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Városi lap

Körmendi Híradó
Még ma is igéz a zöld szemű afgán lány
Budapestre kirándult a 3F-K fotóklub – Megnézték McCurry kiállítását

5. oldal

Tartalmunkból:

Lakóövezet-fejlesztés,
csapadékvíz-elvezetés
Körmend Város Önkormányzata
képviselő-testületének legutóbbi
ülésén 8 új pályázat benyújtásáról
n 3. oldal
döntöttek.

Ideiglenes, őrzött
szálláshely lehet
a városban
Az elmúlt időszakban egyes politikai csoportok hangulatkeltésre
használták fel a migrációs kérdést,
a rendészeti udvarán kialakított sátortábor ürügyén.
n 4. oldal

Tavaszi zsongás:
gyalog, kerékpárral és
csónakkal a környéken
Alig vártuk a jó időt, a napsütést, a
hosszabb nappalokat – ez kétségtelen. 
n 8. oldal

Itt a halál a szabály és
az élet a kivétel
A Saul fia című magyar film hazai
premierje, még a nagy díjeső előtt,
Szombathelyen volt. A stábot
meglepte a telt ház és a nagy siker.
Ezt sem titkolták, amikor a Körmendi Híradó számára interjút kértünk a rendezőtől, Nemes Jeles
n 6. oldal
Lászlótól.

Iszlamizálódik-e
Európa? Kell-e félnünk?
Az Európába érkezők számáról
csak százezres (vagy talán milliós)
nagyságrendekben lehet beszélni
(de azért azt se felejtsük el, hogy
az EU lakosságszáma 510 millió).


n 11. oldal

Címlapunkon:
Számos fiatal ma is őrzi a húsvéti
néphagyományokat


Fotó: BBA
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rövid hírek

Régi-új vezető a
kulturális központ élén
Újabb öt évre szavazott bizalmat legutóbbi ülésén a képviselőtestület Hadnagyné Vörös Mártának, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatójának. A vezetői székre korábban nyilvános pályázatot írtak ki,
erre egy jelentkező akadt, az intézmény eddigi irányítója. Az ülésen
a bizottsági elnökök, illetve az
egyes képviselők egybehangzóan
támogatták a jelöltet, aki teljes
konszenzussal láthatja el feladatát
újabb öt esztendőre. A testületi
ülésen H. Vörös Márta megköszönte a testületi bizalmat, köszönetet mondva közvetlen munkatársainak. Hangsúlyozta, hogy a
jövőben is a tartalmi munka elmélyítésén fáradozik.

Szociális térítési díjak
változása
Döntöttek az idei térítési díjakról a képviselők. Az állam, illetve az
önkormányzat vonatkozó rendeletek alapján szabályozza a térítési
díjakat, amelynek során szolgáltatási önköltség merül fel. A díjnövekedés, ellátási formánként, átlagosan 5 százalékos. A nappali ellátás
esetében, napi háromszori étkezést alapul véve pedig 8 százalékos. Mindez átlagosan 13 forintos
növekedést jelent.

Zöld város
kialakítása a cél
Háromszázmilliós központi pályázatot hirdettek meg a Zöld város program keretében. Bebes István polgármester tájékoztatása
szerint átfogó közösségi, gazdaságfejlesztési és környezetjavító
beruházássorozat valósulhat meg
egy sikeres pályázat esetén. A képviselő-testület igent mondott a
projektre, egyúttal megszavazta
az előkészítés 5 milliós önkormányzati költségét. A program,
többek között, új játszóterek, közparkok, közösségi helyek kialakítását célozza.

Körmendi Híradó

Bebes István: stratégiai cél a mozizás újbóli beindítása

Megújulhat, korszerűsödhet a színházterem
Fontos kérdésekről esett szó
a testületi ülésen. A korábbi
látogatottsági adatok alapján
a városiak kedvelt szórakozóhelye volt a már évek óta
zárva tartó mozi. A mozizásnak amúgy is nagy kultúrája
van a városban, már a hatvanas években több generáció
igényeit szolgálta ki a jobb
sorsra érdemes épület, illetve
filmes kínálata.
Emlékezetes momentum volt például anno az Édes élet (Dolce vita)
című olasz film bemutatása, mikor
is a parkig ért a pénztári sor. Ez
már a múlt, de felmérések szerint
továbbra is nagy igény mutatkozik a
helyi mozizásra. Bebes István polgármester ezért is jelentette ki,
hogy a filmes műfaj újbóli elindítása
a városban stratégiai kérdés.
– Két lehetőség mutatkozik. Az
első, hogy a felújított színházteremben lennének a bemutatók. A terem,
reményeink szerint, alkalmas lesz a
korszerű, 3D-s vetítéstechnika fogadására is. A második lehetőség,
és erről sem mondtunk le, a jelenlegi épület újbóli, mozis célú hasznosítsa. El kell mondanom, hogy a
szükséges felújítások legalább 300
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Pályázati dömping, több mint 2 milliárd forintról szól a projekt

Lakóövezet-fejlesztés, csapadékvíz-elvezetés
Körmend Város Önkormányzata képviselő-testületének
legutóbbi ülésén 8 új pályázat benyújtásáról döntöttek.
A pályázatok pozitív elbírálása a körmendi óvodák, lakóparkok
fejlesztését, a piac további komfortosítását, a városi csapadékvizek elvezetésének oly régóta várt megoldását, valamint a
helyi lakosok életminőségének javítását tennék lehetővé. Az
összesen több mint kétmilliárd forintról szóló projektek tehát
komoly fejlesztéseket tennének lehetővé a városban.



milliós költséggel járnának, erre a
város önerőből nem képes. Elképzelhető viszont a pályáztatás, a civil
erők bevonása, kiváltképp az épület
fenntartásába. Dolgozunk e kérdésen – húzta alá a polgármester.
Egy másik, sokakat érintő és érdeklő témakörről is szólt Bebes István. Mint ismert, nemrég a kormányfőnél és a kancelláriaminiszternél járt, ahol szóba kerültek az
aktuális városi fejlesztések is. – Orbán Viktor miniszterelnök úr és
Lázár János miniszterelnökséget

Fotó: Jámbori Tamás

vezető miniszter úr akceptálta kéréseinket. Ennek nyomán várhatóan rövid időn belül elindulhatnak a
munkák és a részben már megújult
Batthyány Örökségközpont újabb
részlege, a színházterem is korszerűsödhet. A kormány tavaly 800 millióval támogatta a látogatóközpont
kialakítását, az uniós pályázati feltételeknek megfelelően. Ez utóbbi
viszont nem adott lehetőséget a
színházterem felújítására. Így az
utolsó felújításra váró elem akkor
kimaradt a sorból. A megbeszélésen
tájékoztattam a kormányfőt és a miniszter urat a projekt állásáról és a
további költségigényről, amely 500
millió forint. Miniszterelnök úr támogatásáról biztosította a körmendi projektet. Ez azért is nagy eredmény, mert a pénzt hazai költségvetésből utalják majd – mondta el a
polgármester. Aki azt is kiemelte:
cél, hogy a népszerű májusfa-k itán
colás vendégeit és programjait már
a megújult színházteremben fogadhassák. Hogy ne csússzanak ki az
időből, vagyis mielőbb elkezdődhessenek a munkák, a testület az idei
költségvetés terhére 150 millió forintot különített el a színházterem
felújítására. A kormány várhatóan e
hetekben dönt a körmendi, egyedi
n KOZMA G.
támogatásról.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.: 06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7., e-mail: kozmamedia@gmail.com
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A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
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– Azt hiszem, egyértelműen látható,
hogy tovább kell haladnunk azon az
úton, amelyet a korábbi években kezdtünk meg. Ennek célja, hogy minél
több pályázati forrást tudjunk bevonni a város fejlesztéséhez, az itt élők
életterének a javításához. Ez nem kis
feladatot ró a képviselő-testületre, valamint az önkormányzati hivatal
munkatársaira. Fontos azonban,
hogy kemény munkával lépésről-lépésre tudjunk előrehaladni és folyamatosan sikerüljön felkutatni azokat
a lehetséges pályázatokat, amelyek
illeszkednek a város fejlesztési ter
veihez és segítik annak minél eredményesebb megvalósulását – emelte
ki Bebes István polgármester.
Amennyiben az önkormányzat sikeresen pályázik, lehetőség lesz többek között az északi és a keleti városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak kezelésére. Ennek keretében

zárt csapadékcsatorna és záportározók kerülnének kialakításra, valamint megtörténne a rosszul funkcionáló árkok és átereszek felújítása is.

Külön pályázatot nyújt be az önkormányzat a Szociális Szolgáltató és
Információs Központ tetőterének beépítésére, pincerészének felújítására,
valamint az intézmény napelemekkel
történő felszerelésére. Kedvező pályázati elbírálás esetén sor kerülne a dr.
Batthyányné Coreth Mária Óvoda, valamint a Dienes Lajos Utcai Tagóvoda
tornaszobájának felújítására, valamint az udvarok és játszóterek fejlesztésére. A szociális és oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézmények
megújítása mellett a képviselő-testület fejlesztené a piac területének infrastruktúráját is. A fejlesztés által javul-

na a helyi vállalkozások és termelők
működési környezete, amely középtávon alkalmas lenne arra, hogy új munkahelyek jöjjenek létre a városban.
Mindezeken kívül az önkormányzat megújítaná a Rákóczi utca, valamint a Dózsa György utca közötti lakóterületet. Ezen terület fejlesztési
koncepciója a 2015-ös évben már bemutatásra került az itt élők körében,
egy lakossági fórum keretein belül.
A tervek szerint játszótér, szabadidős
és rekreációs terek, valamint zöldterületek kerülnének kialakításra az
úgynevezett „208” lakásoknál.
n POME


Nem árt vigyázni, egyre több a kullancs Körmenden is
Dr. Fehér Tamás állatorvos megerősítette annak tényét, hogy megszaporodtak a térségben a vérszívók. Alapban tavasszal és ősszel
mindig megnő a kullancsok száma,
hiszen ilyenkor van a szaporodási
ciklusuk. A vérszívókkal azonban
egész évben lehet találkozni. Igaz,
hogy tavasszal és ősszel van belőlük
a legtöbb, de nyáron és télen is veszélyt jelentenek, az csak tévhit,
hogy a hidegben a fagytól elpusztulnak. A mostani enyhe tél pedig különösen kedvezett nekik, hiszen amikor a napi középhőmérséklet eléri a
10 fokot, már aktívak.
Házi kedvenceinkkel kerülni kell
az erdős, bozótos helyeket, bár most,
ilyen elszaporodott állapotban még
akár egy rendszeresen, szépen nyírt
gyepes rész is veszélyes lehet számukra. A kedvtelésből tartott állatok közül a kutyák a legveszélyeztetettebbek, de a szarvasmarha és a ló

esetében is tud betegséget terjeszteni a kullancs. A négylábúakra két
súlyos betegségtípus leselkedik,
amit a paraziták terjesztenek: az
egyik a Lyme-kór, a másik pedig a
babéziózis.
A babézia ellen nincs olyan védőoltás, ami hatásos lenne és megvédené a kutyát a betegséggel szemben.
Éppen ezért kell a kullancsok ellen
védekezni és lecsökkenteni annak
az esélyét, hogy a kutyusokat megtámadja a vérszívó. Erre három
módszer van, bár az állatorvos szerint 100 %-os biztonság nincsen. Távol tarthatja a kedvenceinktől a kullancsokat a speciálisan erre a célra
kifejlesztett nyakörv és a nyakra
cseppenthető készítmény, valamint
újdonságként szerepel a palettán a
tabletta. Érdekes dolog azonban ez:
ha az ember a legjobb minőségűt választja, akkor sem lehet teljesen kizárni, hogy egy parazita ne menjen

bele a kutyába. Az viszont garantált,
hogy egy hosszú séta után nem tíz
vagy húsz kullancsot kell kiszedni
belőlük. El kell fogadni azt a tényt,
hogy van olyan kutya, akit különösen kedvel a kullancs, és van, akibe
pedig akkor sem megy bele, ha semmilyen megelőző intézkedés nincs
ellene.
Tudni kell, hogy ha már kullancs
van a kutyában, de még csak látszik
rajta, akkor nem fertőzte meg. Ha pedig belefúródott, még gond nélkül,
szakszerűen el lehet távolítani. A betegséget akkor terjeszti az állat, ha
vért szív és visszaköpi azt a kutyába.
Ha nagy a baj, a fertőzés után magas
láz, levertség, étvágytalanság a jellemző. A gazdik gyakran döntenek
úgy, hogy nem viszik el orvoshoz a
négylábút, mert a láz váltólázszerűen jelentkezik: kezelés és lázcsillapítás nélkül is lejjebb csökken és az
állat látszólag jobban lesz. Azonban

pár nap múlva, a következő fázisban
más súlyosabb tünetek jelentkeznek:
elszíneződik a vizelet, sántikál a kutya, folyik a nyála, hányingere van
vagy hányik is. Ekkor már erősen
megtámadta a kutyát a betegség és
rombolja a szervezetét.
Ha hirtelen elhagyja magát a kutya, jobb mielőbb állatorvoshoz vinni
és csírájában elfojtani a fertőzést. A
szakemberek azt ajánlják: ennél a
betegségnél hatványozottan igaz, ha
gyanús a kutya, inkább kétszer feleslegesen kell elvinni állatorvoshoz,
mint egy-két nappal később egyszer.
Itt ugyanis nagyon fontos a gyógyu
lási esély szempontjából, hogy mihamarabb kerüljön megfelelő kezekbe
és ellátást kapjon. Fokozott óvatosság ajánlott tehát, ha sétálni visszük
házi kedvenceinket, ugyanis most a
Rába-part füves, bozótos részei és a
Várkert is nagyon jó élőhely a kullann MARKÓ PETRA
csoknak.
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Bebes István: az elvégzett munkában, a konstruktív együttműködésben hiszek

Budapestre kirándult a 3F-K fotóklub – Megnézték McCurry kiállítását

Az elmúlt időszakban egyes politikai csoportok hangulatkeltésre használták fel a migrációs kérdést, a rendészeti udvarán
kialakított sátortábor ürügyén. Bebes István lapunknak adott
interjújában részletesen kifejti a város vezetésének álláspontját, elutasítva mindenfajta felelőtlen politikai haszonszerzést.

Egyre ismertebb a város határain kívül is a 3F-K fotóklub. Nemrég nagysikerű tárlatot nyitottak a városi
kiállítóteremben, amelyet egy budapesti út követett. A klub
kirándulása nem volt öncélú, hiszen a Műcsarnokba tartottak,
Steve McCurry legendás fotóit megtekintendő. Tudják, ő az, aki
azt a zöld szemű afgán lányt halhatatlanná tette… Az útról
a klub egyik oszlopos tagját, lapunk munkatársát, Jámbori
Tamást kérdeztük.

Ideiglenes, őrzött szálláshely lehet a városban

– Tavaly szeptembere után a Belügyminisztérium ismételten felépítette azt a sátortábort, amelyet az
év elején egyszer már elbontottak a
Rendészeti Szakközépiskola területén. Mi az oka a tábor ismételt megnyitásának?
– Rögtön az elején le kell szögeznem, hogy ez egy több összetevős
kérdés. Először is látni kell, hogy
habár a magyar kormány által tavaly meghozott intézkedések hatásosak voltak – hiszen folyamatosan
csökkent a hazánk területére érkező migránsok száma –, most mégis
fel kellett készülnünk arra, hogy
újabb bevándorlási hullám éri el hazánk területét. Másrészt, tavaly ős�szel a város jelesre vizsgázott a táborhoz kapcsolódó feladatok elvégzésében, így a kormány illetékes
tagjai bátran ránk merték bízni ezt
az egyáltalán nem könnyű feladatot.
Harmadrészt pedig Körmenden
adott egy olyan belügyminisztériumi terület, amely jól őrizhető és
amely viszonylag közel van a magyar–osztrák határhoz. Az őrzött,
ideiglenes szálláshely megnyitása
tehát gyakorlatilag egy előzetes intézkedés, amely azt a célt szolgálja,
hogy Magyarország felkészülten
várhassa az illegális bevándorlók
esetleges újabb hullámát. Azt azonban szeretném kiemelni, hogy az
önkormányzatnak most sem volt beleszólása a tábor felállításába. A
Belügyminisztérium a saját területén azt cselekszik, amit jónak lát. A
magyar kormánynak pedig kezében
vannak azok a jogszabályi felhatalmazások, amelyek lehetővé teszik
ilyen és ehhez hasonló pontok felállítását. Körmend pedig továbbra is
egy jogkövető és cselekvő település,
így igyekszünk a legjobb tudásunk
szerint elvégezni a kapott feladatot.

– Ön többször is őrzött, ideiglenes
szálláshelynek nevezte a körmendi
sátortábort. Pontosan mit értenek
ezen kifejezés alatt?
– Az első és legfontosabb tény,
hogy a körmendi tábor sem jogilag,

sem pedig idegenrendészeti szempontból nem minősíthető menekülttábornak. Erre egész egyszerűen
alkalmatlan ez a maximum 300 fő
befogadására alkalmas objektum.
Hamisak és félrevezetőek tehát
azok az információk, amelyek arról
szólnak, hogy hozzánk telepítik át
az ország keleti részében bezárásra kerülő táborokat. A kormány
többször kiemelte, hogy Magyarország nem hoz létre menekülttáborokat az ország határain belül. Olyan
őrzött, ideiglenes szálláshelyekre
azonban szükség lehet, amelyek
biztosítják az illegális határátlépők
néhány perces, esetleg néhány órás
itt-tartózkodását.

– A tábor hetek óta üresen áll. Mikorra várható a migránsok első csoportja?
– A körmendi sátortábor jelenleg
csupán tartaléktáborként funkcionál, arra az esetre, ha az országban
található többi ilyen jellegű objektum megtelne. Nyilvánvalóan ez
függ attól is, hogy a múltkori EUcsúcson meghozott döntéseknek
milyen hatása lesz a gyakorlatban,
illetve attól, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban hány illegális bevándorló érkezik Magyarországra. Reményeink szerint nem
lesz szükség a körmendi ideiglenes,
őrzött szálláshely megnyitására.

– Milyen lépéseket tett az önkormányzat a tábor újbóli felállítása
kapcsán?
– Attól függetlenül, hogy a tábor
jelenleg üresen áll, Körmend Város
Önkormányzata megtette azokat a
szükséges intézkedéseket, amelyek
szavatolják a körmendi lakosok biztonságát és a város zavartalan működését az ideiglenes pont megnyitása esetén is. Elmondhatom tehát,
hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is
felkészültünk minden eshetőségre.
Megtörtént többek között a tábor
határait kijelölő kerítés megerősítése, hiszen annak állapota korábban nem volt kielégítő. A Vas Me-

gyei Rendőr-főkapitányságtól pedig kértem, hogy a tábor megnyitása esetén biztosítsák a fokozott
rendőri jelenlétet a város minden
pontján. A rendőrségen keresztül
kérvényeztem továbbá, hogy a bevándorlók érkezése esetén a Magyar Honvédség 40 főnyi kontingense, a tavalyihoz hasonlóan álljon
rendelkezésünkre, a közbiztonság
erősítése céljából. Jeleztem továbbá, hogy szükséges a térfigyelő
rendszer új kamerákkal történő kibővítése, valamint a köztisztasági
feladatok minél hatékonyabb ellátása céljából a közmunkaprogram
kiszélesítése.

– Láthatóan a város vezetése felkészült a menekültek esetleges fogadására és megtette a szükséges
intézkedéseket ahhoz, hogy a város
lakói a lehető legkevesebbet érzékeljék a tábor megnyitásából. Ismételten vannak azonban olyan hangok, amelyek kritikával illetik az
önkormányzat munkáját. Az egyik
politikai erő újra tiltakozik a tábor
megnyitása ellen, aláírásgyűjtésbe
kezdtek, polgári engedetlenségi
mozgalmat helyeztek kilátásba, sőt
még a képviselő-testületet is feloszlatnák.
– Sajnos egy szélsőséges csoportosulás továbbra sem az összefo-

gásban és a konstruktív munkában
érdekelt. Egyetlen cél vezérli őket:
saját pártpolitikai céljaik megvalósítása, valamint a hatalom és az
ahhoz köthető források megszerzése. Világosan látható, hogy minden
akciójuk kizárólag a saját érdekeiket szolgálja. Ezt egyébként nem is
igyekeznek titkolni, hiszen a pártjuk országos listán mandátumot
szerzett képviselője világosan kimondta, hogy azért szeretnék feloszlatni a képviselő-testületet,
hogy a saját embereikkel töltsék
azt fel. Erre mondom én azt, hogy a
2014-es választások alkalmával a
körmendi lakosok minket bíztak
meg azzal a feladattal, hogy képviseljük az érdekeiket, dolgozzunk a
város fejlődésért és oldjuk meg az
elénk kerülő feladatokat. Akkor is,
ha az a feladat egyébként önhibánkon kívül alakult ki. Mi pedig a tavalyihoz hasonlóan idén is a legjobb tudásunk szerint fogjuk megoldani a kormánytól kapott feladatot.
Az, hogy az említett erő ebben a
kérdésben is kizárólag a saját maga
érdekeit nézi, az elszomorító,
ugyanakkor ez legyen az ő problémájuk. Én az elvégzett munkában
és a konstruktív együttműködésben hiszek és tudom azt, hogy ebben a körmendi lakosok is támogatnak. Erre kaptunk ugyanis felhan POME
talmazást tőlük.
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Még ma is igéz a zöld szemű afgán lány

– Reggel hatkor indult kis csapatunk Budapestre, ahol két kiváló kiállítást várt ránk. Alig pár száz métert tettünk meg, de máris meg kellett állni. Nem akadály miatt, hanem
azért, hogy a fák között felkelő nap
és a hideg, párás föld látványát megörökítsük, elvégre a 3F-K fotóklub
kirándul! – kezdte az élménybeszámolót nevetve jeles kollégánk. Aztán
a kattintásokat követően már száguldhattak is a művelődési központ
ezüst-kék Toyotáján a Műcsarnok
felé. Még egy tűzpiros Porschét is
(majdnem) megelőztek. Igaz, utóbbit
egy tréleren szállították… – A nyitás
előtt érkezve a hamarosan kígyózó
sor élén állhattunk. Két hét alatt tízezernél is több látogatót vonzottak
Steve McCurry legendás fotói – folytatta Tamás. – Jegyvásárlás, és máris az afgán lány egyik óriásplakátja
előtt találtuk magunkat. A legendás
kép már számos kiállítás védjegyévé
vált világszerte. Természetesen utánajártunk a történetének. A zöld szemű tizenéves leány arcképe, a National Geographic magazin 1985-ös júniusi számának címlapja volt először. Egy pakisztáni menekülttábor
ideiglenes iskolájában készült a kép
Sharbat Guláról, aki – a fotós vis�szaemlékezése szerint – annyira félénk volt, hogy előbb osztálytársait
kérte lencséje elé. Nem akarta el-

ijeszteni a kislányt, akiről eddig még
nem készült fénykép. McCurry-t
idézve: „Nem gondoltam, hogy a lány
fotója más lenne, mint a többi kép,
amelyeket aznap készítettem.” Mégis ez hozta meg igazán számára az
ismertséget, illetve ez a riadt szempár vált hamarosan a menekültek
jelképévé.
Az alkotó évekkel később többször
próbálta újra megtalálni a lányt, de
erre 2002-ig kellett várnia. Többen
hamisan adták ki magukat Gulának,
ám az igazi lány egyik testvére segített. Újra címlapra került, most már
burkával takart arccal, de kezében
az újság szimbólummá vált számával. Steve McCurry gépével azóta is
járja a világot, idegen tájakon fotózva, de leginkább az arcokat, kifejező
pillantásokat keresve – ecsetelte az
afgán lány és a fotós kalandos történetét kollégánk. Hozzátéve: a fotós
másik közismert képe az árvízben
varrógépét menekítő, mégis mosolygós férfi. – Félszáz kép látható a budapesti kiállításon poszter méretre
nagyítva, egy nagyobb és egy kisebb
terem falán. A képek megtekintése
előtt egy rövidfilmet néztünk meg,
amelyben a philadelphiai fotós beszélt munkájáról, módszereiről: Nem
is a cél, az út a fontos. Az út, amely
során fontos a segítség: egy jó tolmács, sofőr, aki jól ismeri a helyi vi-

szonyokat. Akiben megbízhat. Nem
mindig adatott meg sajnos a bizalom
neki sem. Érdekes hírt olvashattunk
tavaly nyáron ezzel kapcsolatban: az
asszisztense hamisította meg a nyilvántartást és lopott el tőle nyomatokat, albumokat, amelyeket maga értékesített a weben, hatszázezer dolláros kárt okozva ezzel. Volt miből
válogatni… – hallottuk.
Az alkotó is részt vett a kiállításon. Ez volt az első bemutatkozása
nálunk, bár a nyolcvanas években
dolgozott már itt. 1986-ban örökítette meg egy család mindennapjait,
még fényképezőgépet is cserélt egy
antik darabra. Azt az FM2-es Nikont, amely a híres képet is megörökítette. Most kapta vissza ezt is, egy
újabb találkozó alkalmával. A sikerek után biztosan vissza fog még térni ide is.
– Képek iránti ínségünket másik
tervezett helyszínünkön csillapítottuk, a Bartók Béla úti Artphoto galériában. Ezúton is köszönjük Bárdi
Zsuzsanna segítségét, aki nyitvatar-

tási időn túl, vasárnap is szívesen fogadott bennünket. A komoly internetes galériával is rendelkező, nem túl
nagy, de annál igényesebb helyen
Baricz Kati Vénusz születése című
anyagát láthattuk. A Fonyódon élő
művésznő a szépség megörökítője évtizedek óta. Anyák, modellek, aktok
vagy épp családtagok, ismerősök jelennek meg a képeken, finom harmóniában, kortalanul, női szemmel. A
falakon lógó monokróm fotókról harmónia, nyugalom sugárzik, jellegzetesen egyedi látásmóddal. Nagy élmény volt – összegzett Tamás, aki a
klub tagjaival egyetemben még egy
filmforgatásba is belecsöppent. A rövid időre lezárt Szabadság hídnál a
harmincas években játszódó Budapest Noir című filmből csíphettek el
néhány kockát, egy régi sárga villamos, csákós kalauz képében. Stílszerű búcsú volt a fővárostól, az afgán
lánytól, akinek zöld szemei a fotóstársadalom egyik jelképévé váltak.
n KG
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Körmendi Híradó

Interjú Nemes Jeles Lászlóval, az Oscar-díjas Saul fia rendezőjével

Itt a halál a szabály és az élet a kivétel

A rendező Nemes Lászlóként mutatkozik be, s mint mondja, édesapja,
a kiváló film- és színházi rendező,
Jeles András is a nézőtéren ült. Jeles András forgatta le 1979-ben azt a
korszakos és kultikus művet, A kis
Valentinót, amely a nyolcvanas években mintegy átírta a hazai filmművészetet. Első kérdésünk adja magát: a Saul fia formanyelvi újításait
előre eltervezték? Itt utalhatunk a
rendező korábbi kisfilmjére, az
egyetlen, 14 perces snittből álló Türelemre, amely a 2007-es Magyar
Filmszemlén díjat kapott.
– Azt elmondhatom, hogy a Türelemben már minden olyan elem felbukkan, amelyet aztán a Saulban is
használunk, de szó sincs előre eltervezett és megkomponált műről – fogalmaz a fiatal rendező. – A téma
okán is minél lehetetlenebb filmet
akartunk, hiszen a holokauszt esetében a halál a szabály és az élet a
kivétel. Ugyanakkor mégsem kívántunk egy újabb holokausztfilmet forgatni, több okból is. Részint, mert az
már nem érinti meg a mai kor emberét. Más lett a világ, más az ingerküszöb, más a látásmód, a vizuális kultúra – sorolhatnám. De ami ennél
lényegesebb, mi a holokausztban az
ember sötét oldalát akartuk felmutatni, egyetemes érvénnyel. Így már
evidens, hogy céllá lett a minél lehe-

tetlenebb film összehozása – mosolyodik el a rendező és hosszasan
méltatni kezdi Zányi Tamás szombathelyi hangmérnököt.
– Az ő hangszöveteivel dolgoztunk. Ezek sajátos színeket adtak,
hihetővé tették azt az örvényt,
amely a halálba menők körött kavargott minden egyes másodpercben. Tudni kell, hogy minden lágerben volt zenekar. Olyan is előfordult,
hogy, úgymond, bált rendeztek.
A zene itt különös hangkulisszaként
szolgálhatott, hiszen a jeges vigalomtól pár méterre embereket gázosítottak, majd égettek el. Erről nem
lehet, nem szabad szokványosan
szólni, forgatni, ezért volt vezérelvünk a lehetetlenség – halljuk.
Nemes László kifejti: a dialóg–zaj–
zene hármasa meghatározza a filmet és elhiteti velünk, hogy a történetben vagyunk. Nincs domináns
monológ vagy zene, a zörejjé olvadt
kulissza együttesen kelti a lágerhatást. A néző elborzadva fedezi fel,
hogy maga is sodródik a főszereplővel és nincs menekvés: szembe kell
néznie sorsával. A film cselekménye
könnyen leírható: Saul a koncentrációs táborban, egy halott gyerekben
a fiát fedezi fel. Az addig mindent
eltűrő férfi megleli célját: a gyereket
tisztességgel el kell temetni. Az ehhez vezető út maga film. A film köz-

ponti eleme a Sonderkommando, az
a foglyokból összeállított csoport,
németből fordítva Különleges Egység, amely elszállítja a hullákat a
gázkamrákból, majd elégeti a krematóriumban. A kommandó kiemelt
ellátást kapott, általában 3–4 hónap
után őket is elgázosították. Saul egy
ilyen kommandó tagja, amely azonban nem akar beletörődni sorsába
és fellázad. A rendező megtörtént
lázadásokra építve dolgozta ki a cselekményt. Csak a Sonderkommando
tanulmányozására éveket szánt.
– Igen, az ember sötét oldala… Erről már rengetegen szóltak, írtak,
forgattak. Azt pontosan tudtam a
hosszú kutatás után, hogy a rendezésnek és a történetnek elválaszthatatlannak kell lennie – folytatja Nemes Jeles László. – Mondhatnám,
számomra már akkor nyilvánvaló
volt, hogy ezt a filmet így kell megrendezni, amikor még el sem kezdtük. A stábbal nem volt nehéz dolgom, hiszen egy húron pendültünk,
egymás gondolatait toltuk, együtt
lélegeztünk. A támogatók megszerzése már keményebb dió volt. Igen,
tárgyaltunk izraeli cégekkel is, de
ők nem láttak fantáziát a filmben.
Szerencsére az Andy Vajna vezette
filmalap igen, tőlük kaptunk anyagi
támogatást. Mi ezért is mondjuk,
hogy a Saul fia magyar film, minden
porcikájában. És erre büszkék vagyunk – fogalmazza meg Nemes. Aki
szerint bejött az a koncepció, miszerint hűvös tárgyilagossággal, mondhatni fejmagasságban kövessék a
főhős útját a poklon át, a maga egyszerűségében. – A kameramozgatásnak, a sajátos hangkulisszának
köszönhetően az emberek elhiszik,
hogy benne vannak a történetben és
átélik a szörnyűségeket. A cél érdekében direkt kihagytuk a modern
technikát, nem dolgoztunk digitális

trükkökkel és hagyományos celluloidra forgattunk. Ez azzal járt, hogy
keresni kellett a megfelelő helyeket,
műszaki hátteret és a régi szakembereket. Akik még értettek ehhez a
technikához. Jellemező, hogy a vágás videoeszközökön zajlott, a vágó
nyugdíjas volt, és megkönnyezte a
munkát… Belemerültünk tehát a
régi, analóg világba, amely kellett a
történet hitelességéhez. Összesen
80–90 vágással dolgoztunk a Saulban, a mai filmek több ezres átlagával szemben. Nemes Jeles László
külön is kiemeli a főszereplő Röhrig
Gézát, aki szintén a technika semmi, a rendezés minden elve alapján
dolgozott. Végül szóba kerül Körmend, amit ő kedves kisvárosként
ismer, bár még nem járt ott. Abban
maradunk, ami késik, az nem múlik,
és lesz még Saul fia-vetítés is a Rába
n KOZMA GÁBOR
partján.

A Saul fia díjai:
Cannes-i fesztivál (2015) –
FIPRESCI-díj
Cannes-i fesztivál (2015) –
Zsűri Nagydíja
Golden Globe-díj (2016) –
Legjobb idegennyelvű film
Oscar-díj (2016) –
Legjobb idegennyelvű film
2. Magyar Filmhét (2016) –
Különdíj
A film stábja:
Rendező: Nemes Jeles László, forgatókönyvíró: Nemes Jeles László, Clara Royer, operatőr: Erdély
Mátyás, díszlettervező: Rajk László, jelmeztervező: Szűcs Edit, producer: Rajna Gábor, Sipos Gábor, hangmérnök: Zányi Tamás,
vágó: Matthieu Taponier.
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A locsolás egy ősi rítus keresztényiesített formája

Húsvéti hagyományőrzés vízbevető hétfőn
A húsvét a legnagyobb
keresztény ünnep, amelyhez
nagyon sok hagyomány
kapcsolódik. Húsvéthétfőhöz például a locsolás, ami
több száz éves szokás, már
az 1700-as évekből is van
feljegyzés erre vonatkozóan.

A Saul fia című magyar film hazai premierje, még a nagy díjeső előtt, Szombathelyen volt. A stábot meglepte a telt ház
és a nagy siker. Ezt sem titkolták, amikor a Körmendi Híradó
számára interjút kértünk a rendezőtől, Nemes Jeles Lászlótól. S
bár városunkban sajnos nincs mozi, a Savaria Filmszínházba
befutott jegyrendelésekből tudható: eddig több száz körmendi váltott jegyet az Oscar-díjas műre.
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A hajdani locsolásokról néhány
írásos emlék is fennmaradt, az
egyiket Apor Péter jegyezte fel
1736-ban: … úrfiak, alávaló, fő és
nemes emberek húsvét másnapján
az az vízben vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást az leányokat hányták az vízben …
A húsvéthétfői locsolás Magyarországon ma is élő hagyomány,
igaz, az utóbbi években azért alábbhagyott a locsolási kedv. Korábban
vízbehányó, vízbevető hétfőnek is
nevezték, nem véletlenül. Vödörnyi
hideg vízzel locsolták akkoriban a
lányokat, asszonyokat, de olyan is
előfordult, hogy az udvari itatóvályúba dobták a fehérnépet húsvét
hétfőjének reggelén.
Mára sokat változott a világ, kevésbé jellemző a többliternyi hideg
víz, inkább illatos kölnit használnak a fiatalok. A locsoláskor elmondott versikék is meglehetősen
modern formát kaptak, rövidek,
tömörek, néhol egy kis pajzánsággal fűszerezve. Úgy tűnik, hogy a
locsolóvers az egyik legrugalmasabban változó kis szöveg, egy-egy
versnek több változata is ismert. A
férfiúi kreativitás e téren nem is-

mer határokat, a produktivitás hatalmas, sokszor előfordul, hogy az
eredeti versből csak egy szó marad
meg mutatóban. Helyette van minden, ami lazább, profánabb, hétköznapibb, egyszerűbb, olykor trágárabb.
A locsolás az ország szinte összes
területén elterjedt, de a Dunántúlon
fennmaradt adatok azt jelzik, hogy
itt inkább a komatálküldés volt szokás. Ez azt jelentette, hogy a fiatalok barátságuk jeleként ajándékot
küldtek egymásnak, ami egy későbbi házasságra vagy keresztkomaságra is utalhatott.
A húsvéti locsolás egy ősi rítus keresztényiesített formája. Eredetének egyházi magyarázata egyfelől
a keresztelésre utal, másfelől arra a
legendára, amely szerint a Jézus
feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat akarták a zsidók elhallgattatni. Úgy tartják, hogy a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a hírvivőket. Körmenden az
idén is tartották a húsvéthétfői szokást a legények. A hagyományőrző
csoportok közül a Béri Balogh Ádám
Táncegyüttes és a Batthyány Lovas
Bandérium fiataljai aktívak voltak
most is, csakúgy, mint minden évben. Előbbiek a barátokon, családtagokon kívül a tánccsoport leányait is felkeresték, hogy vízzel öntözzék meg őket, mindezt versek, mondókák kíséretében.
Nem volt kisebb a lelkesedés a
Batthyány Lovas Bandérium fiainál
sem, ők mintegy húszfős legénysereggel keltek útra húsvéthétfőn.
A locsolás kitett egy jó hosszú műszakot, hiszen reggel hatkor kezd-

ték, és valamikor este hat óra után
fejezték be – mondta Horváth János
Csinaj kapitány, aki szerint nagy
kedvvel kerekedtek fel húsvéthétfőn
a fiatalok. Bár én csak hallomásból
tudok az eseményekről, de szerintem jól sikerült – tette hozzá a kapitány. Igaz, a locsoló menet délutánra megfáradt egy kicsit: ha lassabb
tempóban is, de estig kitartottak. A
bandérium fiataljai bejárták egész
Körmendet, Felsőberkifalut és Nádalját, méghozzá nem is akárhogyan:
lovas szekérrel érkeztek a lányos
házakhoz. Természetesen ők is vízzel locsoltak, egy-egy lány akár
több vödörrel is kapott. Dévai Anitának és lányainak is kijutott egy
kiadós húsvéthétfői hideg vizes locsolásból, a kisebbik leány, Roxána
három teli kannával is kapott. Anita
azt mondja, a bandérium tagjain kívül családtagok és barátok érkeztek locsolni, talán valamivel kevesebben, mint az elmúlt években.

A városi locsolók legtöbbje kölnivízzel, parfümmel ment a lányokhoz, néhányan szódavízzel járták a
házakat, a vödrös locsolást inkább
már csak a hagyományőrző csoportok részesítették előnyben.
A szokás megmaradt, bár úgy tűnik, egyre kevésbé járnak locsolni a
fiúk, férfiak. Talán azért még nincs
minden veszve, hiszen vannak hagyományőrzők, akik egyéb szokások mellett fontosnak tartják a locsolást is. És azért láthattunk néhány fessen felöltözött fiatalembert,
akik kerékpárkormányra akasztott
szódásüveggel vagy éppen kis kölnivel járták a várost, csak úgy privátban – a mai szóhasználattal élve.
A kényelmesebbek vagy éppen a
nagyobb távokra járó locsolók autóval látogatták meg a lányos házakat, hímes tojásért, édességért és
némi apróért szívesen locsoltak,
szavaltak és bókoltak a ház asszon TJ
nyainak.
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Beindult a tavaszi szezon, számos érdekes, színes, szabadtéri rendezvény várja a kirándulókat

Tavaszi zsongás: gyalog, kerékpárral és csónakkal a környéken
Alig vártuk a jó időt, a napsütést, a hosszabb nappalokat – ez
kétségtelen. Ilyenkor talán minden másnál jobban esik egy
tavaszi séta, egy kirándulás vagy éppen egy kerékpáros túra.
A táv lehet akármennyi, kinek-kinek ereje, vérmérséklete
szerint. Szerencsére nem csak a tavaszi napsugarakat lehet
élvezni. A környék bővelkedik természeti szépségekben,
látnivalókban, és az épített örökség is meglehetősen gazdag
és változatos.
A húsvéti hétvége igazi áttörést
hozott, nagyon sokan mentek a szabadba, kirándultak, kisebb utazásokat szerveztek. Benépesült a körmendi Szabadság tér és környéke
is, családok sétáltak, gyerekek rollerrel, kismotorral és biciklivel közlekedve örültek az első napsugaraknak. A város főtere egyébként
nemcsak hétvégente, hanem hétköznapokon is elég forgalmas. Nem
is csoda, hiszen kivirágoztak a fák,
élénkebb színű lett a fű. Eljött a jó
idő, és egy kis napfény sose árt senkinek, így minden generáció képviselteti magát: a babakocsis anyukáktól, az éppen ebédszünetet tartó dolgozón át a padokon megpihenő nyugdíjasig.
A Mézga kertekben is megindult a
mozgás, megkezdődtek a kerti munkák. Vannak, akik már veteményeztek is, főleg borsót és sárgarépát,
mások a takarítást, karbantartást
gondolták a legégetőbb feladatnak.
A Rába-parti üdülősoron is mindenhonnan beszéd hallatszott, néhányan kerti főzéssel, mások szintén takarítással, fűnyírással ütötték el az időt. Ahogy az a körmendi
folyóparton megszokott, mindig
vannak bátrak, akik áprilisban bokáig vagy térdig megmártóztatják
lábukat a Rábában, amelynek vize

10–11 Celsius-fok volt a napokban. A
fürdőnadrágok, fürdőruhák is előkerültek, többen már napoztak a
Rába-parti kis nyaralók udvarán.
Persze, ha beköszönt a tavasz,
nem mindenki marad a városban.
A Balaton-part már ilyenkor is kedvelt célpont, nem is beszélve az Őrségről, ami közelsége miatt különösen vonzó. A táj jellegzetes ételeit –
például vargányalevest, kakaspörköltet, hajdinamálét és különféle
réteseket – kínáló éttermek, fogadók tele vannak ilyenkor, így volt ez
Bajánsenyén is a Berek Halászkertben az elmúlt hétvégén.
Az Őrség és környéke egyébként
kitűnő kirándulóhely. Az év bármely
időszakában népszerű, nyilván a
melegebb hónapokban több a lehetőség. Nem csak a különböző fesztiválokat, nagy rendezvényeket illetően,
hanem túrázás szempontjából is. A
gyalogos, kerékpáros túrákra egyre nagyobb az érdeklődés, vannak
jól kiépített útvonalak. Az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatósága minden
évben több tematikus túrát szervez.
Márciustól szeptemberig szinte
minden hónapra jut egy ilyen. Nemrég volt a tavaszi Kockás liliom túra,
amelyen a büksi rét szépségeit és a
földvár maradványait fedezhették
fel a látogatók. Szent György napjá-

hoz kapcsolódóan Velemér környékén lehet majd túrázni, május utolsó
hétvégéjén pedig Kétvölgy térségében, a Réti Orchideák elnevezésű
programon hallhatnak a látogatók a
az itteni védett növényekről. Kisebb
túrák keretében a túrázók felfedezhetik a szőcei tőzegmohás láprétet,
megismerhetik az őrségi gombafajokat, a különféle gyógynövényeket
és az Őrségben jellemző szeres településszerkezetet.
Teljesítménytúrákat is kínálnak,
a tíz kilométerestől az ötven kilométeresig, többfélét.
Aki egyénileg szeretne túrázni,
az a különböző színű jelzéseket követve több útvonalat is végigjárhat,
így például a Hársas-tó környékét,
a Vendvidéket, az Őrvidéket, vagyis
Bajánsenyét és környékét, vagy éppen a gerencsérek földjét, Magyarszombatfát és Velemért. Utóbbi település egy gyönyörű Árpád-kori
templommal is büszkélkedhet,
amelyet a fény templomának is neveznek, hiszen azt tapasztalták,
hogy a téli napforduló hajnalán a
szentély délkeleti kerek ablakán
besütő napsugarak a Madonna ölében ülő gyermek Jézust világítják
meg először.
Az épített örökség az Őrségben
igazán érdekes. Az egyik gyöngyszem Szalafőn a pityerszeri épületegyüttes. Az egykori házak autentikus berendezése, eszközei a múltba
kalauzolják a látogatókat. Az őriszentpéteri román kori katolikus
templom szintén a térség főbb látnivalói közé tartozik. Egyik érdekessége, hogy köveinek faragási stílusa a jáki apátsági temploméhoz hasonló.

A biciklis túrák szerelmeseinek is
jó kiindulópontja az Őrség, több helyen bérelhető kerékpár és szervezett túrákat is ajánlanak az érdeklődőknek.
A gyalogos és kerékpáros túrák
mellett néhány év kihagyás után ismét népszerűek a vízitúrák. Ezeket
általában két-három naposra tervezik, baráti társaságoknak, családoknak kitűnő, és nem túl drága szórakozás. Lehet menni kenuval vagy
kajakkal, egyedül vagy ketten-hár-

man egy csónakban ülve. A Rába
Szentgotthárd–Ikervár közötti szakaszán több jó kemping is rendelkezésre áll, az egyik ilyen éppen a körmendi Bárkaház, de a környékbeli
táborhelyek közül nagyon jó a
rábagyarmati Berek Sátorozóhely, a
csörötneki Akácfa Kemping, a
csákánydoroszlói Vízi Vándor Táborhely és a molnaszecsődi megállóhely is.
Aki egy kicsit másra vágyik, annak a közeli Burgenlandban Güssing
(Németújvár) is jó alternatíva lehet.
Megközelíthető kerékpárral is, Vasalján és Pinkamindszenten át, ös�szesen nincs 30 kilométer. A kisváros vára – egykor a neves történelmi
família, a Batthyány család egyik
központja volt – vulkáni kúpra épült.
Megközelíthető gyalogszerrel is,
ami azért igényel némi energiát, szerencsére felvonó is rendelkezésre
áll. A Bushenshank osztrák specialitás, helyi gazdák, termelők kínálják
ételeiket-italaikat, heti, kétheti váltásban. Az ízvilág már-már olyan,
mint a miénk, nem csoda, hogy sok a
magyar vendég. Általában sonka,
oldalas, szalonna, savanyú káposzta, friss torma, húskrém, májkrém,
kemencében sült kenyér van a tányérokon, persze ezekkel még közel sem

teljes a kép, mert ugye a friss rétesekről még szót sem ejtettünk. A
gazdák saját boraikat, szőlőleveiket
kínálják, a magyar pálinkához képest könnyű kis snapszokkal kiegészítve.
Az aktív kikapcsolódás kedvelői
tehát most indulhatnak csak be igazán. Lehetőség van bőven, a város
harminc kilométeres körzetében
meglehetősen színes a paletta. Az
őrségi parasztháztól a főúri kastélyig, a rövid gyalogtúrától a többnapos vízitúráig, a vendégfogadótól a
négycsillagos szállodáig, az állóvíztől a folyóig. Nem kell tehát messzire
menni, sőt néha talán kimozdulni
sem szükséges. Hamarosan jönnek
az Európa Napok zöldprogrammal,
szemétszedő akciókkal, szabadtéri
koncertekkel, táncos bemutatókkal.
Addig is a Szabadság tér és a Rábapart kitűnő lehetőséget nyújt egy
kellemes sétára, csakúgy, mint a
Batthyány-kastélyhoz tartozó Várkert, ahol a hírek szerint hamarosan
megújul a játszótér, a kisgyermekes
családok nagy örömére.
Késlekedni egy percet sem érdemes, hív a természet ezernyi szépségével, egészségmegtartó erejével.
n TÓTH JUDIT
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS
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Történelmet írtak a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai

Kényelmetlen kérdések, kényelmetlen válaszok

Százszázalékos teljesítményt
nyújtott a körmendi Kölcsey
Ferenc Gimnázium különítménye a Dr. Mező Ferenc
Szellemi Diákolimpia V–VI.
korcsoportos tanulóinak
döntőjében, amelyet idén a
Tatai Edzőtáborban rendeztek meg március 13-án.

Az Európába érkezők számáról csak százezres (vagy talán
milliós) nagyságrendekben lehet beszélni (de azért azt se
felejtsük el, hogy az EU lakosságszáma 510 millió). Bár a nem
regisztrált vándorló tömegek motiváció és jogi státusz szerinti összetételét nem lehet meghatározni, az ENSZ 2015. júliusi
becslése szerint 62 szazalékuk menekült, akik háború vagy
üldöztetés elől menekülnek, politikai vagy vallási okokból.

Harmadszor is győzött a körmendi trió

A Dévai Lívia, Agg Richárd és
Bálint Máté alkotta trió 5 internetes
forduló után jutott az országos elődöntőbe, ahol a legjobb 24 csapat vett
részt. A körmendiek már ezt is hiba
nélkül teljesítették és a maximális
194 ponttal, első helyen kerültek a fináléba. A végső nyolcas mezőnybe
két másik vasi csapat (a Nagy Lajos
és az Orlay) is bejutott, így megyénkből került ki a legtöbb döntős. A verseny kilenc feladatának kérdései az
1996-os nyári olimpia magyar helyezettjei, a magyar evezősök és súlyemelők olimpiai szereplései, valamint a tavaly 120 éves Magyar Olim-

piai Bizottság és a 30 éves Magyar
Olimpiai Akadémia története közül
kerültek ki. Hosszas felkészülés után
nagy reményekkel vágtak neki a fiatalok a versenynek, ahol a körmendiek végig vezetve, a maximális 204
pontot begyűjtve végeztek az élen a
váci Boronkay (194) és a monori József Attila Gimnázium (193) előtt.
A másik két vasi döntős, a Nagy Lajos az 5. (182), a Kereskedelmi pedig a
8. (150) helyen zárt. A zsűri elnöke az
a Martinek János volt, aki kétszeres
olimpiai bajnok öttusázó (1988), valamint vendégként felesége, Storczer
Beáta olimpiai 5. helyezett tornásznő
is segédkezett a lebonyolításban.
A győztes csapat jutalma egyhetes
táborozási lehetőség júliusban a
Testnevelési Főiskolán, emellett a tavaly létrehozott vándorserleg is Körmenden maradt. A trió idei teljesítménye és eredménye több szempontból
is kiemelkedő. Egyrészt az elmúlt két
tanévben is megnyerték ezt a versenyt, így a mostani győzelemmel
zsinórban harmadszor lettek országos diákolimpiai bajnokok. Ez példátlan a középiskolások között. Más-

részt pedig nemcsak ezen a versenyen, hanem a 2016-ban először meghirdetett Nemzetközi Szlovák–Magyar Szellemi Diákolimpián sem találtak legyőzőre. A Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanulói a négy évvel ezelőtti országos bronzérmet követő
három év alatt összesen 7 aranyérmet nyertek, és maradtak veretlenek
az alapvetően négyfős gárdák között.

Ezzel tehát szenzációs győzelmi
sorozattal búcsúztak a szellemi diákolimpia versenysorozatától, hiszen májusban mindhárman érettségiznek. Emiatt pedig felkészítőjük, dr. Hollerné Mecséri Annamária – aki a gimnázium öregdiákja
és egyben a szellemi diákolimpia 11
évvel ezelőtti bajnoka – keresheti a
n MP
fiatalok utódjait.

A római katolikus francia egyház története
Molnár Ottó gráci prelátus volt
az előadó a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) körmendi
csoportjának március 8-ai előadásán. A római katolikus pap a francia
egyház történetét ismertette a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Molnár Ottó gráci plébános, prelátus atya nem volt ismeretlen a

KÉSZ körmendi hallgatósága előtt,
így ismerősként üdvözölték a március 8-ai előadás előtt. A katolikus
pap a francia egyháztörténet részletes ismertetése mellett számtalan
érdekességet osztott meg hallgatóságával, ezért előadása egy percre
sem vált unalmassá. Elmondta, a
gótika szülőföldje Franciaország,
és számos katedrálist sikerült máig
megőrizni. A francia egyház nagyon szegény, a templomokat államosították, de ezt az egyházellenes
döntést Isten jóra fordította, ugyanis ez azt eredményezte, hogy így a
restaurálás is az államra hárul,
ami hatalmas költségekkel jár, és
mihelyt elkészülnek egy katedrális
felújításával, szinte máris kezdhetik újból. 1905-ben kezdődött egy
erőteljes egyházellenes folyamat,
ami hosszú évtizedek alatt rengeteg
kárt okozott, hiszen az egyházat
sújtó törvényeket hoztak. Ennek ellenére az egyház működését nem
tudták az igazán fontos törekvéseiben korlátozni, hiszen például a jezsuita rend bölcsője Párizsban volt,
a világ egyik legjelentősebb kegyhelye Lourdes, a Taizéi Közösség máig

vonzza találkozóira a fiatalokat az
egész világból. Az első francia pápa
II. Szilveszter volt, Szent István tőle
kapta a koronát. Összesen húsz
pápa ült Szent Péter trónján. II. János Pál pápa szülőföldje után legtöbbet Franciaországot kereste fel,
hiszen míg hazájában kilencszer, a
franciáknál nyolcszor fordult meg.
A francia forradalom is sokat ártott
az egyháznak, de Napóleon a forradalom elárulásával, önmaga csá-

szárrá koronázását követően rendet tett hazájában.
Az előadás végén Molnár Ottó
napjaink francia katolicizmusának
mindennapjairól számolt be. Legközelebb a körmendi származású Pete
Polgár Máté római katolikus pap a
keresztény Európa ifjúságának jövőképéről tart majd előadást április
19-én 18 órától a Polgármesteri Hin CST
vatal nagytermében.
FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Iszlamizálódik-e Európa? Kell-e félnünk?

Őket nem lehet visszaküldeni, ők
azok, akik olyan körülmények közül érkeznek, amit el sem tudunk
képzelni. A német menekültügyi hivatal legfrissebb adatai (2016. február) szerint a menedékkérők 71,7
százaléka 30 évnél fiatalabb, kétharmaduk férfi. Erőt jelentenek. Az
európai politikusok – és egyáltalán,
az európai emberek, mi mind – rengeteg eltérő koncepcióval rendelkezünk, hogy mit lehet kezdeni ennyi
bevándorlóval. Akik ráadásul mások, mint mi vagyunk. De van valós
párbeszéd az érkezőkkel? Vagy
csak terelgetjük őket, mint a birkákat? A helyzet ugyanis az, hogy a
mára kialakult világrend törvényei
alapján Európának (a Nyugatnak)
le kellene szállni a magas lóról.
Máshogyan fogalmazva: csak az
arab-iszlám világ képviselőivel ös�szefogva lehet kimozdulni a holtpontról. Samuel P. Huntingtonnál
találjuk a magyarázatot.
Amikor jó tíz évvel ezelőtt a szakdolgozatomat írtam biztonságpolitikából, és Huntington könyve, A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása volt a Bibliám,
még nem gondoltam, hogy testközelből is meg fogjuk tapasztalni mindazt, amiről az amerikai politikatudós írt. A könyv először épp húsz
éve jelent meg, és nagy vihart kavart. Huntington ugyanis leszögezi:
egymás mellett létező civilizációkon alapuló világrend alakul ki, és
ebben az új világban a Nyugatnak
el kell fogadnia, hogy többé nem ő
az uralkodó. A politikai ideológiák
civilizációkon belüli összecsapását
felváltja a vallás és kultúra formálta
civilizációk közötti összecsapás. Civilizáció alatt a legmagasabb kulturális csoportosulás, a kulturális
identitás legtágabb szintjét érti, ez
alapján nyolc civilizációt különböztet meg, melyek határvonalai nem
követik az országhatárokat. Huntington megállapítja, hogy a hidegháború utáni világ összetartásának, széthúzásának és konfliktusa-

inak szabályait a kulturális identitások alakítják. Ebből öt következményt vezet le:
1. Sokpólusú és sokcivilizációjú a
világpolitika, a modernizáció nem
egyenlő a nyugatiasodással, és nem
vezet egy egyetemes civilizációhoz.
2. Átalakulnak az erőviszonyok, a
Nyugat ereje csökken, az ázsiai országoké nő. A nem nyugati kultúrák
kiállnak értékeik mellett.
3. Új, a civilizációkon alapuló világrend alakul ki, a hasonlók a hasonlókhoz húznak. Az egyes civilizációk országai a magállamaik
köré csoportosulnak.
4. A Nyugat egyetemesítő törekvései miatt konfliktusokba keveredik, elsősorban az iszlám civilizációval. Törésvonal-háborúk törnek ki.
5. Amerikának meg kell erősítenie nyugati identitását, ez a nyugati
civilizáció fennmaradásának feltétele. A Nyugatnak el kell fogadnia,
hogy többé nem ő az uralkodó. El
lehet kerülni a civilizációk világháborúját, ha a világ vezetői elfogadják a sokcivilizációs világrendet, és
együttműködnek fenntartásában.
A 90-es évek elején a világpolitika
az addigi kétpólusú, politikai határvonalak mentén szerveződött rend
helyett a kulturális törésvonalak
mentén kezdett újraformálódni. Korábbi ellenségek borultak egymás
keblére, s „testvérnépek” fordultak
egymás ellen. Közép-Kelet-Európában ennek leglátványosabb megnyilvánulása Jugoszlávia széthullása és a délszláv háborúk kitörése
volt. A kulturális identitáson túl a
vallás is mindinkább meghatározóvá vált. A politika szimbólumait felváltották a kulturális-vallási hovatartozás jelképei. A szimbólumhasználat egy-egy nép, közösség
meghatározó, összetartó jelensége,
ám más népek és közösségek számára értelmezhetetlen vagy egyenesen irritáló lehet. A népek saját
identitástudatuk erősödésével egyidejűleg egyre határozottabban fellépnek ellenségeik, ill. ellenségké-

peik ellen – hiszen egy épp öntudatára ébredő kultúra a fenyegetettséget érzi attól, ami tőle különbözik,
különösen, ha korábban azért szorult háttérbe saját kultúrája, mert a
másik elnyomta azt. Ennek következtében a hasonlók a hasonlókhoz
társulnak, míg a homlokegyenest
más kulturális gyökerekből táplálkozókkal ellenszegülnek. Így mai
világunk „tömbjei” a kulturális-civilizációs törésvonalak által határoltak, egyidejűleg több civilizáció
is életben van, és nincs közöttük
egy vezető, akihez a többi hasonulni
kíván.
A nyugati civilizáció, a történelmileg zsidó-keresztény kultúrkör
nem a haladás csúcsát jelenti, és
nem a társadalmak modernizációs
törekvéseinek egyetlen lehetséges
célja. A nyugati civilizáció ilyesfajta
„felsőbbrendűségét”, előbbre valóságát csak önmaga hirdeti, de a korábbi történelmi korszakokkal (pl.
gyarmatbirodalmak kora) ellentétben ma már csak önmagát tudja
meggyőzni erről. Más civilizációk
más utakat járnak be, ma már nem
lehetséges, hogy a Nyugat rákényszerítse törekvéseit másokra. Az
iszlám szabályai, amelyek nemzedékről nemzedékre ivódnak be az
emberek tudatába, nem feltétlenül
állnak összhangban a nyugati világból hamarjában importált modern államiság elveivel. És ha választani kell a kettő közül, nem is
lehet kérdéses, melyiket helyezik
előtérbe. Mindez nem jelenti azt,
hogy a keresztény és az iszlám világ
között áthidalhatatlan szakadék tátongana. Nincs szó kibékíthetetlen
ellentétről, ellenkezőleg: a két világ vallás g yökerei közösek, és
mindkettő a békét hirdeti. A konfliktus forrása tehát nem maga a vallás, de a vallásból következik. Meg-

oldása is a vallásból közelíthető
meg: az elfogadás, a tolerancia, a
„szeresd felebarátodat” elvei alapján. Legalábbis, ami a mi nyugati
kultúránkat illeti. A konfliktusok
feloldására sem lehet ugyanis mindkét oldalon értelmezhető receptet
adni, ha csak az egyik fél alkotja
azt meg. A válaszokat mindenkinek
a saját környezetében kell megtalálnia.
A civilizációk magállamainak politikai és szellemi vezetőire hárul a
feladat, hogy kidolgozzák az egymás mellett élés lehetőségének szabályait, és irányt mutassanak.
A problémák gyökereit azonban
mindenkinek a saját területén kell
felszámolnia. Naivitás lenne azt
gondolni, hogy a civilizációs problémák majd idővel maguktól megoldódnak. A Nyugat hatalma a kínai
növekedéssel egyidejűleg tovább
csökken. Meg kell előzni, hogy újabb
törésvonal-háborúk vagy civilizációs konfliktusok alakuljanak ki a két
civilizáció között, mint a Nyugat és
az Iszlám között. Saját körein belül
kell megkeresniük és orvosolniuk a
problémák okait a nyugati világ vezetőinek éppúgy, mint az iszláméinak. És ha maguk az emberek, ezen
civilizációk egyéni képviselői is belátják, hogy civilizációik fennmaradása és egymás mellett élése közös,
globális érdek. A konfliktus felszámolására nem lehet mindkét fél részére használható tanácsot adni –
saját kultúránk határait, bármen�nyire szeretnénk is, igazán sosem
tudjuk átlépni. A Nyugat részéről a
járható út a Kelettel való normális
viszony megteremtése és ennek
megtartása érdekében az, hogy békén hagyják. A keresztény gyökerek erre tanítanak: a békés egymás
mellett élésre.
n RÓZSA MELINDA
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Balaskó Tibor a Yotengrit-büünről tartott előadást

Ma már megismerhető a magyar őshagyomány
„A magyar nemzet eredetének és ősvallásának bemutatása
a Yotengrit-büün rábaközi hagyatéka szerint” címmel Balaskó
Tibor, Máté Imre egyik utolsó és legfiatalabb tanítványa tartott előadást március 19-én a Várkert ételbárban. A Körmendi
Kulturális Kaszinó rendezvényét Szabó Ferenc alpolgármester
moderálta. Az előadás után este egy szertartást is bemutatott Balaskó Tibor.
Az idén immár 12. alkalommal
megtartott Tavaszünnep délutáni
rendezvényén először Balaskó Tibor, Máté Imre tanítványa beszélt a
Yotengrit-büün hag yományáról.
Csaknem másfél évtizede a Püski
Kiadó jelentette meg Máté Imre
„Yotengrit – a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka” című
könyvét négy kötetben. Balaskó Tibor előadása elején elmondta, hogy
Máté Imre tulajdonképpen a táltosok ősi szóbeli tudását foglalta ös�sze írásban, így ez a sokáig titokban tartott ismeretanyag ma már
mindenki számára hozzáférhető.
Amit Yotengrit címen kiadott, az tulajdonképpen a büün hagyomány.
A büün szó a 13. században kapta
mai, negatív tartalmú jelentését
(bűn), addig teljesen más értelmében használták. A mai bűnbe esni
kifejezés például azt jelentette,
hogy valaki elkezdett a büün hagyománnyal foglalkozni, annak a
tanai szerint élni. A büün esetében
nem vallásról, hanem inkább hagyományról van szó, mert mitológiára épül, valószínű, hogy legkorábban tizenkétezer évvel ezelőtt alakult ki. Ez a hagyomány megmutatja, hogy a kezdetben létező őserőt
eleink megszemélyesítették, és

Yo t e n g r i t n e k ,
ős-vég telentengernek, azaz első istenségnek
nevezték az ó-altáji tengri, isten
szóból képezve. Az ősenergia egészen addig passzív nyugalomban
volt, amíg Isten eszméléseként meg
nem moccant. A szellemanyag így a
mennyiséghez minőséget kapott.
Yotengrit, az osztatlan istenség
szellemlényeket és anyagi világokat teremtett. Az istenség megteremtette a férfi-istent, Gönüzt, ő
pedig istena sszonnyá színev álto
zott, ők ketten – Ukkó és Gönüz –
egyenértékűek, ők együtt az „Öreg
Isten”, a jó isten, ó-altáji néven a
Tengri. Őseink a népek, nemzetek
védőszellemeit is istennek nevezték, ilyen a Magyarok Istene, aki
velünk és értünk hadakozik. A másik Ukkó, aki a Boldogasszony
Anyánk. Máté Imre azt mondta,
hogy az ősök hitéhez való visszatérés nem azt jelenti, hogy múltunkból kiiktatunk egy évezredet, hanem a jelen korral hozunk összhangba mindent, ami érték és ami
előbbre visz. A régiek rugalmas teológiáját, etikáját, bölcseletét nem
szabad sem megmerevíteni, sem
elferdíteni, hanem a mai kornak
megfelelően kell alkalmazni. Az
ember rendelkezik egy halandó

az egyesület alapszabályát, bár erre
még egy év a rendelkezésükre állna.
Újraválasztották az egyesület vezetőségét, az elnök továbbra is dr. Vörös Ottó lesz, titkár Mecsériné Doktor Rozália, az elnökség tagjai:
Nagyné Szalai Ildikó, Tóthné Molnár Rozália, pénztáros Bognár
Miklósné. Dr. Stipkovits Ferenc,
Lőrincz László és Tóth Ferenc a fel
ügyelőbizottság tagjai. A választást
követően dr. Vörös Ottó ismertette az
egyesület programjait. A Várostörténeti Akadémia előadásai októberben
folytatódnak, Szent Márton élete lesz
a téma, de Orbán Róbert előadása
nem az egyházi vonatkozásokkal

Emlékversenyek a Kölcseyben
Újra a Körmendi Kölcsey Utcai
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont az Országos Curie matematika-, környezetismeret-környezetvédelem- és kémia emlékverseny regionális fordulóinak. A területi fordulókra Vas,
Zala és Veszprém megye iskoláiból
azok a tanulók kerülhettek, akik a
legjobban oldották meg a háromfordulós levelező feladatsort a november-januári időszakban.
Környezetvédelemből a tanulók 3
fős csapatokban, két évfolyamot felölelő korcsoportokban mérték össze
tudásukat. A téma nem köthető csak
egyetlen tantárgyhoz és a tananyagon kívül külön ismereteket, kutatómunkát is igényel. Környezetvédel-

mi alapismeretek, nemzeti parkok,
világnapok ismerete, valamint
évente más-más kiemelt környezetvédelmi téma képezi a verseny alapját. A 3 levelezős forduló után a területi döntő résztvevőinek elméleti
feladatok megoldásán kívül egy kísérletet is el kellett végezniük és
elemezniük. Eredményeink:
Matematika: 5. évfolyam: 3. Nagy
Levente, 6. évfolyam: 1. Sánta Dávid, 2. Kemény Olivér, 7. évfolyam:
4. Varga Anna. Környezetismeretkörnyezetvédelem: 7–8. évfolyam 3.
Landherr Csenge, Németh Szonja,
Péter Sára. Kémia: 7. évfolyam: 2.
Varga Pongrác.
Kölcsey Utcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
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Lakossági tájékoztató
Változik a körmendi központi
háziorvosi ügyelet telefonszáma
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az orvosi ügyeletet
2016. április 1-jétől a Körmend és Kistérsége
Önkormányzati Társulás működteti.
2016. április 1-jétől az orvosi ügyelet
az alábbi telefonszámon lesz elérhető:

+36-94/311-100
(vagy a 104-es segélyhívó)

Az ügyeleti idő:
hétfőtől csütörtökig:
17 órától másnap reggel 7 óráig,
pénteken:
13 órától másnap reggel 7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon: folyamatosan tart.
Az ügyelet címe:
9900 Körmend, Rákóczi u. 92. (a Mentőállomás épülete)
Körmend, 2016. március 17.
Tisztelettel: Bebes István polgármester

test-lélekkel és egy reinkarnálódó,
örökéletű szellemi lélekkel. A reinkarnáció lélek magvának növelését
és fényesedését szolgálja, majd aztán a reinkarnációs ciklus végén a
szellemi lélek maga dönti el, beleolvad-e a Teremtőbe vagy az anyagi
világra vigyázó őrző lélek lesz-e
belőle. Mindent szabad, ami nem
árt másnak, az igazán jó törvények
nem bennünket védenek meg másoktól, hanem tőlünk védenek meg
másokat. A sámánok ismerik a
szellemvilág működését, kérhetik a
szellemek segítségét, beavatkozását jó célok érdekében, a táltosok

valójában egy tételes vallás papjai,
egy személyben bírók, tudók, gyógyítók a papi funkció mellett.
Balaskó Tibor előadásában még
rengeteg érdekes dologról esett szó
a népvándorlásról, László Gyula
elméleteiről az avar-magyar kapcsolatokról, a nyelv- és néprokonság kérdéseiről, és eleve az őstörténetről. Este egy termékenységi
szertartást mutatott be a tavaszi
napéjeg yenlőség kapcsán Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Az előadás hamarosan felkerül a youtube-ra. n CSIHAR TAMÁS
FOTÓ:JÁMBORI TAMÁS

Közgyűlést tartott a Csaba József Honismereti Egyesület

A Várostörténeti Akadémia tavaszi évadot záró előadását megelőzően közgyűlést tartott március 7-én a
Csaba József Honismereti Egyesület
a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A rendezvény után előadás
hangzott el Kresznerics Ferencről.
A Csaba József Honismereti Egyesület éves közgyűlése elején dr. Vörös Ottó elnök ismertette az őszi és a
tavaszi programjaikat. Kiemelte,
hogy egyre több érdeklődő vesz részt
az általuk szervezett előadásokon,
kirándulásokon, és növekedett a regisztrált tagok száma is. A pénzügyi
beszámolót követően a törvényi előírásoknak megfelelően módosították

Körmendi Híradó

foglalkozik majd. Az egyesület a 80
éve elhunyt Kosztolányi Dezsőre szavalóversennyel emlékezik április
8-án. Ugyancsak áprilisban, 16-án a
Hármashatárt bejáró kirándulást
tartanak a következő útvonallal:
Körmend – Mogersdorf (Nagyfalva)
– Schlösselberg – Szentgotthárd –
Alsószölnök – Felsőszölnök – Grad
(Felsőlendva) – Hármashatár – Kétvölgy – Apátistvánfalva – Körmend.
A részvételi díj 5500 forint és 5 euró.
A tavalyi erdélyi utat követően merült fel a tagság részéről egy kárpátaljai kirándulás ötlete. Az út szep
tember 5. és 11. között valósul meg. A
hét nap során megtekintik Kárpátal-

ja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
kiemelkedő kulturális és természeti
látnivalóit. A tervezett költség körülbelül 70000 forint/fő, amely magában
foglalja az utazás, szállás, félpanzió,
belépőjegyek és idegenvezetés árát.
Az utazás autóbusszal történik, félpanziós lesz az ellátás. Jelentkezni
március 31-ig lehet a városi könyvtárban. Az út megvalósításához minimum 30 fő részvétele szükséges.
A közgyűlés a Várostörténeti Akadémia utolsó tavaszi előadásával
folytatódott, Tóth Péter tudománytörténész a 250 éve Iváncon született
nagy szótáríró, Kresznerics Ferenc
n CST
pályafutását ismertette.

Bebes István
Társulási Tanács elnöke

Szakmák éjszakája
Vas megyében
1 éjszaka, 7 város, 13 iskola… és
számtalan érdekes program!
2016. április 15-én első alkalommal
rendezik meg országszerte a Szakmák éjszakáját. Ennek keretében a
Vas megyei szakképző iskolák és a
velük együttműködő cégek is megnyitják kapuikat. A 18 és 22 óra közötti ingyenes programokon az érdeklődők megismerkedhetnek a műhelyek
és üzemek világával, megnézhetik a
szakembereket munka közben – és
akár be is segíthetnek nekik! Minden
iskolában több mint tíz különböző, az
egyes szakmákhoz kapcsolódó színes program várja az érdeklődőket.
A bemutatók és előadások mellett
többségben lesznek az interaktív, já-

tékos foglalkozások, a résztvevők
akár ki is próbálhatják magukat az
egyes szakmákban.
Ízelítő a programkínálatból: Barangolás a különleges járművek világában, Hungarikumok Hungáriában,
LOGIsztiKUS?, Tűzoltó-bemutató és
tömlőhúzóverseny, Klavia-túra,
Akarsz kávét főzni biciklivel?, Helyettünk dolgozik – a robot, Gedeon bácsi
rendel, 3D-s puzzle, Rendőri bemutató és közös éjszakai helyszínelés,
Csak szétszedni tudod, vagy összerakni is?, Vakvagányok, Legyél te a
legjobb gépíró!, Hívd a 104-et!, Fittparty, Dekoráljuk környezetünket!
A részletes, helyszínek szerinti
programok elérhetők a vasmegye.
szakmakejszakaja.hu honlapon.
„PRÓBÁLD KI, CSINÁLD MEG, ISMERD MEG!” – Mindenkit vár a Szakmák Éjszakája!

„PRÓBÁLD KI, CSINÁLD MEG, ISMERD MEG!”
Szeretettel várunk
a szakmákhoz
kapcsolódó
színes, interaktív
Szeretettel
várunk a szakmákhoz
kapcsolódó színes,
interaktív Vas
programokra
Vashét
megye
hét városának
összesen tizenhárom
programokra
megye
városának
összesen
tizenhárom
iskolájában és a velük együttműködő vállalatoknál!
szakképző szakképző
iskolájában
és a velük együttműködő vállalatoknál!
Most felfedezheted a műhelyek és üzemek máskor rejtett világát, feltárhatod a
Mostszakemberek
felfedezheted
a műhelyek
ésfoglalkozás
üzemekmitmáskor
titkait, megnézheted,
melyik
takar!

rejtett világát,
feltárhatod a szakemberek titkait,
A részletes, helyszínek szerinti programok elérhetők
megnézheted,
melyik foglalkozás
mit takar!
a vasmegye.szakmakejszakaja.hu
honlapon.

Kövessétek programjainkat, híreinket a facebookon is!
A részletes,
helyszínek szerinti programok elérhetők
RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK
a vasmegye.szakmakejszakaja.hu
honlapon.
Kövessétek programjainkat, híreinket a facebookon is!
Celldömölk
SZMSZC Eötvös Loránd
Szakképző Iskolája
9500 Celldömölk, Sági utca 65.

Szombathely
SZMSZC Gépipari és Informatikai
Műszaki Szakközépiskolája
9700 Szombathely, Rohonci út 1.

Sárvár
SZOSZSZC Barabás György Műszaki
Szakközépiskolája és Szakiskolája
9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A

SZMSZC Nádasdy Tamás Közgazdasági,
Informatikai, Műszaki Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
9735 Csepreg, Rákóczi Ferenc utca 13-15.

és Faipari Szakképző Iskolája
9700 Szombathely, Szent Márton utca 77.

SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája
és Kollégiuma
9970 Szentgotthárd, Honvéd utca 10.

A programok
minden helyszínen
18 Menyhért
órakor
kezdődnekSzentgotthárd
és 22 óráig tartanak.
SZMSZC Hefele
ÉpítőCsepreg

Körmend
SZMSZC Rázsó Imre
Szakközépiskolája és Szakiskolája
9900 Körmend, Rákóczi Ferenc utca 2.

SZOSZSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskolája
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.
SZOSZSZC Kereskedelmi és Vendéglátó
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.

Vasvár
SZOSZSZC Béri Balogh Ádám
Szakközépiskolája és Szakiskolája
9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13.

SZOSZSZC Oladi Szakképző Iskolája
9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.
SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.
SZMSZC Savaria Közlekedési
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.

A programok minden helyszínen 18 órakor kezdődnek és 22 óráig tartanak.
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Pakson diadal, itthon botlás a ZTE ellen kosárlabdában

Megszakadt az Egis győzelmi szériája
A középszakaszban a felsőház csapati között nincs egyetlen
könnyű mérkőzés sem. Az Egis Körmend férfi kosárlabdacsapata az otthonában e szezonban még legyőzőre nem talált
paksi Atomerőmű SE csapatához látogatott. Az első félidőben a hazaiak vezettek, aztán a harmadik negyedtől átvette
a játék irányítását a Rába-parti alakulat, és megfordítva az
eredményt, nyerni tudott idegenben (73:81). Ezt követően
a hétközi fordulóban szabadnaposak voltak a körmendiek.
A hétvégi, ZTE elleni hazai meccsen immár harmadszor maradt alul a 2015/16-os bajnokságban az Egis. A zalaiak szinte
végig vezetve, szoros mérkőzésen három ponttal verték az
MTE-t (67:70). Folytatás április 6-án Szolnokon, majd 9-én az
Alba Fehérvár jön.
Jól kezdett Pakson a Körmend, az
5. percben öt ponttal vezettünk, aztán fordított a házigazda. Első negyed 27:21. Néhány ponttal előbbre
tartott az Atom, a félidőben is náluk
volt az előny (45:39). A Körmend szívósan tapadt ellenfelére, szigorított
védekezésén, és végre a kosarak is
jöttek. A paksiak percekig nem ta-

láltak be, a Körmend ebben a periódusban 14 pontot szerzett (57:74).
A végén a hazaiak nagy hajrába
kezdtek, de ekkor az Egis már taktikusan, okosan játszott, így megérdemelt győzelmet csikart ki (73:81).
A szerdai fordulóban az MTE szabadnapos volt, rákészülhettek a
fiúk az Egerszeg elleni összecsa-

1H
4. erényiVirágút

Szombathely-Herény
(Bertalanffy utcától a Béke térig)

2016. április 23-24.

Szombaton 13 órától, vasárnap 9 órától

Színes, és változatos
programokkal várjuk!

Jöjjön el és legyen a vendégünk!
Részletek a www.herenyiviragut.hu oldalon.

Fogas kérdések
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Körmendi Híradó

Sima labdarúgó-győzelmek Virágba borult a természet

A listavezető Körmend FC Vasváron 1:0-ra hozta a kötelezőt. Az őszi
kiütéses 9:1-es zakóból okulva a házigazda mindent a védekezésre tett
fel.
Az első félidőben még kétszer a kapufa mentette meg a góltól Vasvárt,
aztán a második félidőben az egyik
körmendi gólkirály, Németh Balázs
betalált. Ebben a játékrészben is segített a kapufa a hazaiaknak. Ha
nem is nagyarányú, de megérdemelt
vendéggyőzelem született. Egyházasrádóc ellen Körmenden azonnal

támadólag lépett fel az ifj. Molnár
Károly edzette csapatunk. Negyed
óra után a vezetést is sikerült megszerezni, ám egy eladott labdával
egyenlítettek a vendégek. Németh
Balázs bombagólja után újabb vezetéshez jutottunk, s ezután már nem
volt megállás. Niksz mesterhármast
ért el, továbbá Németh B. kettő találatával és Makai góljával született
meg a 6:1-es végeredmény. Legközelebb Kőszegen, majd itthon a rivális
Répcelakkal meccselnek focistáink.
n Kéki
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FOTÓ: JÁMBORI TAMÁS

Áprilisban fogápolási
hónap Állatkórházunkban!

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 13. fordulójában az NB I-be hajtó
Kozma Szerszám-Szombathelyi
KKA 17:42-re (félidő 5:22) verte idehaza lányainkat.
A súlycsoportbeli különbség már
az első félidőben kiütközött, szinte
bénítólag hatott legázolásuk. Utóbb
a VADY Mosonszolnok otthonában,
a második helyezettnél sem volt esélye a körmendieknek, de legalább a
tisztes helytállás sikerült (26:22).
A jobbaktól nem szégyen kikapni,

lesz ez még jobb is. A stabil ötödik
helyen álló Körmend az eddig győzelem nélküli sereghajtó Tapolcát
fogadta, és 36:14-re győztek. A mérkőzés elején már 8:1 volt ide. A folytatásban könnyelműen álltak a lányok a meccshez, felvették az ellenfél ritmusát, de így is kiütközött a
két csapat közti különbség. Kis odafigyeléssel 15 góllal többet termelhettek volna, sőt a kapott gólok száma is jóval kevesebb számot mutatn Kéki
hatna. 
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képzési akció!!!

www.gazdabolt-kormend.hu

• Kiskerti és virágmagok, virághagymák nagy választéka.
• Hazai dughagyma, fokhagyma, vetőburgonya, bio burgonya.
• Fűnyírók, bozótvágók és szegélynyírók.
• Virágföld növényvédő és ápolószerek, termésnövelők, műtrágyák.
• Virágcserepek, kaspók, balkonládák, mezőgazdasági fóliák.
• Enyvesvászon, gumicsizmák – gyerek méretben is -, kerti cipő, papucs.
• Ágynemük, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból.
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák.
És minden,
• Kerti szerszámok, metszőollók, ágvágók.
ami a ház körül kell!

ŰRHAJÓS AKCIÓ
112.000 Ft 174.700 Ft helyett
részletfizetéssel.

Űrhajós jégkrém akinek a forgalmi vizsgája
elsőre sikerül!

Személyes ügyfélfogadás: kedd, szerda, csütörtök, péntek
15:17h-ig és szombaton 10-12h-ig.

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

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

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

Vásár
az ADA-nál!

Hozza el kutyáját ingyenes fogászati vizsgálatra.

Minden kutya
ajándékba kap egy Dentastix-et.

Fotó: Jámbori Tamás

2016.04.22. 8-16 h
2016.04.23. 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!
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Egy csónakban eveztek a víz világnapján
Nemrégiben rendhagyó
szabadtéri rendezvényt
szervezett a Mátyás Király
Utcai Óvoda. Az intézmény
összes ovisa részt vett a víz
világnapja alkalmából rendezett programon, amelyet a
Rába partján, a Bárkaházban
tartottak.

tők szerint a pazarlás és a szennyezés oda vezethet, hogy a víz tisztasága és elérhetősége korlátozottá válhat. Ezért nem győzik hangsúlyozni
a víz védelmét. Ehhez kitűnő keretet
ad a víz világnapja.
Az idén a Mátyás Király Utcai
Óvoda különleges programot szervezett a gyerekeknek, amelyet vízparton tartottak. Értelemszerűen a
Körmendet kettészelő Rába folyó
partján gyűltek össze az ovisok.

A Bárkaháznál volt vetítés a Rába
élővilágáról, a szabadidős lehetőségekről és szerveztek ügyességi játékot is. A programon részt vettek a
Bereki Bárkás Egylet Egyesület
tagjai is, akik kajakokat, kenukat,
evezőket és mentőmellényeket mutattak az óvodásoknak. Az eszközöket a gyerekek szárazföldön ki is
próbálhatták.
A víz világnapja alkalmából szervezett programra a rendőrség és a

tűzoltóság munkatársait is meghívták, így lehetőség nyílt arra is, hogy
a kis ovisok beszálljanak a rendőrés tűzoltóautóba, illetve megismerjék azok működését.
A program izgalmas eseménnyel
zárult: vízre tették az egyes csoportok által készített kis tutajokat, és az
egyik óvó néni maga is vízre szállt
egy kenuban, s hajózott egyet a Rába
egy rövid szakaszán, a gyerekek
n TJ
nagy örömére.

A víz maga az élet – tartja a mondás, amelyet sokszor lehet hallani
1994 óta, ekkor rendezték meg
ugyanis először a víz világnapját az
ENSZ közgyűlésének kezdeményezésére. Magyarországon is nagyon
sok rendezvényt szerveznek március 22-én, amelyeken igyekeznek azt
tudatosítani, hogy a víz az egyik legféltettebb kincsünk. A vizek védelme
fontos feladat, ezért is hangsúlyozzák ezt évről évre a környezetvédelmi programokkal egybekötött világnapon. A vizet népszerűsítő rendezvények további célja az, hogy felhívják a figyelmet az édesvízkészletek
takarékos felhasználására. Szakér-

KÖRMEND, Sport utca 2.Tel: 70/491-0590
NYITVATARTÁS: H. 7:00-17:00, K-P. 6:30-17:00, Szo. 7:00-12:00

Tavaszi akció!!!
Bankkártyás fizetési lehetőség, kártyás étkezési UtalVányt elfOgaDUnk!

sertés láb
sertés máj
sertés fehércsont
zsírszalonna
apróhús 70%
Tarja csontos
comb
Lapocka
karaj csont nélkül
csirke farhát
csirke szárny
csirke comb
Olasz-soproni-Löncs
Löncs
szafaládé
cserkészkolbász
kenőmájas
Farmer felv.

199,299,5,699,699,879,949,919,1209,152,564,663,999,999,999,899,899,1499,-

Parasztkolbász
1549,kocsonya 3dl/db
599 Ft/db
Füst.tokaszalonna
1199,Füst.kenyérszalonna
989,Főtt erdélyi szalonna vcs.
1249,Főtt csécsi szalonna vcs 1249,-

TOP Áras Termékek
Zsír 1 kg
399,Párizsi
599,Lecsókolbász
699,Véres-májas hurka
899,Disznósajt
999,Nyári turista
1399,Füst. kolozsvári szalonna 1499,-

Érvényes: 2016. április 4 – április 24-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, az árak forintban értendők!

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaeffler csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három közismert márkanév, az LuK,
az INA és az FAG fémjelzi. Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 18 évben, 85 millió darab
kuplungtárcsát, 75 millió darab kuplungot és 28 millió darab kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon minden tizenegyedik új autó az
LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2016-os évben újabb gyártó- és összeszerelő sorokat helyezünk üzembe ezekben
a gyáregységekben, valamint bővítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket.
Ezek az új projektek további 300 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért a következő pozíciókra várjuk pályakezdők, illetve
többéves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését (referenciakód: SZI):

· összeszerelő • forgácsoló • elektromos karbantartó
• gépkezelő • maró-, fúró-, centírozó gép kezelője
Új munkatársainknak versenyképes jövedelmet, szociális juttatás-csomagot (kedvezményes étkezés, Cafeteria-juttatás,
útiköltségtérítés), fejlődési-, és előrelépési lehetőséget biztosítunk multinacionális környezetben. Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, pályázati anyagát (fényképes önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata) a következő címre várjuk:

E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft. Személyügyi osztály 9700 Szombathely, Zanati út 31. • Tel.: +36 94 588 100

MUNKAVÁLLALÓINK SZÁMÁRA TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ BUSZJÁRATOKAT
INDÍTUNK CELLDöMöLKRŐL, VASVÁRRÓL, JÁNOSHÁZÁRÓL
ÉS 2016. ÁpRILIS 1-TŐL MÁR KöRMENDRŐL IS.
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában kérjük tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

www.schaeffler.com

