iskola vezetésének és a tankerületnek, hogy elengedtek, és a szülőknek is külön köszönöm, hogy megértették és támogatták, hogy a gyerekeik óráit előre
megtarthassam, hiszen a koncertkörút december 22-től január 12-ig
tartott.

– Mi volt a kínai repertoárotokban?

– A szilveszter miatt főleg Strauss
keringőit játszottuk, de előadtuk például Massenettől a Thais-meditációt
is. A koncertezést Putianban kezdtük, és az utolsó négy napon Sanghajban szerepeltünk, összesen ti-

zenegyszer léptünk fel. Kanton híres, hajó alakú operaházában is bemutathattuk műsorunkat, ami két
egyórás részből állt. Bármilyen meglepően hangzik, a kínai közönség
nagyon tájékozott az európai zenét
illetően, és értő füllel hallgatja azt.
Mindenütt jól fogadtak bennünket, a
siker sehol sem maradt el, Sanghajban volt a legjobb a közönségünk. A
szilveszter miatt a viccelődés is megjelent a koncerttermekben, hiszen
volt velünk egy énekesnő, aki a Kék
Duna keringő alatt az egyik hegedűssel keringőzni kezdett, majd felkértek embereket a közönség soraiból, és a kínaiak tökéletesen keringőztek, és egyre többen bekapcsolódtak eg ymással a táncba.
A Radetzky-induló végén a karmester rendszeresen átadta a vezénylés
lehetőségét gyerekeknek vagy épp
felnőtteknek, akik ezt a feladatot is
többségében kitűnően oldották meg.

– Milyen volt a karácsony?

– A nagy távolságok miatt rengeteget kellett repülőn utaznunk – néha
TGV-szerű vonatokon –, és december
24-én a kínai légitársaság hoszteszei Mikulás-ruhába öltöztek, és úgy

A semmirevaló és a valamirevaló ember
Hajdanán rengeteget stoppoltam. No, nem zoknit, hanem így közlekedtem. Az
ember kiállt az út szélére, aztán várta, hogy valaki ismerős vagy ismeretlen megálljon neki, és vagy a célhoz, vagy annak közelébe eljuttassa.
Történt egyszer, hogy egy idős bácsi vett fel. Jól elbeszélgettünk, miközben pöfögtünk a Trabanttal. Kaptunk sorompót is, ott aztán láttunk munkásokat, akik
tettek-vettek. Akadt köztük olyan is, aki a lapátra támaszkodott és közben sört
ivott, meggyőzve minket arról, hogy vannak, akik úgy állnak a dologhoz, hogy
más is hozzáférjen. No, ekkor mondta az öreg, hogy „tudja, fiatalember, van a
semmirevaló ember meg a valamirevaló. A semmirevaló képtelen létrehozni,
csak pusztít, míg a valamirevaló építő ember”. Ezt aztán jól ki is tárgyaltuk. Meg
is maradt bennem egy életre. Amikor például vandál cselekedetekről hallok, akkor is eszembe jut a semmirevaló ember. Mert az képtelen alkotni, s képtelen
felfogni tettének súlyát. Az esztelen rongálás elkövetőjének nem lehet mentségére az alkohol vagy a drog sem. Józan fejjel meg végképp nem tördelünk padokat, nem húzkodunk ki virágokat, nem gyújtunk fel kukákat, nem törünk ös�sze lámpákat, s nem öntünk le savval vagy festékkel se embert, se állatot, se autót, se szobrokat.
A körmendi Várkert Vertumnus és Pomona szoborcsoport festékes vandálja semmirevaló ember. A szobor alkotója pedig valamirevaló ember. Nagy
n Kéki
különbség.



fogadták az utasokat a reptereken,
táncoltak és ajándékot osztogattak.
A szállodákban mindenütt nagy karácsonyfákat állítottak, és ezeket
még az ünnepek után sem szedték le.
A 24-ei koncertünkön pedig úgy fejezték ki a figyelmességüket, hogy
minden kottatartóra két szaloncukrot helyeztek.

– Mi volt a legérdekesebb számodra?

– Mindenképp a közlekedés, kétszer ötsávos utakon, elképesztő járművekkel mennek, láttam olyat,
hogy egy motorkerékpáron összesen négy ember volt, és van olyan
motorkerékpár is, ami olyan, mintha egy télikabátot venne fel az ember, és a „kabát” háta elöl van, hogy
a hidegtől védje a motorost. Sanghajban egy magyar vonatkozású
épületbe botlottunk, a Park Hotelbe,
amit Hudec László tervezett az
1930-as évek amerikai építkezési
stílusában. A biztonságiak beengedtek, amikor megtudták, hogy
magyarok vagyunk, mert az első
emeleten állandó kiállítás van
Hudec emlékére. Elég nehéz velük
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beszélni, mert a kiejtésük miatt
szinte érthetetlen az angoljuk. Ami
megdöbbentett, hogy a magyarországi ruhaboltjaikkal ellentétben
náluk mindenből az eredeti, legkiválóbb minőségű dolgokat lehet
megvásárolni. Arra meg már az elutazás előtt figyelmeztettek, hogy a
gasztronómiájuk teljesen más, mint
amivel a magyar éttermeikben lehet
találkozni. Szeretik összekombinálni a levesektől kezdve minden másban a koriandert és a gyömbért.
A rendelést az étlap képeivel vagy
Google fordítóval oldottuk meg.
Gyönyörű a sanghaji óváros, és az
ellentétek Kínájában egymás mellett vannak a régi, pagodaszerű házak és a felhőkarcolók, a nyomornegyedek mellett a gazdag városrészek. Láttuk, ahogy egy ilyen szegénynegyed házait épp lebontották,
és az embereket rendes, modern lakásokba költöztetik aztán. A zenetanulás csodálatos dolog, mert az
ember előtt kinyílhat a világ. Én is
ennek köszönhetően járhattam már
többször Német-, Olasz- és Finnországban és most Kínában.
n CSIHAR TAMÁS

Tapolca mellett, Diszelen működik
15 éve a Rozsdamarók Veteránjármű
Egyesület. Három tagja, Krejczinger
István, Schenek Balázs és Mohos
Csaba elnök tavaly azzal ünnepelte az
egyesület 15 éves fennállását, hogy elmentek Norvégiába. Útjukról február
20-án délután beszéltek a színházterem aulájában. A rendezvény sokakat
vonzott, még Sopronból is jöttek érdeklődők. Sajnos csak az élménybeszámoló végéig lehetett megtekinteni dr.
Domány Sándor orvos saját készítésű, motoros témájú festményeit. Szabó
Anita Eszter, a Vasparipa Egylet vezetője még az előadás előtt elmondta lapunknak nyilatkozva, hogy számított
arra, hogy szép számú közönség gyűlik össze a beszámolóra, és arról is
beszélt, hogy nagyon jó a kapcsolat a
két egyesület között. A három motoros közül egyéb elfoglaltsága miatt
Mohos Csaba nem tudott eljönni Körmendre, így két társa felváltva számolt
be élményeiről. 2013-ban Mohos Csaba
találta ki, hogy 2014 nyarán menjenek
ki Albániába Jawa motorokkal. A 9
napos albán út végén, a görög határnál
gondoltak arra, hogy jövőre valahová
északra kellene menniük, ráadásul
Danuviával, ami egyébként akkor még
egyiküknek sem volt. Szerda este értek haza, és Schenek Balázs vasárnap
délután már vett is egyet, amivel húsz
éve nem ment a gazdája, hazatérve
mégis el tudták indítani, minden működött rajta. Két társa is hamarosan
beszerezte a maga Danuviáját, és elkezdődött a felújítás és a technikai
korszerűsítés. Kivetítettek egy képet,
amin Balázs lakásának zuhánytál
cájában egy letisztított alkatrész alatt
púposan áll a kosz, de ez a roppant
hatékony módszer ma már nem működhet, mert van barátnője. Mivel a
Danuviákat csak fekete, piros és szürke színben gyártották, ők is ilyenre
festtették járműveiket. Az Autó-Motor
Magazin 1968-as száma beszámol Bús
István mezőgazdasági szakember
danuviás norvégiai útjáról, de ő technikai okok miatt csak busszal jutott el
Nordkappba a feleségével, mert a motorkerékpárjuk Norvégia közepén a
maga részéről befejezettnek tekintette
a túrát. Az emléktúra tulajdonképpen
az ő tiszteletére indult, azzal a kiegé-

szítéssel, hogy ők útjuk során felkeresték a testvértelepüléseket, és Erdélyből érkeztek haza, mert Norvégiából
hazafelé jövet Ukrajnán áthaladva
oda is elmentek.
A június végi indulás napjára meghívták a sajtót, viszont egy nagyon
fontos alkatrész nem érkezett meg, ezt
aztán utánuk kellett vinni Norvégiába, de erről majd később. Úgy döntöttek, hogy látványosan elindulnak,
majd éjszakára elbújnak egy pajtában
Zalahalápon, és megvárják az alkatrészt, de már Devecseren meg kellett
állniuk egy hosszadalmas szerelésre.
Az első nap aztán eljutottak Balatonederics „testvérvárosába”, a szlovákiai Csallóközcsütörtökre, ahol elérte
őket az úgynevezett első nap szindróma pálinkázással, így a másnap
szindróma miatt a következő nap csak
11 órakor tudtak útra kelni. Elhatározták, hogy a lemaradást éjjeli motorozással hozzák be, ami aztán szerves
része lett az életüknek, és egy-egy
ilyen átmotorozott éjszaka után nappal még addig ültek a nyeregben, amíg
kettőt nem láttak egymásból. Ekkor
megálltak, és az út mellett vagy parkolókban hálózsákban aludtak. Sokszor
azért nem vertek sátrat, mert az két
órát elvett volna tőlük. Mikor Németországban már csak 50 kilométerre voltak a tengertől, már nagyon fáztak,
minden ruhájukat magukra vették.
A kompra szállás előtt a határátlépés
miatti papírozást rendezték, szólt nekik egy vámos, hogy az egyik motort a
szél feldöntötte. Ettől aztán a kuplungkar harcsabajusz alakú lett, és azóta
is mindenkinek javasolják, hogy hajlítsák a motorjukon ilyenné, mert rá lehet akasztani a kabátot és a bukósisakot. Norvégiában találkoztak egy régi
ismerősükkel, Sipos Györggyel
(George), aki hippi, és sajnos a hippik
ugyebár a hagyományaik miatt nem
dolgozhatnak, így néha kénytelen az
utcán zenélni, de nála legalább feltölthették lemerült kütyüiket. George figyelmeztette őket, hogy Norvégiában
sok a tó és kétcentisek a szúnyogok, de
ez utóbbit nem hitték el neki, pedig
jobb lett volna, ha hallgatnak rá. Kilyukadt Balázs motorjának benzintankja a hegesztésnél, épp tankolás
után, ezért meg kellett inniuk az ös�-



szes sörüket, hogy a benzint legyen
mibe leereszteni. Ekkor motorosok
értek melléjük, és a műhelyükben
előbb forrasztották, majd megragasztották a tankot, ám az azóta is folyat,
de egyszer lehet, hogy megcsinálja.
Amúgy egyetlen napjuk sem volt, amikor ne kellett volna valamit megjavítaniuk, de láttak olyan svéd veterán motorost, aki tejesdobozokkal ékelte ki
az ülést, hogy le ne essen vele együtt
menet közben.
Svédországban eleve sok a veterán
jármű, nagy részüket fel sem újítják,
mert szerintük úgy menőbbek, de
ezért nem szólnak a hatóságok. Közben megérkezett Magyarországra az
út kezdetétől hiányzó alkatrész, amit
Csaba barátnője, Kinga vitt ki utánuk
repülőgépen. Csaba hálából megkérte
a kezét, a múlt héten volt az esküvőjük
(nem is volt itt Csaba, amint azt feljebb
írtuk – a szerk.) Éjjel is motoroztak,
mert világos volt, aztán megjelentek a
kétcentis szúnyogok és sokat esett az
eső. Volt olyan, hogy egy halászkunyhóban aludtak a hálókon, és ha nem
esett az eső, akkor is esőkabátban motoroztak, annyira fáztak. Az étkezésük választékos volt: kolbász, kenőmáj
és olajos hal váltotta egymást, így
most ezeket egyelőre nem kívánják.
Mivel nem volt lehetőségük a mobiljaik, GPS-eik töltésére, netközelbe csak
a benzinkutakon jutottak, ahol megnézték, hogy mi a legközelebbi település. Vettek egy lapozgatós térképet, de
ez arra volt jó, hogy rádöbbenjenek
Nordkapp elérése előtt, hogy 50 kilométert mentek feleslegesen, azaz ös�szesen 100-at, de ennek is meglett a
haszna, mert pontosan akkor értek
oda, amikor felszállt egy fél órára a
köd, ami ritkaság. Előtte még át kellett
menniük egy 6820 méter hosszú alagúton, ami 212 méter mélyre vezetett,
majd aztán vissza. Csodálkoztak is,
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hogy miféle mérnökök vannak errefelé, hogy ilyen meredek egy alagút, de
akkor még nem tudták, hogy a tenger
alatt vezet keresztül. Mivel az egyik
motoron tönkrement az egyes fokozat,
elég izgalmas volt a feljövetel a mélységből. Amikor feljöttek, ki volt írva,
hogy még 108 kilométert kell menniük,
amit ha most felajánlanának valakinek Körmenden, hogy itt a Danuvia,
tedd meg vele ezt a távot, biztos, hogy
senki sem vállalná.
Amikor megérkeztek Nordkappba,
felsejlettek Grönland partjai a távolban, Csaba megkérdezte, hogy oda
mikor mennek majd el, amire azt a
választ kapta, hogy majd akkor, ha
megépül a híd. Az úton nagyon sokat
nevettek, és ez rengeteg helyzetet
segített átvészelni. A nordkappi emlék műnél találkoztak török
jawásokkal, akik Németországban
élnek. Kaptak tőlük ajándékba török
zászlót, ami szerintük elég sokat lengett már itt. Nem véletlenül kérdezték meg őket, hogy emlékeztek-e
még, hogy mit csinált Magyarországon a nagyfater, de a törökök nem
értették, viszont így legalább tartják
velük a kapcsolatot, és a törökök bulizni hívják őket Németországba.
A három diszeli volt az első a világon, aki Danuviával jutott el
Nordkappba. Hazafelé ismét át kellett menni az alagúton, ezért minden
felszerelést a társak hoztak át, és
kettes fokozatban sikerült átkelni
rajta, és csak Finnország közepén
tudták megjavítani. Egy hónap alatt
9200 kilométert tettek meg 13 országon áthaladva, naponta átlagosan
480 kilométert motoroztak. Az utak
csak Ukrajnában voltak rosszak. Az
emléktúrát nem tudták volna megtenni az egyesület korelnökének,
Varga Lászlónak a hathatós támon CSIHAR TAMÁS
gatása nélkül.
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Szabó Jenő vezérőrnagy gyakran megfordul Körmenden

Egykoron a helyi labdarúgócsapatot erősítette
A szebb napokat is látott egykori
körmendi labdarúgócsapatban sokan megfordultak olyanok, akik később vagy a sportágon belül, vagy a
civil életben említésre érdemes karriert futottak be. A nyolcvanas évek
elején például egy Görög névre hallgató játékos is kergette a labdát a
Várkert árnyat adó fáinak szomszédságában. A körmendi együttes akkor
az NB II-ben vitézkedett, s a helyi kiváló tudású játékosok mellett egyegy, a városban katonáskodó határőr
is erősítette a gárdát.
Nos mielőtt sportszerető olvasóink
jeleznék, hogy ilyen néven soha nem
futballozott játékos a körmendi csapatban, a legilletékesebbet, azaz
Szabó Jenő r. vezérőrnagyot, rendőrségi főtanácsost, címzetes egyetemi
docenst, a Nemzeti Védelmi Szolgálat
igazgatóját kértem meg arra, hogy
lebbentse fel a fátylat erről a különleges névadásról.
– Én egy Beloiannisz nevű faluban
nőttem fel, ahol a lakosság döntő
többsége görög származású és anyanyelvű volt. Együtt játszottunk és fociztunk görög barátaimmal, s természetesen én is elsajátítottam az ő
nyelvüket. Később Dunaújvárosba
kerültem, ahol a helyi NB II-es csa-

Változó Volánmenetrend
Az elmúlt hetekben beérkező lakossági megkeresések alapján Körmend Város Önkormányzata kezdeményezte az ÉNYKK Zrt.-nél a
helyközi, menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok menetrendjének felülvizsgálatát. Több körmendi lakos azt kifogásolta, hogy a
helyközi járatok hétvégenként nem
érintik a Szabadság téren kialakított
megállót. Az önkormányzat jelezte
a lakosság irányába, hogy habár a
menetrend kialakításakor nincs
döntési lehetősége, azonban megteszi a szükséges intézkedéseket a
menetrend módosítása érdekében.
A tárgyalások eredményre vezettek, hiszen az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ kezdeményezte a menetrend módosítását az illetékes minisztériumnál,
amely előreláthatólag március 1-től
lép életbe. Ezt követően az utasok
hétvégenként is fel- és leszállhatnak
a Szabadság téri megállóban.

patban játszottam, egészen a bevonulásomig. A körmendi laktanyába
vezényeltek, ahol toboroztak egy csapatot, hogy játsszunk edzőmérkőzést
a helyi együttessel. Nyílván azzal a
nem titkolt szándékkal szervezték
meg ezt a meccset, hogy a jobbak a
körmendi csapatban futballozhatnak
majd. Kiválasztottak engem is, a Görögöt, mert ezt a becenevet kaptam a
bajtársaimtól, miután megtudták,
hogy a nyelvet is beszélem. Így lettem
tehát Görög és a régi játékostársaim,
a körmendi ismerőseim, az idősebb
szurkolók a mai napig így hívnak. Az
akkori körmendi csapatból együtt

katonáskodtam Kovács Józsival és
a vasvári kis Kokóval. Rengeteg közös élményünk van, ami döntően a
futballpálya és a laktanya között történt. Egyébként kiváló tudású srácokkal futballozhattam együtt. Egyikük volt Horváth Gyula, azaz Peti,
akivel mostanság is gyakran találkozom, hiszen rendőri feladataim időnként Körmendre, egyebek mellett a
Rendészeti Szakközépiskolába szólítanak. Peti a védelem oszlopa volt,
technikás, jól képzett, csupaszív játékos, igazi barát, aki egy kis csibészségért nem ment a szomszédba, ha a
szituáció azt megkívánta. Ha az időm
megengedi, néha találkozom körmendi ismerőseimmel, Bebes István
polgármesterrel, Babati Zolival, a
Putesszal, Zsebe Ferivel és még folytathatnám a sort – mondta az egykori
körmendi labdarúgó.
Szabó Jenő azt is elmesélte, hogy
eléggé bohém fiúk voltak akkoriban,
s a mérkőzések után első útjuk többnyire nem a laktanyába vezetett.
A Centrál, a Korona, a Zenés, a Fényes, a Halász gyakran jelentett kikerülhetetlen akadályt a számukra.
Ami érthető, hiszen a mérkőzéseken
sok folyadékot veszítettek, amit pótolni kellett, no meg a körmendi lá-

nyok kacérkodásának is nehéz volt
ellenállni. A laktanyában aztán
gyakran volt még utóélete és következménye az önkényes kirándulásoknak. Egy katonás, fegyelmet és
precizitást követelő tiszthelyettes
nehezen tolerálta ezeket a kiruccanásokat. Szóval voltak nézeteltérések köztük. Évtizedekkel később
már főtisztként érkezett Körmendre, a kapuban egykori felettese is
várta, s miután bemutatkoztak egymásnak, jó hangulatban elevenítették fel a régi történeteket.
– Egyik mérkőzésen megsérültem, ami azt jelentette, hogy nem
jöhettem ki a laktanyából. Kovács
Józsi kitalálta, hogy legyek én a
gyúró. Mondtam: rendelkezem is
ilyen végzettséggel, csak otthon van
a dokumentum, amit majd egy eltávozás után elhozok és bemutatom.
A papírok persze soha nem érkeztek meg, de még 600 forintot is kaptam minden mérkőzés után, (Ami
akkoriban nem volt lebecsülendő
összeg – a szerk.) amit ugyancsak
szervezetünk kiszáradásának a
megakadályozására költöttünk –
elevenített fel még egy sztorit a sok
közül Szabó Jenő, alias Görög.
n TÓNUS

Elhunyt dr. Kátai László dandártábornok
Dr. Kátai László ny. r. dandártábornok, a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskola
volt igazgatója életének 72.
évében elhunyt.
Dr. Kátai László ny. r. dandártábornok tiszti szolgálatát a Határőrség Soproni Kerületének Ágfalvai
őrsén, parancsnokhelyettesként
kezdte. Háromévi végrehajtói szolgálat után az Egyesített Tiszti Iskolára került századparancsnokhelyettes-tanár munkakörbe. Ezen
idő alatt a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémián szerzett magasabb
végzettséget. 1981-ben a Kossuth
Lajos Katonai Főiskola Határőr
Tanszékének vezetője lett. A tanszékvezetői munka mellett 1984ben a Szegedi Tudományegyetem
Állam és Jogtudományi karán doktorált.
A főiskolai szintű tisztképzésben
szerzett tapasztalatokat követően
1987-ben a Határőrség Országos

Parancsnokság Kiképzési Osztályának vezetője lett. 1990-ben a belügyminiszter megalapította a Határőr Kiképző és Továbbképző Intézetet, amelynek igazgatójává nevezte ki dr. Kátai László ny. r. dandártábornokot, aki egészen 2005. június 30-ai nyugállományba vonulásáig ezt a beosztást töltötte be.
Jelentős érdeme volt – a korábbi
tisztképzésben szerzett tapasztalatai alapján – a határőrségnél a hivatásos állomány képzését végző önálló tanintézet létrehozásában, annak előkészítésében és folyamatos
fejlesztésben. Vezetése alatt a tanintézet a dinamikusan változó szolgálati igényeknek megfelelően folyamatosan gazdagodott, fejlődött,
újította meg képzési és nevelési
módszereit. Szakmai munkáját magas színvonalon látta el, mindenkor
alkalmazkodva a fenntartó és a
képzéseket megrendelő igényeihez,
munkáját felelősségérzet és hivatásszeretet vezérelte. Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájára, az oktatás és annak fejlesztése
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Győztek a női kézilabdázók
A Körmendi Dózsa MTE női kézilabdacsapata a hatodik helyről
folytatja az NB II-es tavaszi szezont. Oláh Sándor, a csapat edzője elmondta, hogy változatlan kerettel jó felkészülést tudnak maguk mögött. A középmezőny elejét
tűzték ki célul, ez remélhetőleg
úgy az ötödik helyre lehet elég,
amennyiben az ősszel tapasztalható fejlődés tovább tart. Az elmúlt
hétvégén a jó erőkből álló veszprémieket fogadták a körmendiek.
– Az első 10 perc a jó védekezésről szólt mindkét oldalon és ez a
játék a veszprémiek vezetését hozta (2:3).Aztán egy 4:0-s sorozattal
magunkhoz ragadtuk az előnyt és
magabiztosan tartottuk is a félidő
végéig. A második játékrészt a

vendégek kezdték jobban. Bár a
védekezésünkkel itt sem volt baj,
de támadásban rendre kihagytuk
a jobbnál jobb helyzeteket is. 41.
perc: 17:16. Időkérés után viszont
pontosabbak lettünk, gólokkal fejeztük be a támadásokat, így az
52. percre eldőlt a mérkőzés: 24:18.
Nagyszerű védekezést láthattak a
lányoktól a szurkolók, a támadások jól épültek fel, viszont a befejezéseken még dolgoznunk kell –
mondta a csapat edzője.
Körmendi DMTE–Veszprém
VSC 25:21 (12:9) Körmend: Bertai
– Török (6), Adorján, Németh (2),
Szabó (6), Kiskós (7/5), Matetics
(3). Csere: Balogh, Horváth,
Kisbalázs, Bokor, Cser, Benedek,
n Kéki
Faragó (1).

Dobogós helyre hajtanak
Néhány hét múlva elkezdődik a
pontvadászat a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. Javában folyik a felkészülés, nagy
kérdés, hogy ennyi csapadék után
milyen állapotban lesznek a pályák. A másik fontos kérdés, hogy
történt-e változás a szezon előtt a
játékosállományban. Az ősszel kialakult állás szerint eg yetlen
ponttal vezeti a tabellát a Celldömölk együttese, második a Körmend, míg egy ponttal lemaradva
a Répcelak a harmadik. Ifjabb
Molnár Károly vezetőedző számolt be a fejleményekről.
– Figyelve az ellenfelek keretét,
sok jelentős összetételbeli változást tapasztalhatunk. Nyilván ki-

ki a lehetőségeihez mérten igyekszik erősíteni, de legalább együtt
tartani jobb játékosait. Nálunk vis�szatér Czimber Márton a középpályára, vele tovább erősödhet a támadójátékunk. Papp Zoltánra sérülése miatt nem számíthatunk.
Egyébként változatlan kerettel készülünk a tavaszra, és ez alapvetően jó. Az erőviszonyokat ismerjük,
a mostani élmezőny tagjai lesznek
valószínűleg a bajnokság érmesei.
Fontos lehet, hogy mind a Celldömölköt, mind pedig a Répcelakot
idehaza fogadjuk, a rangadókon
sok múlik. Célunk nem változott, a
dobogón szeretnénk végezni – tájékoztatott a csapat trénere.
n Kéki

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

Téli kiárusítás
az ADA-nál!

terén elért eredményeire tekintettel
Papp Károly r. altábornagy országos rendőrfőkapitány dr. Kátai
László ny. r. dandártábornokot a
rendőrség halottjává minősítette.
Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola

2016.02.26. 8-16 h
2016.02.27. 8-12 h

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Ülőgarnitúrák, szófák, relax fotelek,
ülőkék széles választékával és
akciós árakkal várjuk Kedves
Vásárlóinkat!
Matracok, ágyrácsok kedvező
árakon! /90x200 cm-es
méretben/
Akciós szövetek: 349,-Ft/m és
699.-Ft/m áron.

Amíg a készlet tart!

Nemzetközi szellemi olimpia angolul

Elsöprő fölénnyel nyertek



Fotó: JÁMBORI TAMÁS

Első alkalommal rendezték meg Budapesten – angol nyelven – a magyar–szlovák szellemi vetélkedőt. Az Olympic Quiz
nevű versenyt imponáló tudással a Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata nyerte meg. A dr. Hollerné Mecséri Annamária által
felkészített háromfős csapat tagjai: Dévai Lívia, Agg Richárd és
Bálint Máté.
A Magyar Olimpiai Akadémia a
Szlovák Olimpiai Akadémiával közösen írta ki a két ország középiskolásainak a szellemi olimpiát. A megadott feladatanyag nem kevesebb
témát ölelt fel, mint az 1996-os atlantai nyári olimpia valamennyi érmese, továbbá az 1996–2012 közötti magyar és szlovák kajak-kenu eredmények (síkvízi és szlalom), sőt az olimpiai szimbólumok ismerete (pl. fáklyák, kabalafigurák) voltak. Az ős�szel hat internetes selejtező előzte
meg a döntőt, így alakult ki a legtöbb
pontot gyűjtő négy magyar és négy
szlovák csapat, akik a magyar fővárosban versengtek. A selejtező során
már kimagaslott a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium gárdája. Az
előzmények biztatóak voltak, hiszen
ők nyertek az elmúlt két évben a hazai szellemi diákolimpián. A maxi-

mális 175 pontból 173-at (!) szereztek
meg! Összehasonlításul a váci
Boronkay, akik másodikak lettek,
115 pontot, míg a 3. szlovák
Nyitranovák 98 pontot ért el. Az
érettségi előtt álló körmendi különítményre még vár egy Mező Ferenc
Diákolimpia. Idén 40 magyar és szlovák csapat vállalta a megmérettetést, a nagy kihívás, hogy mindezt
angolul kellett végigcsinálni. Sokat
beszélünk a hazai diákok idegennyelv-tudásának hiányosságairól.
Nos, Annamari tanítványainak az
angollal biztosan nincsenek problémái. A sikeres diákok négynapos
szlovákiai kirándulást és értékes jutalmakat kaptak elsöprő győzelmük
díjazásául. A szervezők a tervek szerint jövőre ismét megrendezik a vetélkedőt, kibővítve lengyelekkel és
n Kéki
csehekkel.

Övvizsga a kick-boxosoknál
Február 14-én a Castrum SecDinamica SE Körmendből 25 sportoló adott számot felkészültségéből
kick-box sportágban. Az övvizsgát
Szűcs Zoltán 5 danos mester vezette.
Mindenkinek sikerült a vizsgája, három versenyzőnek pedig olyannyira,
hogy egy fokozatot átugorva kapták
meg a magasabb tanuló övfokoza-

tot. Óvári Gréta 9 kyuról 7 kyura, Szabó Ferenc 10 kyuról 8 kyura, Kártyás
Sebestyén pedig 9 kyura léphetett. A
vizsgázók közül legmagasabb fokozatot, a 6 kyut, két versenyzőnek sikerült teljesíteni: Hegedűs Marcell és
Svajda Kristóf e naptól a zöld övet viselhetik.
n CsT
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A piros-feketék edzője, Teo Csizmic kiválóan meccselt, csodát tett a játékosaival

Ismét kupagyőztes lett az Egis Körmend kosárlabdacsapata

A Sopron ellen villámrajttal kezdtek a Rába-partiak. Sabáli Balázs
időkérései sem használtak, az első
negyed 20:28 lett. Az első félidő második felében némileg javult a Sopron, de a nyolcpontos fór megmaradt
a szünetre (33:41). A második félidőben parázs jelenetek, kakaskodások, technikai büntetések tarkították a fokozódó küzdelmet. A harmadik negyed 14 pontos vendégelőnyt
hozott, ez tovább hízott a záró etapban. Petty eddigi legjobb formáját
hozta körmendi színekben (21/9). A
kezdő ötös minden tagja – csupa légiós – sokat tett a számunkra nagyon
fontos győzelemért. Így a Sopron mögénk került újra, hiszen idehaza és
idegenben is sikerült megverni őket.
Hiába az azonos elért pontszám, mi
az ötödik, ők a hatodik helyet foglalják el a tabellán. Az Atomerőmű ellen még keményebb védekezéssel
állt elő az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata. A Paks tartott előrébb, de fordítottak a hazaiak. Az
első negyed mégis vendégelőnyt mutatott (10:13). Továbbra is pontszegény, de óriási csata dúlt a pályán.
Rengeteg hibát vétettek a mérkőző
felek. A félidőt 3 pontos körmendi
előnnyel zártuk (27:24). A második
játékrészben a Paks egy 7:0-s rohammal fordított, de újra visszavettük a vezetést, most is három volt a
fór. A negyedik negyedben felváltva
vezetett a két együttes, nyílt és végtelenül szoros, kemény volt a játék.
Már hét ponttal is ellépett az Atom,
de 24 másodperccel a vége előtt
megint mi vezettünk. A Paks egy
duplával újra fordított, Ferencz hárompontos kísérlete kimaradt, a
kényszerűen vétett hiba után a megítélt büntetőket értékesítve három
ponttal győztek a vendégek. Érdekesség, hogy az egykor Körmenden

játszó Eilingsfeld 16 lepattanót
gyűjtött ellenünk. Elképesztő számadat az is, hogy a Paks 23(!) eladott
labdával is győzni tudott Körmenden. Összességében elmondható,
hogy a védekezésünk jó volt, pontszerzésben viszont gyengén muzsikáltunk. Ezen az estén McKinneyJones volt az Egis legkiegyensúlyozottabban játszó embere (16/6).
A február 19–20–21-re időzített
Zsíros Tibor Magyar Kupán, csakúgy, mint az előző bajnoki fordulóban, a bajnokságban első Paks volt
az ellenfelünk. Jól kezdte a meccset
a Körmend, de igazán elhúzni nem
sikerült. A félidő 41:41-es döntetlennel zárult. A harmadik negyedben is
fej-fej mellett haladtak a csapatok,

aztán a negyedikben meglódult az
Atom. Az Egis nem adta fel,
Channels vezetésével kicsikarta a
hosszabbítást (76:76). A ráadásban
már egyértelműen ellenfele fölé nőtt
a Körmend, jó védekezésének és feljavuló távoli dobásainak köszönhetően. A pár nappal azelőtti hazai
bajnoki elvesztése után visszavágott
a piros-fekete csapat. Szombaton a
Sopron ellen kellett kicsikarni a
döntőbe jutást. 4–6 pontos vezetésünk után jött egy „rémálom” periódus, senkinek sem sikerült betalálni. 46:36-ra vezetett a Sopron, ez 16
pont mínusz. A félidőre feltornáztuk

10 pontos hátrányra (46:36) az állást. A harmadik negyedben megint
„lefagyott a gép”, 5–6 percig képtelenek voltunk a kosárszerzésre. Aztán
McKinney-Jones perceinek, majd
Dickerson hárompontosainak köszönhetően 61:61-gyel következett a
záró etap. Hat ponttal sikerült ellépni, de aggodalomra adott okot, hogy
hárman is négy személyi hibával
játszottunk. Tiggs ki is használta a
szerény védekezési kényszerünket,
többször zsákolt. Négy másodperccel a vége előtt döntetlen állásnál
Petty dobta be a győztes duplát, a
Sopron még próbálkozott, de siker-

produkáltak játékosaink. Ha valaki
néhány hete azt mondta volna, hogy
megnyerjük a kupát, hát lehet, hogy
megmosolyogtuk volna az optimizmusát. Lélektanilag és fizikailag is
jelesre vizsgáztak a körmendi fiúk,
akik, mint a torna során szinte minden meccsen, már látszólag vert
helyzetből tudtak fordítani és nyerni. Teo Csizmic fantasztikusan tudta fanatizálni fiait, ragyogó taktikát
dolgozott ki, jól építette be az új játékosokat, olyannyira, hogy Petty úgy
szántotta a pályát, mint egy született körmendi, míg Trey McKenneyJones a kupa MVP-je lett! A sikerhez
pluszjátékosként járultak hozzá a
szurkolók, akik szinte hazai pályát
varázsoltak a SYMA csarnokban.
Történelmet írtak az Egis Körmend
játékosai, 68:55-re győzték le a jóval
esélyesebbnek tartott Szolnokot.
A Tisza-partiak 55 ponton tartása
önmagáért beszél: jelenleg kis hazában a Körmend védekezik a legjobn KÉKESI ISTVÁN
ban.
FOTO: facebook/mkosz

Ausztriában családi
házak takarítására,
ÁLLÁSLEHETŐSÉGET HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBEN:

OperátOr
Munkavégzés helye:
Kőszeg
• 3, 4 műszakos
munkavégzés
• Modern munkakörnyezet
• Versenyképes alapbér
• Teljesítménybónusz
és Prémium
• Cafeteria rendszer

Körmendről céges
buszjárat biztosított!
Az állásra jelentkezni lehet
(H-P.8.00-16.00):
+36-94-509-515;
+36-30-587-5268;
 whc.szombathely@whc.hu
Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;
XX-M-001/407/2013

munkájukra igényes
hölgyek jelentkezését
várjuk.
Elérhetőség: 06-20/419-8225
szombattól-hétfőig

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

www.gazdabolt-kormend.hu

Készüljön a tavaszra!

• Kiskerti vetőmagok teljes választéka megérkezett.
Vetőburgonyára
• Virágföld, növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
előjegyzést
• Virágcserepek, kaspók, balkonládák, mezőgazdasági fóliák.
felveszünk!
• Kerti szerszámok, metszőollók, ágvágók.
• Műanyag áruk, zománcedények, konyhafelszerelési cikkek.
• Barkács és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok.
• Enyvesvászon, gumicsizmák – gyerek méretben is -, kerti cipő, papucs.
És minden,
• Ágynemük, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból.
ami a ház körül kell!
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák.

„Nekünk fontos az Ön biztonsága!”

TELJES FUTÓMŰ
DIAGNOSZTIKA

minden autótípusra, a SUZUKI Castrumnál

most
bruttó

6.750 Ft

*Az akció 2016. március 31-ig érvényes.

Míg a Sopron nyolc bajnokiját siker koronázta, addig az Egis
Körmend kosárlabdacsapata nem túl acélos idegenbeli
mérleggel vágott a soproni túrának, s talán elmondható,
hogy a forduló meglepetését produkálva 19 ponttal verte a
házigazdát (61:80). A következő meccsen a listavezető volt a
vendég. Szoros, nagy küzdelemben minimális, hárompontos
Paksi Atomerőmű SE-győzelem született. A Magyar Kupában
elképesztő győzelmi sorozatot produkáltak a fiúk: először a
Paksot, majd a Sopront verték, de remek szereplésükre a koronát a címvédő Szolnoki Olaj ellen tették fel, 55:68-ra győztek, ezzel 18 év után ismét megszerezték a Magyar Kupát.

telenül, így döntős lett az Egis Körmend! A Szolnok könnyedén lépett
túl a Pécsen, így velük döntőztünk
vasárnap este. Elképesztő küzdelmet hozott a címvédővel való mérkőzés, hol egyik, hol a másik csapat
került előnybe, aztán fokozatosan
feljavult a Szolnok. A félidőben 36:27re vezetett, Vojvoda már 17 pontnál
járt. Sokkolóan hatott, hogy a betegsége után visszatérő, meghatározó
játékosunk, Dickerson sérülése miatt kivált a játékból. A körmendi különítmény azonban okosan játszott.
Kiválóan váltogatták a védekezéseket, türelmesen támadtak, így fokozatosan megközelítették ellenfelet,
majd fordítani is tudtak. A Szolnok
képtelen volt mit kezdeni a szinte
önkívületben játszó körmendiekkel.
Bámulatosan újabb és újabb energiákat mozgósítottak az Egis játékosai, mindenki hozzá tudott tenni
valamit a sikerhez! Szerzett labdák,
támadólepattanók összeszedése,
ragyogó betörések, hihetetlen volt
látni, hogy mekkora csapatjátékot

(lézeres futómű mérés, lengéscsillapító vizsgálat, fékhatás mérés)

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
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hirdetés

Körmendi Híradó

Autóvezető

képzési akció!!!

KÖRMEND, Sport utca 2.

Tel: 70/491-0590 (Bankkártyás fizetési lehetőség!!!!)
NYITVATARTÁS: H. 7:00-17:00, K-P. 6:30-17:00, Szo. 7:00-12:00

TAVA S Z I Á R Z U H A N Á S ! ! !
Sertés láb
199,Sertés máj
299,Sertés fehércsont
5,Apróhús 70%
799,Lapocka
899,- TOP ÁR
Comb
969,- TOP ÁR
------------------------------------------------Csirke farhát
152,Csirke szárny
564,Csirke comb
663,Pulyka szárny
725,-----------------------------------------------Zsír 1 kg
399,- EXTRA TOP ÁR
Lecsókolbász
699,- EXTRA TOP ÁR
Véres-májas hurka 699,- EXTRA TOP ÁR
Virsli emészthető
999,Olasz-Soproni
999,Löncs
999,Debreceni
1139,Nyári turista
1499,Disznósajt
1249,-

Parasztkolbász
1549,Körmendi vastagkolbász paprikás
1699,Kocsonya 3dl/db
599 Ft/db
Főtt erdélyi szalonna vcs. 1249,Főtt csécsi szalonna vcs
249,HÚSVÉTI TOP AJÁNLATUNK
-----------------------------------------------03.07-03.28-ig
Füstölt kolozsvári szalonna 1499,Füstölt comb
1499,Füstölt tarja
1499,Füstölt angolszalonna
1499,Füstölt kötözött lapocka
1399,Füstölt csülök
1099,F.parasztsonka
1799,F.parasztlapocka
1759,KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI
UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

Érvényes: 2016. Február 29 – március 13-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak AZ ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!

ŰRHAJÓS AKCIÓ
109.900 Ft 171.700 Ft helyett
részletfizetéssel.
28 óra tantermi KRESZ tanfolyam • online hatósági vizsgafelkészítő maximum 10 órában - 15 nap alatt • első 30
óra kötelező vezetési óra • orvosi alkalmassági vizsgálat
(I.fokú, 1. csoportú) partner egészségügyi szervünknél.

www.matrixautosiskola.hu

Űrhajós jégkrém akinek a forgalmi vizsgája
elsőre sikerül!

Ha hétköznap délelőtt vezeted a nappali vezetési óráidat,
akkor további 10.000 Ft kedvezményt kapsz!
Mátrix Vakáció facebook játékunkon, minden évben Balaton Sound és
Alterába fesztiválbérletet nyerhetsz!

Körmend, Rákóczi F. u. 33. • Telefon: 06 30 836 7374
A képzés teljes körű törvényi feltételeiről és az akciók részleteiről elérhetőségeinken
további tájékoztatást adunk, nem csak ügyfélfogadási időben!
2015.IV. Negyedév, B kategória: ÁKO: 143,40%. VSM elmélet: 47,74%. VSM forgalom: 34,3%.
KK: 158.392 Ft. • Felnőttképzési Nyilvántartási szám: 00277-2010

Szombathelyi márkakereskedésünk megnövekedett feladatai ellátására az alábbi
munkatársakat keresi:

MUNKAFELVEVŐ

Leendő munkatársunk feladata a márkaszerviz munkafelvételének folyamatos és rugalmas működtetése, ügyfeleink
pontos és gyors kiszolgálása.

AUTÓSZERELŐ

Mechanikai és autóvillamossági ismeretekkel rendelkezők
jelentkezését várjuk.
Hosszú távú munkalehetőséget és teljesítmény arányos kiemelt
bérezést kínálunk.

Jelentkezés: marketing@inicial.hu

OPEL SZOMBATHELY
Szombathely, Vásártér u. 3.
www.opelszombathely.hu

